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النووي اإليراني

المشكلة الكبرى هي بين مليشيات الضالع ويافع  )نبيل حسن/فرانس برس(

أمس  الهندية،  بيوتك«  »بــهــارات  شركة  أعلنت 
الــســبــت، أّن تــجــارب املــرحــلــة الــثــالــثــة الــخــاصــة 
الذي  لكوفيد-19  املضاد  »كوفاكسني«  بلقاح 
ه فّعال بنسبة 93.4 في املائة 

ّ
تنتجه، أظهرت أن

للوقاية من العدوى املصحوبة بأعراض شديدة 
الحّدة، وهي نتيجة قد تشّجع الناس على تقّبل 
الــلــقــاح. كــذلــك أظــهــرت الــبــيــانــات أّن هــذا اللقاح 
ر حماية بنسبة 65.2 في املائة من اإلصابة 

ّ
يوف

إلى  أّدى  الذي  الهندي(  )املتحّور  دلتا  بمتحّور 
زيــــادة الــحــاالت فــي الــهــنــد فــي شــهــَري إبــريــل/
تسّجل  املاضَيني، وجعلها  ومايو/أيار  نيسان 

الوفيات واإلصــابــات على  فــي  أرقــامــا قياسية 
»أوكــوجــني«  وتستعّد شــركــة  الــعــالــم.  مستوى 
الــتــي تــشــارك فــي تــطــويــر لــقــاح »كــوفــاكــســني« 
األميركية،  للسوق  بيوتك«  »بهارات  مع شركة 
كاملة  موافقة  للحصول على  تقديم طلب  إلــى 
الــواليــات املــتــحــدة األميركية.  الســتــخــدامــه فــي 
الرئيس اإليــرانــي حسن  فــي سياق آخــر، عّبر 
روحاني، أمس السبت، عن خشيته من دخول 
إيــران في موجة خامسة من فيروس كورونا 
العدوى  شديد  دلتا  بمتحّور  مرتبطة  الجديد، 
الذي بدأ ينتشر، خصوصا في جنوب البالد. 

االجتماع  وقال في تصريحات متلفزة، خالل 
ملكافحة كوفيد-19،  الوطنية  للجنة  األسبوعي 
املائة  فــي  أّن 69  إلــى  الــيــوم تشير  التقارير  إّن 
فقط من الناس يلتزمون باإلجراءات االحترازية 
األسابيع  »فــي  الفيروس. أضــاف:  في مواجهة 
عــلــن عــن دخـــول مــتــحــّور دلــتــا عبر 

ُ
املــاضــيــة، أ

)مناطق( الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن 
 البالد«. من 

ّ
نحرص على عدم انتشاره في كل

جهته، حّث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، 
املناعة  الدولي، أمس، على بناء »سور  املجتمع 
العظيم« في وجه كورونا، وتنفيذ تعاون دولي 

السياسي،  التمييز  وتجاوز  الجائحة،  ملكافحة 
الوشيكة  التحديات  مواجهة  مــن  بــّد  »ال   

ً
قــائــال

معا«. وأشار، في منتدى السالم العاملي التاسع 
الــذي ُعقد في بكني، إلــى أّن بــالده، حيث ظهر 
أواخــر عــام 2019،  للمّرة األولــى في  الفيروس 
اللقاح  أكثر من 480 مليون جرعة من  قّدمت 
املضاد لكوفيد-19 إلى دول أخرى. أضاف أّن 
الصني سوف تواصل العمل لتحسني إمكانية 
تحّمل  على  والــقــدرة  اللقاحات  على  الحصول 

تكاليفها في البلدان النامية.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

محاوالت إلنقاذ مفاوضات فيينا
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ميشيل فوكو والثورة اإليرانيّة
شّكلت الثورة اإليرانية نقطة تحّول فكرية عند الفيلسوف الفرنسي ميشيل 

فوكو. فما الذي رآه الرجل في طهران وما الذي توّقعه؟ ]24ـ25[
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السوداء، في ظل تمييز 
مالي يستهدفهم.
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تواجه مفاوضات فيينا غير المباشرة بين إيران والواليات المتحدة، مأزقًا جديدًا، مع 
اإليرانية  المطالب  كافة  مع  واشنطن  تجاوب  عدم  بفعل  »انسداد«  إلى  وصولها 
لتذليل  محاولة  في  للتدخل  دولية  أطرافًا  يدفع  ما  وهو  العقوبات،  كّل  برفع 

العقبات أمام إعادة إحياء االتفاق النووي

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوالت مــــن مـــفـــاوضـــات  بـــعـــد ســــت جــ
ــرة  ــاشــ ــبــ ــر املــ ــيــ ــا الـــــنـــــوويـــــة غــ ــنـ ــيـ ــيـ فـ
بـــــن إيـــــــــران والـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة، 
تقّدم  تحقيق  عــن  تسريبات  رافقتها  والــتــي 
ــع 

ّ
مــهــم إلعــــادة إحــيــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي املــوق

الــرئــيــس  انـــســـحـــب مـــنـــه  عـــــام 2015 والــــــــذي 
 ،2018 عــام  ترامب  دونالد  السابق  األميركي 
ــرات األخـــيـــرة تـــدل عــلــى اســتــمــرار  ــإن املـــؤشـ فـ
الــخــافــات الــجــوهــريــة بــن الــطــرفــن، لتواجه 
هذه املباحثات »انسدادًا«، مع رفض واشنطن 
تلبية مطالب طهران حول رفع كل العقوبات، 
بمواصلة  االتــفــاق  ربــط مصير  ومحاوالتها 
املفاوضات الحقًا حول السياسات اإلقليمية 
والــبــرنــامــج الــصــاروخــي اإليـــرانـــي. إزاء ذلــك، 
 الغموض الــذي يلف موعد الجولة 

ّ
وفــي ظــل

ــــراف  ــات، تــســعــى أطـ ــاوضــ ــفــ الـــســـابـــعـــة مــــن املــ
دولية وال سيما االتــحــاد األوروبـــي، لتذليل 
العقبات القائمة وإطاق الجولة الجديدة من 

املباحثات في أقرب وقت ممكن.
املنظمات  اإليراني لدى  املندوب  وبرز إعان 
ــادي، أن  ــ الــدولــيــة فــي فــيــيــنــا، كــاظــم غــريــب أبـ
نــائــب املــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة ماسيمو أبــــارو، ســيــزور طــهــران هذا 
األسبوع. غير أن غريب أبــادي، وفي تغريدة 
 
ً
قائا الــزيــارة،  أهمية  من  قلل  »تويتر«،  عبر 
إنها »تأتي في إطار أنشطة الرقابة املعمول 
ــانــــات« كــــجــــزء مــن  ــمــ ــا وفــــــق اتــــفــــاق الــــضــ ــهـ بـ
معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، التي 
البروتوكول  تعليق  بعد  إنها  طــهــران  تقول 
اإلضـــافـــي ســيــقــتــصــر تــعــاونــهــا مـــع الــوكــالــة 
على أساس تعهداتها وفق اتفاق الضمانات. 
ــرانــــي أن »أبــــــارو من  ــاف املـــســـؤول اإليــ ــ وأضــ

ضمن املفتشن األممين... نحن على اتصال 
مستمر مع الوكالة، لكن ال يوجد أي برنامج 
ــــع املـــســـؤولـــن  ــــي طـــــهـــــران« مـ ــه فـ ــ لــــلــــقــــاءات لـ

اإليرانين.
ـــي وقـــت  ـــي تــــأتــــي فــ ــمــ ــــؤول األمـــ ــســ ــ زيـــــــــارة املــ
ــه مـــــــصـــــــادر إيــــــرانــــــيــــــة مـــطـــلـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــفــــت فـ ــشــ كــ
فيينا  مـــفـــاوضـــات  أن  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ
الــنــوويــة »تــواجــه انـــســـدادًا«. وعـــزت ذلــك إلى 
أن الــجــانــب األمــيــركــي يــرفــض تلبية املــوقــف 
اإليــــرانــــي بــإلــغــاء »جــمــيــع الــعــقــوبــات« الــتــي 
فــرضــهــا تـــرامـــب بــعــد انــســحــابــه مـــن االتــفــاق 
النووي، على الرغم من موافقة واشنطن في 
االقتصادية  العقوبات  رفع  على  املفاوضات 
ها 

ّ
»لكن الــنــووي  االتــفــاق  مــع  املنسجمة  غير 

عمليًا ال تــريــد رفــعــهــا مـــرة واحـــــدة، بــل رفــع 
جزء منها في بادئ األمر، مقابل تنفيذ إيران 
التزاماتها النووية، كما أن الجانب األميركي 
لم يوافق على املطلب اإليــرانــي حــول فرصة 
العقوبات  رفــع  مــن  للتحقق  مطلوبة  زمنية 
ــعـــودة إلــــى تنفيذ  عــلــى أرض الـــواقـــع قــبــل الـ
التعهدات«، وفق املصادر. واعتبرت املصادر 
أن »واشــنــطــن تــمــارس تــاعــبــًا فــي مــوضــوع 
رفـــع الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة أيــضــًا، وتــربــط 
بشكل أو آخر مصيرها هي وبقية العقوبات 
وإلــغــاءهــا نــهــائــيــًا بــالــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
الجانب اإليراني على التفاوض الحقًا حول 
السياسات اإلقليمية والصاروخية واالتفاق 
أنها  يعني  مــا  العالقة،  امللفات  جميع  حــول 
تــتــعــامــل وفــــق مـــعـــادلـــة الـــكـــل مــقــابــل الـــكـــل«، 
كــاشــفــة أن »إيـــــران أبــلــغــت األطـــــراف أنــهــا لن 
تسمح أن تسلك مباحثات فيينا هذا املسار، 
وإذا أصرت عليه واشنطن فإنها ستنسحب 

منها«.
 الواليات املتحدة تسعى 

ّ
واعتبرت املصادر أن

إلى تغيير بنود باالتفاق النووي، مشيرة في 

السياق إلى رفضها إلغاء املرسوم الرئاسي 
الــحــظــر التسليحي  تــمــديــد  األمــيــركــي حـــول 
على إيــران، الذي ينص القرار الـــ2231 املكمل 
 18 من  اعتبارًا  إنهائه  على  النووي  لاتفاق 
 
ّ
أن إلـــى  الفــتــة   ،2020 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
واشنطن رفضت أيضًا تقديم »أي ضمانات 
 .»

ً
لـــعـــدم إعــــــادة فــــرض الـــعـــقـــوبـــات مــســتــقــبــا

وبّينت املصادر أن طهران »لم تطالب بإنهاء 

ــلـــســـات مــلــتــقــى الــــحــــوار  أفــــضــــى انـــتـــهـــاء جـ
السويسرية،  جنيف  فــي  الليبي  السياسي 
أول من أمــس الجمعة، من دون توافق على 
القاعدة الدستورية، إلى بروز املخاوف في 
في  املقررة  االنتخابية،  االستحقاقات  شــأن 
 

ّ
وفــي ظل املقبل.  األول  كانون  ديسمبر/   24

ضبابية املوقف، لم تعلن البعثة األممية إلى 
ليبيا عن الخطوة التالية إثر فشل امللتقى. 
وحول مجريات ما حدث، أفاد مساعد رئيس 
البعثة األممية إلى ليبيا، رايزدون زينينغا، 
بشأن  اتفاق  إلــى  التوصل  في  »فشلنا  بأنه 
القاعدة الدستورية«، مشيرًا إلى أن امللتقى 
انتهى بعد مفاوضات ومـــداوالت إلــى طرح 
ثاثة مقترحات ليختار أحدها بالتصويت. 
األمــر الــذي لم يحصل. وحــول فشل امللتقى 
أوضح زينينغا، الذي ألقى الكلمة الختامية 
للملتقى في وقت متأخر من مساء الجمعة، 
بـــــداًل عـــن املـــبـــعـــوث األمـــمـــي يــــان كــوبــيــتــش 
بــســبــب إصـــابـــة األخـــيـــر بــفــيــروس كـــورونـــا، 

إجـــــــراءات الــحــظــر ضـــد أشـــخـــاص وكــيــانــات 
دون  مــن  كلها  برفعها  بــل  بعينها،  مــحــددة 
اســتــثــنــاء«، لــكــنــهــا كــشــفــت عـــن أن واشــنــطــن 
تــرفــض رفــــع كـــل هــــذه الــعــقــوبــات »وأرســـلـــت 
لتعليق  أنها مستعدة  رسالة  الوسطاء  عبر 

العقوبات عن مؤسسة القيادة والقائد«.
وعن الجولة السابعة ملفاوضات فيينا، قالت 
 غموضًا يلف هذه الجولة »وليس 

ّ
املصادر إن

بعد متى ستنطلق وهــل ستنطلق  واضــحــًا 
ــم تــســتــبــعــد أن تــســتــأنــف  ؟«، لــكــنــهــا لــ

ً
فـــــعـــــا

األسبوع املقبل. وأشــارت إلى جهود تبذلها 
السياسة  النووي ومفوضية  االتفاق  أطراف 
»إنقاذ املوقف  الخارجية لاتحاد األوروبي لـ
مع  املكثف  الــتــواصــل  عبر  العقبات  وتــذلــيــل 
ــراف املــعــنــيــة وإطــــاق الــجــولــة الــجــديــدة  ــ األطـ
مــن املــبــاحــثــات فــي أقـــرب وقــت ممكن تزامنًا 
ــاق الـــنـــووي«  ــفـ مـــع ذكــــرى الــتــوقــيــع عــلــى االتـ
 
ّ
أن مـــوضـــحـــة   ،2015 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   14 فــــي 
»الجوالت السابقة تناولت كل شيء خافي، 
لكن لم يحصل اتفاق إال على بعض القضايا، 
وإيـــــــران تــنــتــظــر اخـــتـــراقـــًا مــهــمــًا فـــي املــوقــف 
األميركي تجاه الخافات األساسية املتبقية 
للوصول إلى االتفاق«. إلى جانب »التصلب 

امللتقى  أعضاء  لطلب  استجابت  البعثة  أن 
ــًا إضـــافـــيـــًا، بــهــدف  تـــمـــديـــد الـــجـــلـــســـات يـــومـ
الثاثة  املــقــتــرحــات  بــن  الــخــافــات  تضييق 
التي كانت متسقة مع خريطة الطريق بشأن 
القاعدة الدستورية »لكن بعض االقتراحات 
ــعــــت شــــروطــــًا مــســبــقــة لــــلــــوصــــول إلـــى  وضــ
بالتالي،  ديسمبر.   24 يــوم  فــي  االنتخابات 
إن املــقــتــرحــات الــتــي ال تــجــعــل االنــتــخــابــات 
املواصلة  املوعد املحدد ال يمكن  ممكنة في 
يتوصلوا  لم  امللتقى  في  واملشاركون  فيها، 
ــراء  ــ ــة إجــ ــيــ ــول آلــ ــ ــى أرضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة حــ ــ إلــ
اتــفــاق ال  إلــى  التوصل  االنتخابات. إن عــدم 
يبشر بخير«. ويتمحور املقترح األول حول 
إجراء انتخابات برملانية ورئاسية متزامنة 
بتاريخ 24 ديسمبر املقبل، من دون أي قيود 
عــلــى حــق الــتــرشــح ووفـــق قــاعــدة دســتــوريــة 
مــؤقــتــة. أمــــا املــقــتــرح الـــثـــانـــي، فــيــنــّص على 
ديسمبر،   24 فــي  برملانية  انتخابات  إجـــراء 
ــدة دســــتــــوريــــة مـــؤقـــتـــة،  ــ ــاعـ ــ عـــلـــى أســــــــاس قـ
وتنظيم  الدستوري  املسار  استكمال  يليها 
انــتــخــابــات رئــاســيــة عــلــى أســــاس الــدســتــور 
الدائم بعد االستفتاء عليه. ويتمثل املقترح 
الـــثـــالـــث فـــي تــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات بــمــوجــب 
بعد  24 ديسمبر،  بتاريخ  املــعــدل  الــدســتــور 

االستفتاء عليه.
ودعا املسؤول األممي، في الجلسة الختامية 
»إيجاد  إلــى  أعــضــاءه  امللتقى،  أيــام  لخامس 
حل وسط يوّحد األطراف الليبية، ومواصلة 
الــتــشــاور فيما بينكم والــســعــي إليــجــاد حل 
يــعــزز وحــدتــكــم«. وأضــــاف فــي حــديــثــه الــذي 
العمل  »ســنــواصــل  تلفزيونية:  قــنــوات  بثته 
مــعــكــم ومـــع لــجــنــة الــتــوافــقــات إلعــــداد بعض 
ليناقشها  مشتركة  أرضــيــة  لبناء  الــخــيــارات 

امللتقى مرة أخرى«.
 رئيس الحكومة 

ّ
وحول هذه التطورات، حث

السبت،  أمــس  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية 

ر أيضًا 
ّ

األميركي« حسب هذه املصادر، ما أخ
الــجــولــة الــجــديــدة هــي الــتــطــورات السياسية 
ــيـــة  ــي إيـــــــــــران، بـــعـــد االنــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ ــ فـ
اإليـــرانـــيـــة، وفــــوز املـــرشـــح املــحــافــظ إبــراهــيــم 
طــهــران طالبت  أن  عــن  كاشفة  فيها،  رئيسي 
بالتريث أكثر قبل بدء الجولة الجديدة. وفي 
اإلطــار، أشــارت املصادر إلى إشــراك أفــراد من 
فــريــق رئــيــســي فـــي الــلــجــنــة املــشــكــلــة ملتابعة 
مفاوضات فيينا وبحث مخرجاتها »املتمثلة 
في نص أحضره الوفد اإليراني من فيينا«، 
قائا إنه »يتضمن خاصة ما توصلت إليه 
املفاوضات.« وتشكلت هذه اللجنة أخيرًا في 
ــرانـــي، مــن سبعة  مــجــلــس األمــــن الــقــومــي اإليـ
ــذه الــلــجــنــة ســـتـــأخـــذ الــــقــــرارات  ــ أعــــضــــاء. وهــ
عدمها،  أو  فيينا  مفاوضات  استمرار  بشأن 
ومــخــرجــاتــهــا، حسب املــصــادر، الــتــي كشفت 
ــن أن فـــريـــق رئــيــســي »يــعــمــل عــلــى أســـاس  عـ
على  وينكب  ترفع  لــن  العقوبات   

ّ
أن فرضية 

وضـــع خــطــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة إلحــبــاط 
أن  أضــافــت  الخطة،  وعــن مامح  مفاعيلها«. 
»الحكومة اإليرانية املقبلة تعمل على إعداد 
الجارة  الـــدول  مــع  العاقات  لتعزيز  برنامج 
في  وأندونيسيا،  الصن وروســيــا  والــشــرق، 

جــمــيــع املــعــنــيــن عـــلـــى إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
بموعدها. وجاء في تغريدة له على »تويتر«: 
»نـــحـــث كـــافـــة األطـــــــــراف الـــوطـــنـــيـــة والــبــعــثــة 
ــــاع بــمــســؤولــيــاتــهــم  ــــطـ األمـــمـــيـــة عـــلـــى االضـ
وتــغــلــيــب املــصــلــحــة الــعــامــة والـــتـــوافـــق حــول 
ــيـــغـــة كـــفـــيـــلـــة بــــــإجــــــراء االنــــتــــخــــابــــات فــي  صـ
موعدها، وتمكن الشعب الليبي من ممارسة 

حقه في االنتخاب«.
املتحدة  الــواليــات  أعـــرب مبعوث  مــن جهته، 
نــورالنــد، عن استعداد  ليبيا، ريتشارد  لــدى 
ــاعــــدة الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة عــلــى  بــــــــاده ملــــســ
التحضير لانتخابات حتى انتهاء واليتها 
في  وذكــر على صفحته  املقبل.  فــي ديسمبر 
»فــيــســبــوك«: »تــابــعــنــا عـــن كــثــب اجــتــمــاعــات 
املــلــتــقــى فـــي جــنــيــف، بــمــا فـــي ذلــــك األعــضــاء 
الذين يحاولون عدم إجــراء االنتخابات، إما 
عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق 
شروط جديدة إلجراء االنتخابات«. وأضاف: 
»في نهاية املطاف ال يمكن تحديد مستقبل 
ليبيا إال من قبل الليبين. وقد عملت البعثة 
املناقشات  تسهيل  أجـــل  مــن  بجهد  األمــمــيــة 
رغـــم تــحــديــات كـــورونـــا، لــكــنــهــا ال تستطيع 

اتخاذ قرارات نيابة عن الليبين«.
من جانبه، أقر رئيس املجلس األعلى خالد 
»تعثر ملتقى الحوار في الوصول  املشري بـ
إلى أرضية مشتركة، وعرقلة آمال الليبين 
فــي حسابه  وأرجـــع  اختيار ممثليهم«.  فــي 
ــى »تــعــنــت  ــ ــك إلـ ــ ــبــــاب ذلـ عـــلـــى »تـــويـــتـــر« أســ
بعض األطــراف ومحاولة فــرض انتخابات 
دون شروط محددة للترشح. تلك الشروط 
الــتــي نــجــدهــا فـــي أغــلــب الــدســاتــيــر، كمنع 
ترشح العسكرين ومن يحملون جنسيات 
ــى الـــلـــواء  دول أجــنــبــيــة«. وأملـــــح املـــشـــري إلــ
أن يسّميه،  املتقاعد خليفة حفتر، من دون 
العسكرية وتخلى عن  البذلة  »انــزع   :

ً
قــائــا

الجنسية األجنبية وسّوي وضعك القانوني 

العقوبات  مفاعيل  إلحــبــاط  توجهها  سياق 
ها »ستتعامل بطريقة 

ّ
األميركية« متوقعة أن

وتيرة  من  وستزيد  املفاوضات  في  مختلفة 
ــــوات الـــنـــوويـــة  ــطـ ــ ــــخـ ــبــــرنــــامــــج والـ تـــطـــويـــر الــ
األميركي  الجانبن  على  للضغط  اإليــرانــيــة 

واألوروبي«.
ــفـــاؤل تــبــديــه الـــصـــن وروســــيــــا حــول  ــن تـ وعــ
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، عــــزت املــــصــــادر ذلــــك إلــى 
»إظهار تأييدهما للمفاوضات لعدم الظهور 
إفشالها  بــشــأن  لتساؤل  يعّرضهما  بمظهر 
ــــات املــــتــــحــــدة«، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــــواليـ مــــن قـــبـــل الـ
ــــروس أيــضــًا لـــم يــعــودوا  أن »الــصــيــنــيــن والــ
بالكامل  الــنــووي  االتــفــاق  بــإحــيــاء  متفائلن 
والوصول إلى اتفاق في فيينا إال اذا حصلت 

مفاجآت«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، بــــــــرز تـــــطـــــور الفــــــــت مــن 
واشنطن، مع إعان وزارة الخزانة األميركية 
املــفــروضــة على  العقوبات  رفــع  عــن  الجمعة، 
ومهرزاد  فــردوس  بهزاد  هم  إيرانين،  ثاثة 
ها 

ّ
ــردوس ومــحــمــد رضـــا ديـــزفـــولـــيـــان، لكن ــ فـ

 هذه الخطوة ال تمثل تغييرًا في 
ّ
أوضحت أن

سياسة العقوبات نحو إيران، وال عاقة لها 
بمحادثات فيينا.

مع جرائم الحرب«. ومضى موجهًا حديثه 
االقتراع  بصناديق  هزم 

ُ
ست »لكنك  لحفتر: 

كما ُهزمت بصناديق الذخيرة«.
ــــي جــنــيــف،  ــا حــــــدث فـ ــ ــريــــات مـ وحــــــــول مــــجــ
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ ليبية  مــصــادر  تكشف 
ــاء املــلــتــقــى عـــّبـــروا  أن 22 عـــضـــوًا مـــن أعـــضـ
عــــن رفـــضـــهـــم تــــعــــدد املــــقــــتــــرحــــات، مــــا حـــدا 
ــــى ضــغــط  بــلــجــنــة الـــتـــوافـــق عـــلـــى الـــعـــمـــل إلـ
املــقــتــرحــات الــثــاثــة إلــــى مــقــتــرحــن؛ األول 
االنتخابات  في  مباشرة  بالدخول  يوصي 
فـــي مــوعــدهــا املـــحـــدد فـــي ديــســمــبــر املــقــبــل، 
وفـــق قــاعــدة دســتــوريــة مــؤقــتــة تــســمــح لكل 
ومزدوجو  العسكريون  فيها  بما  الشرائح، 
ــي االنـــتـــخـــابـــات  ــراط فــ ــخــ ــاالنــ الـــجـــنـــســـيـــة، بــ

لجنة  بتشكيل  يوصي  والثاني  الرئاسية، 
فنية تجري تعديات على مقترح الدستور 
واالستفتاء عليه، منتصف سبتمبر/ أيلول 
املقبل، ليصبح أساسًا النتخابات ديسمبر.

ـــرى الــنــاشــط خــمــيــس الــرابــطــي أنـــه كــان  ويـ
واضحًا أن ممثلي حفتر سُيفشلون عملية 
الــتــوافــق داخــــل املــلــتــقــى، إذا لــم يــتــم تمرير 
الــدســتــوريــة املــؤقــتــة كآلية  الــقــاعــدة  مقترح 
لانتخابات، بما يسمح لحفتر باالنخراط 
الرئاسية، مشيرًا إلى أنهم  في االنتخابات 
هــــددوا بــاالنــســحــاب خـــال جلسة األربــعــاء 
ــٍث  ــي فــــي حـــديـ ــطــ ــرابــ ــرى الــ ــ املـــــاضـــــي. وال يــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــمــثــلــي حــفــتــر هم  لـــ
املــعــرقــلــون فــقــط، وبــرأيــه أن إصـــرار ممثلي 

االستفتاء  على  امللتقى  فــي  حفتر  خــصــوم 
مناكفة  لانتخابات  كآلية  الــدســتــور  على 

ساهمت في إفشال الجلسات.
وقبيل إعان البعثة األممية عن فشل امللتقى 
ــى اتــــفــــاق، نـــشـــر اإلعـــامـــي  ــ فــــي الـــتـــوصـــل إلـ
املــقــّرب مــن حفتر، على  املــصــراتــي،  محمود 
لقاء  من  مقتطفات  »فيسبوك«  في  صفحته 
ــراه مـــع الــــلــــواء املــتــقــاعــد، الـــذي  ــ ــه أجــ ــال إنــ قــ
ــه »إن لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى ضــمــان  ــد أنــ أكــ
املسلحة مستعدة  قــواتــه  فـــإن  االنــتــخــابــات، 
مرة أخرى لتحرير العاصمة من املليشيات 

واملجرمن«.
غير أن للباحث الليبي في العاقات الدولية 
مصطفى البرق رأيًا آخر، معتبرًا أن عوامل 
الــتــنــافــس الـــدولـــي كـــان لــهــا أثــرهــا فــي فشل 
»الـــعـــربـــي  ــٍث لــــ ــيـــرًا فــــي حــــديــ املـــلـــتـــقـــى، ومـــشـ
الجديد« إلى أن تصريحات مسؤولي كبرى 
العواصم كانت تعكس هذا الفشل. ويتطّرق 
إلــــــى تـــشـــديـــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
ســيــرغــي الفــــــروف، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
مولود جاويش  التركي  نظيره  مع  مشترك 
ــــي، عـــلـــى ضـــــرورة  ــــاضـ ــــوع املـ ــبـ ــ أوغــــلــــو األسـ
الراحل  العقيد  نظام  وأنصار  إشــراك حفتر 
مــعــّمــر الـــقـــذافـــي فـــي االنـــتـــخـــابـــات. ويــعــتــبــر 
ر على املداوالت داخل 

ّ
البرق أن هذا الشرط أث

ويــرى  إلقــصــاء حفتر.  تسعى  الــتــي  امللتقى 
التوافق  عملية  يعرقل  األميركي  املوقف  أن 

داخل امللتقى.
ــو عــــدم  ــ ــر بـــحـــســـب الــــــبــــــرق، هــ ــ ــطــ ــ ــكــــن األخــ لــ
وجــــود الــبــديــل بــعــد فــشــل جــلــســات جنيف. 
ويـــؤكـــد أن »املــلــتــقــى كــــان يــمــثــل بـــارقـــة أمــل 
الليبين وورقــة للضغط على مجلس  لــدى 
النواب واملجلس األعلى للدولة، واآلن يبدو 
أن األزمــــة تـــجـــاوزت الــخــاف عــلــى األســـاس 

الدستوري لتطاول االنتخابات بأكملها«.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز(

)Getty( طهران طلبت التريث باستئناف المفاوضات بعد فوز رئيسي

هّدد حفتر بإشعال الحرب مجددًا )فرانس برس(

عبسي سميسم

بالتوازي مع الخطوات التي يقوم بها 
نظام بشار األسد ومن خلفه روسيا 
للتنّصل من الحل السياسي، وإعادة 

تأهيل النظام السوري دوليًا، وفرضه 
كأمر واقع، على الرغم من كل الجرائم 

التي يرتكبها، تعود الدول املتدخلة 
في القضية السورية، وبشكل خاص 

الدول الغربية والواليات املتحدة، 
لتأكيد تمّسكها بالحل السياسي، 
بموجب القرار األممي 2254، لكن 

من دون اتخاذ أي خطوة على طريق 
تنفيذ هذا الحل. ولعل أبرز العقبات 

التي تعرقل تطبيق حل سياسي 
في سورية هو الكّم الهائل للقوات 

األجنبية، التي ال تزال تتكاثر كالفطر 
على األراضي السورية، سواء كانت 

قوات لدول تتواجد بشكل مباشر 
في سورية، أو مليشيات أجنبية تتبع 

لدول معينة وتنتشر في مختلف 
املناطق السورية، األمر الذي يجعل 
من املستحيل تطبيق حل سياسي 

بوجودها.
وأظهر تقرير ملركز جسور للدراسات 

أن عدد مواقع القوات األجنبية التي 
بدأت بالتأسيس لتواجد عسكري 
في سورية منذ عام 2013 قد بلغ 

حتى منتصف عام 2021 نحو 
514 موقعًا، لقوات تشمل إيران 

وروسيا وتركيا والتحالف الدولي 
ضد تنظيم »داعش« بقيادة الواليات 
حدة. وباإلضافة إلى مواقع الدول 

ّ
املت

األجنبية التي شملها التقرير، يوجد 
آالف األجانب من املرتزقة الذين 

يقاتلون مع التنظيمات املحسوبة 
على القوى املحلية السورية، سواء 

أولئك املوجودين في مناطق سيطرة 
النظام، ويعملون مع املليشيات 

املحلية، أو املرتزقة األجانب الذين 
ينتمون إلى التنظيمات الراديكالية في 
شمال غرب سورية. وبالتالي، فإن أي 
بادرة للذهاب نحو حل سياسي في 

سورية، من قبل املجتمع الدولي، يجب 
أن تترافق مع بداية تراجع للقوات 
األجنبية وملحقاتها من سورية. 

ولكن الواقع يدل على أمر معاكس، 
إذ يتزايد وجود تلك القوات مع مرور 

الوقت، وذلك بسبب تشابك وتعقيد 
مصالح الدول املتدخلة في الشأن 

السوري، والتي تحاول الحفاظ على 
مصالحها وكسب نقاط تفاوضية 

مع األطراف األخرى من خالل 
التواجد العسكري. ولكن على الرغم 
من صعوبة إخراج القوات األجنبية 
من سورية في الوقت الحالي، إال أن 

ذلك يبقى رهنًا بقرارات من تلك الدول 
يمكن أن تتخذها بناء على تفاهمات 

معينة، لتبقى مشكلة املليشيات 
األجنبية والعناصر األجنبية التي 

تقاتل ضمن املجموعات السورية هي 
األكثر صعوبة واألكثر خطورة على 

أي حل سياسي.

تبدو األوضاع ضبابية 
في ليبيا، بعد فشل 

ملتقى الحوار السياسي 
الليبي في االتفاق على 

القاعدة الدستورية 
لالنتخابات، المقررة في 

24 ديسمبر/ كانون األول 
المقبل. والغموض

بات سيد المرحلة 
المقبلة

في  ليبيا  في  الميداني  الوضع  تدهور  احتمال  من  مراقبون  يخشى 
المتحدة  األمم  مبعوث  بكالم  ذلك  على  ويستدلّون  المقبلة.  األشهر 
كوبيتش  ــان  ي ليبيا،  ــى  إل الــخــاص 
االثنين  يوم  اعتبر،  الذي  )الصورة(، 
من  سويسرا  مغادرة  أن  الماضي، 
مطروحًا«  خيارًا  »ليس  قــرار  دون 
بالنظر لإلطار الزمني المتاح. وشّدد 
على أن معرقلي االنتقال السياسي 
في ليبيا سيخضعون »للمساءلة«، 
على  الوفود  يحّث  كان  أنه  حتى 
االمتناع عن »السلوك غير المهذب 

والهجمات الشخصية«.

عرقلة ومساءلة

  شرق
      غرب

تحذير إسرائيلي من اندالع 
انتفاضة في الضفة

ــفــــة »مـــــعـــــاريـــــف«  ــيــ رت صــــحــ
ّ
حـــــــــــــذ

اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الـــســـبـــت، مــن 
احـــتـــمـــال نـــشـــوب انــتــفــاضــة ثــالــثــة 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة املـــحـــتـــلـــة 
»ألن كـــل املــــؤشــــرات تــــدل عــلــى أن 
انــفــجــار األوضــــــاع األمــنــيــة يــمــّهــد 
لــــذلــــك«. ونــــوّهــــت الــصــحــيــفــة إلـــى 
ــاع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  ــ أن األوضــ
مشاركة  أعقاب  في  باتت خطيرة، 
املواجهات  في  الفلسطينين  آالف 
ــــال، بـــشـــكـــل لــم  ــ ــتـ ــ ــ مـــــع قــــــــوات االحـ
يــحــدث مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، وفــي 
الـــوقـــت الــــذي تــوشــك فــيــه السلطة 
السيطرة  فقدان  على  الفلسطينية 

على األوضاع.
)العربي الجديد(

طهران: ال عالقة 
لنا بالهجمات على 

األميركيين

نفى املــنــدوب اإليــرانــي الــدائــم لدى 
األمم املتحدة، مجيد تخت روانجي 
)الــــــــصــــــــورة(، أمـــــــس الــــســــبــــت، فــي 
رســالــة إلــى مجلس األمــن الــدولــي، 
صــحــة االتــهــامــات األمــيــركــيــة ضد 
إيــــــــران بـــالـــضـــلـــوع فــــي الــهــجــمــات 
العراق.  القوات األميركية في  على 
وأضاف في رسالته، التي نشرتها 
إيران  أن  اإليرانية،  وكالة »إيسنا« 
أو غير  تتدخل بشكل مباشر  »لــم 
مــبــاشــر، فــي أي هــجــوم مسلح من 
أو شخص ضد  أي مجموعة  قبل 
لـــلـــواليـــات  الـــعـــامـــلـــن أو املـــنـــشـــآت 

املتحدة في العراق«.
)العربي الجديد(

أكراد سورية يؤيدون 
الحوار مع األسد بشروط

أبــدى حــزب »االتــحــاد الديمقراطي 
ــعـــداده لـــلـــحـــوار مع  ــتـ ــردي« اسـ ــكــ الــ
ــــوري، أمـــــس الــســبــت،  ــــسـ الـــنـــظـــام الـ
النظام  تعاطي  طريقة  انتقد  لكنه 
مــع هـــذا الـــحـــوار. وقــالــت املتحدثة 
باسم الحزب، سما بكداش: »نحن 
مــســتــعــدون لـــلـــحـــوار، لــكــن الــنــظــام 
السوري ينظر إلى األمــور بحسب 
عــقــلــيــة مـــا قــبــل 2011«. وأضـــافـــت: 
»مـــنـــذ عــشــر ســـنـــوات هـــنـــاك إدارة 
ــة املـــكـــونـــات فــي  ــافـ ــة تــمــثــل كـ ــيــ ذاتــ
ــامـــت  ــمــــال وشـــــــرق ســـــوريـــــة، وقـ شــ
ــهــــا ضــــد تــنــظــيــم  ــيــ بـــحـــمـــايـــة أراضــ
داعــش وال يعقل أن يتم تجاهلها. 
نحن جزء من سورية ونطالب بأن 
نــكــون ضــمــن ســـوريـــة ديــمــقــراطــيــة 

تعددية يشارك فيها الجميع«.
)العربي الجديد(

الجزائر: انتقادات 
متواصلة العتقال غراس

اعتبرت »جبهة القوى االشتراكية« 
الجزائرية، أمس السبت، أن اعتقال 
رئيس حزب »الحركة الديمقراطية 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة« فــــتــــحــــي غـــــــراس 
)الصورة(، وإيداعه الحبس املؤقت 
بمثابة »إصرار على تجريم العمل 
يعيدنا  أن  شــأنــه  ومــن  السياسي، 
إلى عهد األحادية السياسية وإلى 
الــتــســلــط«. وشـــجـــب الـــحـــزب الـــذي 
قاطع االنتخابات النيابية املبكرة 
التي جرت في 12 يونيو/حزيران 
املــاضــي »كـــل املــمــارســات الــتــي من 

شأنها أن تسلب الحريات«.
)العربي الجديد(

اليمن: التحالف يدّمر 
زورقين للحوثيين

أعـــلـــن الــتــحــالــف فـــي الــيــمــن، أمــس 
ــدمـــــيـــــر زورقـــــــــن  ــت، عـــــــن تـــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ الــ
محافظة  فــي  للحوثين  مفخخن 
ــة غــــربــــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـــــــحـــــــديـــــــدة الـ
الــيــمــن. وجــــاء فـــي بــيــان الــتــحــالــف 
بحسب وكــالــة األنـــبـــاء الــســعــوديــة 
الــزورقــن  تدمير  »تــم  أنــه   »واس«، 
املــفــخــخــن بــمــنــطــقــة الــصــلــيــف في 
الحديدة أثناء التجهيز للعملية«، 
مــن دون ذكــر هــدف محدد لعملية 

الحوثين.
)األناضول(
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رام اهلل ـ جهاد بركات

الــفــلــســطــيــنــيــة تتمسك  الــســلــطــة  ــــزال  تـ ال 
بمواقفها وتصّر على عدم تشكيل لجنة 
تــحــقــيــق مــســتــقــلــة فــــي مــقــتــل املـــعـــارض 
النتخابات  السابق  واملــرشــح  السياسي 
املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي نــــــزار بـــنـــات عــلــى 
عائلته  تتمسك  بينما  أمــنــيــة،  قـــوات  يــد 
وقع  على  القضية،  في  الــدولــي  بالحراك 
تــظــاهــرات جــديــدة خــرجــت أمــس تنديدًا 
السلطة  بـــنـــات، وبــانــتــهــاكــات  بــاغــتــيــال 
الــلــه،  رام  مــديــنــة  وشــهــدت  الفلسطينية. 
عــصــر أمـــس الــســبــت، تــظــاهــرات جــديــدة 
للتنديد باغتيال بنات، هتف املشاركون 
وحمل  الفلسطينية،  السلطة  ضــد  فيها 
ــات كـــتـــب عــلــيــهــا »إرحـــــل  ــتــ بــعــضــهــم الفــ
إرحــل يــا عــبــاس«، بينما نشر ناشطون 
إنها  قــالــوا  فيديو  مقاطع  فلسطينيون 
لعناصر أمنية ومن حركة »فتح« بلباس 
مدني تتوجه نحو دوار املنارة برام الله، 
قبيل انطاق التظاهرة. وتأتي التظاهرة 
الــجــديــدة فـــي وقـــت كــانــت قـــد حــثــت فيه 
لحقوق  السامية  املتحدة  األمــم  مفوضة 
اإلنـــــســـــان، مــيــشــيــل بـــاشـــلـــيـــه، فــــي بــيــان 
الخميس املاضي، الحكومة الفلسطينية 
»عــلــى ضــمــان ســامــة املــتــظــاهــريــن عقب 
ــتـــجـــاجـــات، الــــذي  الـــقـــمـــع الـــعـــنـــيـــف لـــاحـ
مارسته قوات األمن الفلسطينية، بلباس 
ــكـــري، ومــســلــحــون  عـــســـكـــري وغـــيـــر عـــسـ
آخــــرون«. وأضــافــت: »يــجــب أيــضــًا إجــراء 
أي  تحقيق سريع وشفاف ومستقل في 
استخدام غير ضروري أو غير متناسب 

للقوة«.
وفي تطورات قضية بنات، كشف عضو 
املحررين،  الفلسطينين  األســرى  شبكة 
»العربي الجديد«، أن  لـ نعيم أبو الكعك، 
املبادرة التي قدمتها الشبكة عقب مقتل 
بنات وصلت إلى حالة من الجمود عقب 
اجــتــمــاعــن عــقــدهــمــا األســــرى املــحــررون 
مع عائلة بنات واللجنة املركزية لحركة 
ــانـــت مــجــمــوعــة مـــن األســــرى  »فـــتـــح«. وكـ
الفلسطينين املحررين قد أطلقت في 27 
يونيو/حزيران املاضي مبادرة للخروج 
مـــن األزمـــــة الـــراهـــنـــة، وحـــقـــن الـــدمـــاء في 
األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، خــــال مــؤتــمــر 
صــحــافــي فــي رام الــلــه، دعـــت خــالــه إلــى 

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومنحها 
الصاحيات بقرار رسمي.

وتــركــز الــخــاف أخــيــرًا على بند تشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة يــرأســهــا قـــاٍض 
سابق وبعضوية ممثلن عن »مؤسسة 
الحق والهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان«، 
وممثل عن العائلة، كما جاء في املبادرة. 
وبحسب أبو الكعك، رأى أعضاء اللجنة 
املـــركـــزيـــة فــــي فـــتـــح أن لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الــرســمــيــة قـــامـــت بـــالـــدور ومــــن الــصــعــب 
الذهاب إلى لجنة تحقيق مستقلة، فيما 
ــة املـــركـــزيـــة، اعــتــمــاد  يــمــكــن، بــحــســب رؤيــ
الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان كلجنة 
الصاحيات  تأخذ  تحقيق مستقلة وأن 
الــنــافــذة وتـــمـــارس الــــدور الــنــافــذ. وعلق 
أبــو الكعك على ذلــك: »نحن بحاجة إلى 

استشارة قانونية حول ذلك«.
في املقابل، تشبثت عائلة بنات، بحسب 
ــو الــكــعــك، بــمــطــلــب الــتــحــقــيــق الـــدولـــي،  أبـ
املستوى  على  التحرك  تجميد  ورفضت 
الــدولــي أو إعــطــاء الــتــزام بتعليقه. وقــال 
أبـــو الــكــعــك: »طــلــبــنــا مـــن أجـــل أن نتقدم 
ــام، بـــأن نعتمد املــبــادرة  خــطــوة إلـــى األمــ
وما تتضمنه من لجنة تحقيق مستقلة، 
وتــعــلــيــق الـــتـــحـــرك املـــرتـــبـــط بــالــتــحــقــيــق 
ــذا ألن  ــ ــي؛ نـــحـــن أيـــضـــًا نـــرفـــض هـ ــ ــدولـ ــ الـ
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي يــعــانــي مـــن تــعــدد 
ــه«.  الــســلــطــات الـــتـــي تــتــدخــل فـــي شـــؤونـ
وكشف أبو الكعك كذلك عن رفض اللجنة 
املــركــزيــة إقــالــة أو نــقــل مــحــافــظ الخليل 
ــكـــري، عــلــى اعـــتـــبـــار أن ذلــك  ــبـ جــبــريــل الـ
اإلجــراء يعني إدانــة له بموضوع القتل، 
وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن أن تـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــك 
حقوق عشائرية وعائلية، مؤكدًا أن لجنة 
األســرى املحررين رفضت هــذا االعتبار، 
ألن إقــالــة أو نــقــل املــحــافــظ هــو مــن بــاب 
املــســؤولــيــة املــعــنــويــة والــضــمــنــيــة، كونه 
املــســؤول األول عــن األمـــن عــلــى مستوى 
املحافظة، وليس من باب أنه شريك في 
الــجــريــمــة. وكــــان األســـــرى املــــحــــررون قد 
اجتماعن  الجمعة  أمــس  من  أول  عقدوا 
منفصلن مع عائلة بنات ممثلة بوالده 
واجتماعًا  غــســان،  وشقيقه  بنات  خليل 
آخــر مــع وفــد مــن اللجنة املــركــزيــة مكّون 
مـــن جــبــريــل الـــرجـــوب وإســمــاعــيــل جبر 
وروحــــــي فـــتـــوح وعـــبـــاس زكـــــي، إضــافــة 
إلى أعضاء في املجلس الثوري للحركة. 
ــال أبـــو الــكــعــك إنـــه ال يــريــد الـــقـــول إن  وقــ
الجهود وصلت إلــى طريق مــســدود، بل 
إلى حالة من الجمود تسود املفاوضات، 
مؤكدًا أن شبكة األســرى املحررين تبقي 
املبادرة على الطاولة، وستتخذ إجراءات 
لــتــعــزيــز قـــوتـــهـــا، والـــضـــغـــط لــتــعــزيــزهــا 
ــــن. وحـــــــــول تـــفـــاصـــيـــل  ــرفـ ــ ــطـ ــ بــــاتــــجــــاه الـ
االجتماع مع وفد اللجنة املركزية، أشار 
أبــو الكعك إلــى أن اللجنة أكــدت املوافقة 
على نقاط أخــرى في املــبــادرة، وأخــذ كل 
القضائية  ــــور  واألمـ التحقيق  إجـــــراءات 
والقانونية ضــد كــل مــن شــارك أو ثبتت 
مقتل  أو  باغتيال  له عاقة  أو  مشاركته 
بــنــات، إضــافــة إلــى تبني رعــايــة العائلة 
وتعليمها بشكل كامل، ووضع مجموعة 
األمن والعاقة  ضوابط ونواظم لسلوك 
مع األحزاب، وإجراءات األمن مع املواطن 

واملجتمع املدني.

»فتح« ترفض تحقيقًا 
مستقًال بمقتل بنات

شهدت رام اهلل أمس 
السبت تظاهرة جديدة 

منددة باغتيال نزار 
بنات، على وقع رفض 

»فتح« تشكيل لجنة 
تحقيق مستقلة

نددت تظاهرة جديدة 
في رام اهلل أمس 

بانتهاكات السلطة

محاوالت 
إلنقاذ مفاوضات 

فيينا النووية
اتهامات إيرانية لواشنطن 

بعدم التجاوب مع المطالب 
ومحاوالت دولية لتذليل 

العقبات

طموحات حفتر االنتخابية تُفـشل اجتماعات جنيف الليبية



تبحث »العربي الجديد« في ملف المليشيات االنفصالية بجنوب اليمن، 
وما إذا كانت تخطط الستكمال انقالبها بعد حديثها عن استحداث 
تقليم  هدفهما  »الوزارتين«  أّن  أم  والداخلية،  للدفاع  ظّل  وزارتي 

أظافر الجناح السلفي

45
سياسة

»قــوات الدعم واإلســنــاد«، فيما  ما يسمى بـــ
تـــم اســـتـــحـــداث مـــا يــســمــى بـــقـــوات »الـــحـــزام 
ــنـــي« لــتــأمــن طــــوق عــــدن ولــحــج وأبـــن  األمـ
والـــضـــالـــع، كــبــديــل لــلــجــهــاز األمـــنـــي الـــذي 
ُيعنى بتأمن املنافذ ونقاط التفتيش داخل 
وخــارج املــدن. تنامى نفوذ السلفين داخل 
التي تحولت  واإلســنــاد«  »الدعم  مليشيات 
ألــويــة، كقوة ضــاربــة ينحدر السواد  إلــى 7 
األعـــظـــم مـــن مــنــتــســبــيــهــا مـــن مــنــطــقــة يــافــع 
األحزمة  مليشيات  تليها  لحج،  بمحافظة 
ــم قــــــوات »الــــصــــاعــــقــــة«، و»لــــــواء  األمـــنـــيـــة، ثــ
الــعــاصــفــة ومــكــافــحــة اإلرهـــــــــاب«، و»ألـــويـــة 
املليشيات  عــن   

ً
فضال الجنوبية«،  املقاومة 

التي تمت تسميتها نسبة إلى كل محافظة.
 قـــيـــادات يـــافـــع الــســلــفــيــة وغــيــرهــا 

ّ
وبـــمـــا أن

تــــوارثــــت قــــــوات »الــــدعــــم واإلســـــنـــــاد« وفــقــا 
»املجلس  حــاول  الخالص،  املناطقي  للوالء 
االنــــتــــقــــالــــي« تــــــــدارك األمـــــــر مــــع مــلــيــشــيــات 
املدن فقط.  املنتشرة داخل  األحزمة األمنية 
وعــلــى الــرغــم مــن الــحــضــور الكثيف ألبــنــاء 
مــحــافــظــة الــضــالــع فـــي مــلــيــشــيــات األحــزمــة 
انقسمت  الــقــوات أيضا  أن هــذه  إال  األمنية، 
ــن عــدن  ــر أمــ ــديـ ــا بـــن الـــزبـــيـــدي ومـ ــهــ اتــ والء
السابق شالل شايع، والزعيم السلفي عبد 

الرحمن شيخ.
خــالفــا لــذلــك، يمتلك »املــجــلــس االنــتــقــالــي« 
مــلــيــشــيــات أخــــرى تــعــرف بــألــويــة املــقــاومــة 
ــواء  ــ ــوارئ«، و»لــ ــ ــطــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، و»قــــــــوات الــ
العاصفة ومكافحة اإلرهاب«، وشرطة عدن. 
وهــــذه الــتــولــيــفــة تــخــضــع بـــدرجـــة رئيسية 
تم  الــذي  القيادي شــالل شايع،  لتوجيهات 
تعيينه من قبل الزبيدي أخيرًا قائدًا لقوات 
العاصفة«،  »لــواء  ويبرز  اإلرهـــاب.  مكافحة 
الذي يقوده أوســان العنشلي، كرأس حربة 
ــأوامــــر شــايــع،  لــلــمــلــيــشــيــات الـــتـــي تــأتــمــر بــ

وتمتلك نفوذًا واسعا داخل عدن.
وبعد تنامي نفوذ شالل شايع، ضمن قوة 
تـــحـــاول مـــجـــاراة الــنــفــوذ الــيــافــعــي املهيمن 
عــلــى ألــويــة الــدعــم واإلســـنـــاد، وجـــد الزعيم 
االنــفــصــالــي عـــيـــدروس الــزبــيــدي نــفــســه بال 
قوة عسكرية وأمنية تدين له بالوالء التام 
توجيهاته،  تنفيذ  في  الطولى  يــده  وتكون 

رأس زعيم االنفصالين عيدروس الزبيدي 
ــدد مـــن قـــيـــادات »املــجــلــس االنــتــقــالــي«،  ــ وعـ
ويــــافــــع، مــعــقــل الـــجـــمـــاعـــات الــســلــفــيــة الــتــي 
زرعتها اإلمــارات على رأس وحدات وألوية 
انفصالية، وكانت النواة األولى لتأسيسها 

في عام 2016.
ــارت الــثــقــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق بن  ــهــ وانــ
تابعة  أنــهــا  الـــورقـــة  عــلــى  تــظــهــر  مليشيات 
»االنــتــقــالــي«، لكنها فــي الـــواقـــع مــتــعــددة  لـــ
الـــــــوالءات. ومــــع تــنــامــي رقــعــة نــفــوذ ألــويــة 
ــلـــفـــي وتـــــداخـــــل الـــصـــالحـــيـــات  ــار الـــسـ ــيــ ــتــ الــ
ــزام األمـــــنـــــي« داخــــل  ــ ــحــ ــ مــــع مـــلـــيـــشـــيـــات »الــ
مدينة عـــدن، لــم يكن أمـــام رئــيــس »املجلس 
االنتقالي« عــيــدروس الــزبــيــدي ســوى فض 
االشــتــبــاك، وإصــــدار قــــرارات فــي 25 يونيو 
املاضي، فككت السطوة السلفية في »ألوية 
الدعم واإلســنــاد«، وفــوق ذلــك، نقل مقراتها 
ـــن عــــــــدن، حـــتـــى تـــخـــلـــو الـــســـاحـــة  بـــعـــيـــدًا عــ
لفصائل أخرى ال تشكل خطرًا على املشروع 

االنفصالي.

قوام المليشيات
عقب اســتــعــادة عــدن مــن جماعة الحوثين 
اإلمــــــــارات  تـــفـــّرغـــت   ،2015 ــام  ــ عــ مــنــتــصــف 
لــتــكــويــن »الــجــيــش االنـــفـــصـــالـــي«، ومــنــحــت 
الــســلــفــيــن الـــذيـــن شـــاركـــوا مـــع قــواتــهــا في 
ــل الـــغـــربـــي،  مــــعــــارك عـــــدن وأبـــــــن والــــســــاحــ
تــحــت مــســمــى املـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة، الــدعــم 
األكبر لتأسيس نواة قوات جنوبية توازي 

مليشيات الحوثين شمااًل.
ال ُيعرف، على وجه الدقة، الحجم الحقيقي 
الــرغــم من  االنــفــصــالــيــة. وعــلــى  للمليشيات 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي أطــلــقــهــا نـــائـــب رئــيــس 
الــقــوات املسلحة اإلمــاراتــيــة، عيسى  أركـــان 
املـــــزروعـــــي، مــطــلــع الــــعــــام املــــاضــــي، والـــتـــي 
تحدث فيها عــن تجنيد وتــدريــب وتجهيز 
ــنــــدي فــــي املـــنـــاطـــق  ــــف جــ ــثــــر مــــن 200 ألــ أكــ
ــى قــــوات  ــ ــررة، فــــي إشـــــــارة إلـ ــ ــحـ ــ الــيــمــنــيــة املـ
»املجلس االنتقالي«، إال أن مصادر تقول إن 

الرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير.
ومنذ عــام 2016، أســنــدت اإلمــــارات للزعيم 
السلفي، عبد الرحمن شيخ، مهمة تأسيس 

G G

ُعرفت  إنــشــاء مليشيات خاصة  إلــى  فذهب 
»ألــويــة الــصــاعــقــة«. أسند  فــي مــا يــســمــى بـــ
ــذه األلـــويـــة لشخصيات  الــزبــيــدي قـــيـــادة هـ

مقربة منه وتنحدر جميعها من الضالع.

شرارة الصراع
شــّكــل التخلي اإلمـــاراتـــي عــن تــقــديــم الــدعــم 
ابـــتـــداًء من  االنــفــصــالــيــة  للمليشيات  املــالــي 
الــصــراعــات الداخلية، مع  بــدايــة  عــام 2020، 
اقتصادية  مـــوارد  لتأمن  كــل فصيل  سعي 
تضمن مرتبات عناصره، حتى جاء تطبيق 
ع في نوفمبر/تشرين 

ّ
)املوق الرياض  اتفاق 

الــشــرعــيــة  الـــحـــكـــومـــة  بــــن   )2019 الـــثـــانـــي 
واالنفصالين، والتوزيع املناطقي للحقائب 
الوزارية واملناصب، ليوسع هوة االحتقان، 
وفقا لحسابات مناطقية وسياسية. تركت 
الفصائل املسلحة جبهات القتال، وانتقلت 
للتمركز داخل مدينة عدن من أجل اقتسام 

الغنائم واملوارد اليومية.

 يافع، كانت خالل العامن املاضين، 
ّ
وبما أن

هي صاحبة الثقل األكبر داخل مدينة عدن؛ 
 
ً
مستفيدة واجتماعيا،  وتجاريا  اقتصاديا 

مـــن حــضــور عــســكــري تــقــدمــه ألـــويـــة الــدعــم 
واإلسناد، بدأت الخالفات تدب في مفاصل 
»املجلس االنتقالي«، وتطغى عليها األبعاد 
ــيـــام »الـــدعـــم  املـــنـــاطـــقـــيـــة، وال ســيــمــا بـــعـــد قـ
ــاد« الـــيـــافـــعـــيـــة، بـــتـــأســـيـــس شــركــة  واإلســــــنــــ
»إســــنــــاد« لــلــخــدمــات الـــبـــتـــرولـــيـــة، لــضــمــان 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــــــــوارد تـــضـــمـــن انـــتـــظـــام 
التي  املليشيات  ألوية  كافة  مرتبات  صرف 

يتزعمها الزعيم السلفي محسن الوالي.
لـــم يــــرق تــنــامــي الـــنـــفـــوذ الـــيـــافـــعـــي، لــلــقــادة 
ــــن مــحــافــظــة  ــيـــن املــــنــــحــــدريــــن مـ ــالـ ــفـــصـ االنـ

الضالع. 
فــلــم يــكــن أمـــام الــزبــيــدي ســـوى الــعــمــل على 
ــوة الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــدًا  ــقــ تــفــكــيــك هـــــذه الــ
الــحــضــور  إذ ســعــى لتقليص  ــه،  لـ وجـــوديـــا 

اليافعي داخل املليشيات بشكل خفي.

ــن الـــــواضـــــح أن أحـــــــــداث مـــديـــريـــة  ــ وكـــــــان مـ
أخيرًا، والتي أفضت  دّبرة 

ُ
امل الشيخ عثمان 

ليست  للعلن،  الهيكلة  ــرارات  قــ إخـــراج  إلــى 
ســوى تتويج رسمي لخطة محكمة تهدف 
والتخلص من  عـــدن،  مــن  السلفين  ــة  إلزاحـ
التيار املعتدل داخل املليشيات، وقبل ذلك، 
ضد  املتطرف  االنفصالي  الجناح  تصعيد 
الــضــالــع، على  مــن  والـــذي ينحدر  الشرعية 

حساب تيار يافع. 

عمليات ممنهجة
بدأت مالمح تقليص النفوذ اليافعي تظهر 
بشكل واضح بتهميش قيادات الصف األول 
من هيئة رئاسة »املجلس االنتقالي«. فبعد 
إقــصــاء مــؤســس ألــويــة »الـــدعـــم واإلســـنـــاد« 
الـــزعـــيـــم الــســلــفــي عــبــد الـــرحـــمـــن شـــيـــخ، من 
ــزج بـــه فـــي مضمار  ــ مــوقــعــه الــعــســكــري، والـ
الــســيــاســة كــعــضــو فـــي الــفــريــق الــتــفــاوضــي 
مع الحكومة الشرعية، تم استبعاده أيضا 

ــا، وتــصــعــيــد  ــقــ مــــن الــــوفــــد الـــتـــفـــاوضـــي الحــ
شخصيات انفصالية متطرفة.

وبــعــد عملية اغــتــيــال طــاولــت قــائــد »الــلــواء 
الـــيـــافـــعـــي،  مـــنـــيـــر  وإســــــنــــــاد«،  ــم  ــ دعــ األول- 
»أبو اليمامة«، وال تزال غامضة  املعروف بـ
منذ مطلع أغسطس/آب 2019، بدأت خلية 
االغتياالت تتحرك بشكل نشط الستهداف 

قيادات يافع.
ومطلع مــــارس/آذار املــاضــي، تــعــّرض قائد 
»ألـــويـــة الــدعــم واإلســـنـــاد« مــحــســن الــوالــي، 
ــه، نــبــيــل املـــشـــوشـــي،  ــربــ ــيــــس أركـــــــان حــ ورئــ
البريقة بعدن.  اغتيال، في مديرية  ملحاولة 
املشهد  الوالي واملشوشي عن  إزاحــة  وبعد 
االغــتــيــاالت  كــانــت  أبــوظــبــي،  إلـــى  بنقلهما 

الغامضة تتواصل ضد اليافعية.
وجد »املجلس االنتقالي« في أحداث الشيخ 
باملشوشي  لإلطاحة  الكافي  املبرر  عثمان، 
من موقعه كقائد أركان عمليات ألوية الدعم 
الربيعي  جـــالل  العميد  وتــعــيــن  واإلســـنـــاد 
مكانه، وإزاحة يافع بشكل كامل من املشهد 
داخل مدينة عدن بعد تحميلها مسؤولية 

الدماء التي سالت في عملية مدبرة. 
ــــي عــمــلــيــة  ــالــــي« فـ ــقــ ــتــ ــلــــس االنــ شــــــرع »املــــجــ
ــنـــاهـــا، ونــصــت  الـــتـــفـــكـــيـــك الــــتــــي لـــطـــاملـــا تـــمـ
االنفصالين  زعيم  التي أصدرها  الــقــرارات 
املاضي،  يونيو   25 في  الزبيدي،  عيدروس 
السيد،  صالح  األمني  القيادي  تعين  على 
قــائــدًا أللــويــة »الـــدعـــم واإلســـنـــاد«، بـــداًل من 
ــنــــدت إلـــيـــه قـــيـــادة قـــوات  ســ

ُ
الــــوالــــي، الـــــذي أ

ــم تــعــيــن أحـــد  »الـــــحـــــزام األمـــــنـــــي«، فــيــمــا تــ
الــشــخــصــيــات االنــفــصــالــيــة املــتــطــرفــة، وهــو 
السيطرة  له من أجل  النوبي، نائبا  مختار 

على صالحياته.
التحّول  الــقــيــادات هــو  فــي  التغيير  لــم يكن 
الــوحــيــد، ولــكــن مــا نـــّص عليه الــقــرار بنقل 
مقر وألــويــة »الــدعــم واإلســـنـــاد« إلــى خــارج 
مـــحـــافـــظـــة عــــــدن، أي إلـــــى مـــنـــاطـــق بــعــيــدة. 
 الـــقـــرارات 

ّ
ويــقــول »املــجــلــس االنــتــقــالــي« إن

التي اتخذها ليست لها أبعاد مناطقية، بل 
إلى  الجاهزية، وصــواًل  إلــى »تعزيز  تهدف 
استكمال بناء قــوات مسلحة جنوبية على 

أسس وطنية ومهنية«.
وبــعــيــدًا عــن املــبــررات الــتــي ساقها املجلس 
لــــقــــرارات الــهــيــكــلــة األخــــيــــرة، يــعــود الــســبــب 
الــســلــفــي  ــنـــاح  ــجـ الـ ـــــة  إزاحـــ الــحــقــيــقــي وراء 
املنحدر من يافع، إلى تشكيك في والء القادة 
الــعــســكــريــن، كــمــا أفــصــح عــن ذلـــك ضمنيا، 

نــائــب رئــيــس املــجــلــس، الــزعــيــم االنفصالي 
الــســلــفــي هـــانـــي بـــن بـــريـــك. فــقــد تــخــلــى بن 
بريك املقيم في أبوظبي عن رفاقه في ألوية 
»الدعم واإلسناد«، عندما حاول تصنيفهم 
كما لو أنهم مجرد »مرتزقة« والؤهم للمال 
فقط. ورفض بن بريك، معايير الكفاءة في 
االنفصالية،  املليشيات  داخـــل  التعيينات 
ــر« فـــي 29  ــتـ وقـــــال فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـ
ــاءة بـــاإلمـــكـــان  ــفــ ــكــ يـــونـــيـــو املــــاضــــي، إن »الــ
توظيفها باملرتب الشهري أو التعاقد على 
اإلنجاز«، الفتا إلى أن القيادة »لن تكون إال 

ألصحاب الوالء واإليمان بقضيتك«.
الشرعية  تفطن  أن  املستبعد  مــن  أنــه  وبــمــا 
املــغــّيــبــة عـــن الـــواقـــع، الســتــثــمــار الــخــالفــات 
أبناء  مــن  وخصوصا  السلفين  واستمالة 
يافع، فمن املرجح أن مخاوف االنفصالين 
الذي تتمركز  تكمن في الجانب السعودي، 
ــــدن بـــــــداًل عــن  ــنـــة عــ ــا فــــي مـــديـ ــيـ ــالـ قــــواتــــه حـ
اإلمارات، وهو الطرف الذي بمقدوره ضرب 

املشروع االنفصالي من الداخل.
 األيـــــــام املــقــبــلــة ســـتـــكـــون حــبــلــى 

ّ
ويــــبــــدو أن

بالكثير من التطورات في الساحة الجنوبية، 
»القيادة  خصوصا عقب تلويح ما تسمى بـ
يقودها  التي  الجنوبية«،  للمقاومة  العليا 
ــو  »أبـ ـــ عـــبـــد الـــنـــاصـــر الـــيـــافـــعـــي، املــــعــــروف بـ
همام«، برفض قرارات »املجلس االنتقالي«، 
وذلــــك فـــي بــيــان صــحــافــي حــــذر فــيــه أخــيــرًا 
مناطقي بغيض ال تحمد  حــكــم  »خــلــق  مــن 
عــقــبــاه«. وكــشــفــت تــحــذيــرات أبـــو هــمــام عن 
الهوة  صراعات مناطقية محتملة، واتساع 
الــذيــن بــاتــوا يمتلكون  قــادة املليشيات  بــن 
، بــمــقــدوره إحــالــة 

ً
ســالحــا متوسطا وثــقــيــال

عـــدن وغــيــرهــا مــن مـــدن الــجــنــوب إلـــى حلبة 
دامية لصراع مدمر. وخالفا للتوقعات بعدم 
»املجلس  قــرارات  السلفية  املليشيات  تنفيذ 
ــالـــخـــروج مـــن عـــــدن، وتــركــهــا  االنـــتـــقـــالـــي« بـ
والتي ستنفرد  األمني«،  »الحزام  ملليشيات 
بــإيــرادات مهولة هناك، لن يقبل أبناء يافع 
الزج بهم في الخطوط األمامية التي ُيحرم 

منتسبيها من أي امتيازات مالية.
ــة الــســلــفــيــة فـــي قـــوات   األلــــويــ

ّ
يـــبـــدو أن وال 

»الدعم واإلسناد« ستكون مطيعة لقائدها 
ــامـــل، إذ  الـــجـــديـــد، صـــالـــح الـــســـيـــد، بــشــكــل كـ
ــزال جــمــيــع الـــقـــيـــادات الــفــعــلــيــة لــألــويــة  ال تــ
من  وتنحدر  السلفي  الجناح  مــن  السبعة، 
يافع. وسيجد »املجلس االنتقالي« صعوبة 
ــبـــدالـــهـــم  ــتـ ــــي إزاحـــــــــة هــــــــؤالء الـــــقـــــادة واسـ فـ
بــشــخــصــيــات تــديــن لــه بـــالـــوالء الــكــامــل، إال 
النفوذ  تفكيك  في  املؤكد سيمضي  أنــه من 
أقـــل. وإذا مــا نجحت  السلفي ولــو بــوتــيــرة 
خطط »االنتقالي« في تجاوز عقبة الجناح 
يــافــع، سيكون  مــن منطقة  املنحدر  السلفي 
أمــامــه الــكــثــيــر مــن الــتــحــديــات املــمــاثــلــة، مع 
تــواجــد فــصــائــل سلفية وقــبــلــيــة أخــــرى في 
وكذلك  لــحــج،  بمحافظة  الصبيحة  منطقة 
»ألــــويــــة الــعــمــالــقــة« الــســلــفــيــة املـــرابـــطـــة في 

الساحل الغربي.
ووفقا ملصادر سياسية وعسكرية جنوبية 
»العربي الجديد«، فمن املتوقع أن  لـ تحدث 
تــشــهــد الــفــتــرة املــقــبــلــة مــوجــة اســتــقــطــابــات 
املسلحة،  للفصائل  عالية،  مستويات  على 
ــار الــثــقــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــة، واســ ــيـ ــفـ ــلـ خـــصـــوصـــا الـــسـ
ــلـــس االنـــتـــقـــالـــي« مــع  املــــعــــدومــــة بــــن »املـــجـ

فصائله املسلحة. 
ــى أن املــــــال قــــد يــلــعــب  ــ وتـــشـــيـــر املــــصــــادر إلـ
دورًا رئــيــســيــا فــــي مـــســـألـــة تـــرجـــيـــح الـــقـــوة 
داخــل مــدن الجنوب، خصوصا ملن سيقوم 
بتوفير مرتبات منتظمة للفصائل السلفية 
االنتقالي  املجلس  عجز   

ّ
ظــل فــي  والقبلية، 

ــات، واســــتــــحــــالــــة دمـــج  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــن تـــوفـــيـــر املـ ــ عـ
ــقـــوات الــحــكــومــيــة  تــلــك املــلــيــشــيــات ضــمــن الـ
عليها  أقــدم  التي  الخطوات  بعد  النظامية 
عن  والحديث  االنتقالي«،  »املجلس  رئيس 
إجراءات الستحداث وزارتي دفاع وداخلية.

جنوب اليمن 

االنفصال يأكل أبناءه

الشكلي  اإلتــمــام  مــن  الــرغــم  على 
بين  والــتــســلــيــم  االســـتـــالم  لعملية 
في  والقديمة  الجديدة  القيادات 
و»الحزام  واإلســنــاد«  »الدعم  ألوية 
األمني«، إال أّن عملية النقل أو الدفع 
يافع  أبناء  من  السلفيين  بالمقاتلين 
إلى جبهات الضالع أو الساحل الغربي 
أو لحج، لقتال جماعة الحوثيين، لن 

تكون باألمر السهل. 
بمغادرة  يــافــع  ألــويــة  تــجــازف  لــن 
بشكل  ــدن  ع المؤقتة  العاصمة 
الــمــال  رأس  عــلــى  خــشــيــة  كــامــل، 
ــشــدة خــالل  الــيــافــعــي الـــذي نــمــا ب

السنوات الست الماضية.

خشية على 
رأس المال

الغالف

عدن، شبوة، حضرموت 
العربي الجديد

ــلـــس االنـــتـــقـــالـــي  ــجـ ــتـــخـــدم »املـ اسـ
املسلحة  مليشياته  الــجــنــوبــي« 
التي أسستها ومّولتها اإلمارات، 
فــي االنـــقـــالب عــلــى الــحــكــومــة اليمنية ولــّي 
ذراعـــهـــا النـــتـــزاع مــكــاســب مــتــعــددة، رافــضــا 
املطالب بإخراجها من عــدن. وعندما شعر 
ــور بـــدأت تــخــرج عــن ســيــطــرتــه مع   األمــ

ّ
بـــأن

تـــنـــامـــي نـــفـــوذ الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــن الـــذيـــن 
اتخاذ  في  يتردد  لم  بمناطقهم،  يستقوون 
أبــرزهــا  املــوقــف،  لــتــدارك  معالجات سريعة 
مواقع خارج  إلــى  نقل معسكرات وفصائل 
»املجلس  واستغل  عــدن.  املؤقتة  العاصمة 
ـــن املـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــدام بـ ــ ــ ــــصـ ــ االنـــــتـــــقـــــالـــــي«، الـ
املــحــســوبــة عــلــيــه، وتــحــديــدًا بــن مليشيات 
»الــــدعــــم واإلســـــنـــــاد« الــســلــفــيــة، و»الــــحــــزام 

يغلب البعد المناطقي 
على المعارك بين 

المليشيات االنفصالية

سعى الزبيدي لتقليص 
الحضور اليافعي داخل 

المليشيات

صراع نفوذ ومناطق 
ووالءات بين المليشيات

 وجريحا 
ً
ــف 20 قــتــيــال

ّ
األمـــنـــي«، والــــذي خــل

داخل أحياء مديرية الشيخ عثمان في عدن، 
لتنفيذ  املـــاضـــي،  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   23 فـــي 
ــــت قــريــب  ــانـــت تـــشـــّكـــل حـــتـــى وقـ خــــطــــوات كـ
خــطــوطــا حـــمـــراء بــالــنــســبــة لـــه. إذ قـــرر نقل 
التابعة  سيما  وال  والــفــصــائــل،  املعسكرات 
إلـــى مــواقــع  ملليشيات »الـــدعـــم واإلســــنــــاد«، 
خارج عدن، لكن األهم أنه بدأ بتقليم أظافر 
الجناح السلفي الذي يشكل السواد األعظم 
ــوام فــصــائــلــه املـــســـلـــحـــة، بـــعـــد صــــراع  ــ مــــن قــ

مصالح تفاقم منذ أواخر العام املاضي.
وخــالفــا لــجــذور الــصــراع الــذي تتداخل فيه 
مــســائــل مــثــل تــقــاســم الــغــنــائــم فــي املناصب 
وتسليحية،  مالية  إمــبــراطــوريــات  وتكوين 
البينية  املعارك  املناطقي على  البعد  يغلب 
ــرة بـــن املــلــيــشــيــات االنــفــصــالــيــة الــتــي  ــدائـ الـ
ينتمي غالبية أفرادها بدرجة رئيسية إلى 
الضالع، مسقط  هما  منطقتن جغرافيتن 

يُنظر للسلفيين إجماًال على أنهم يرفضون الخروج على ولي األمر، والذي 
يتمثل حاليًا في الرئيس عبدربه منصور هادي )الصورة(. ومن خالل تتبّع 
الموقع اإللكتروني أللوية »الدعم 
قائدها  أن  الفتًا  يبدو  واإلســنــاد«، 
يحرص  الــوالــي،  محسن  السابق، 
المناسبات  على تهنئة هادي في 
الوالي  لذلك، فرض  الدينية. خالفًا 
وصول  عقب  عدن  في  حضوره 
مطلع  المحاصصة،  حكومة 
مواقف  عن  فضًال  الحالي،  العام 
من  لعدد  رفضه  عن  فيها  عبّر 

سلوكيات المجلس االنتقالي.

رفض الخروج على ولي األمر

انهارت الثقة بشكل غير مسبوق بين مليشيات االنتقالي )فرانس برس(

عودة المجازر إلى إدلب: ضغوط روسية لمكاسب سياسيةماذا يجري في منطقة السيدة زينب قرب دمشق؟

عدنان أحمد

ــة الــســواتــر  ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن االتـــفـــاق عــلــى إزالـ
قبل شهرين في محيط  أقيمت  التي  الترابية 
مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمـــشـــق، جـــراء 
االشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي دارت آنــــــذاك بـــن الــفــرقــة 
الرابعة التابعة للنظام، واملليشيات اإليرانية 
التوتر ما  أجــواء   

ّ
أن إال  املنطقة،  املنتشرة في 

ــران  ــــت قــائــمــة بـــن الـــطـــرفـــن، مـــع ســعــي إيــ زالـ
ومــلــيــشــيــاتــهــا إلـــى تثبيت وجـــودهـــا فــي تلك 
ــاتـــت تـــعـــد املـــعـــقـــل الــرئــيــســي  ــتـــي بـ املــنــطــقــة الـ

للوجود اإليراني في سورية.
ــال الــنــاشــط املــنــحــدر مـــن مــنــطــقــة الــســيــدة  ــ وقـ
الجديد«،  »العربي  لـ الــخــالــدي،  محمد  زيــنــب، 
إن ســلــطــات الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــمـــدت أخــيــرًا 
إلـــى إزالـــــة الــســواتــر الــتــرابــيــة الــتــي كــانــت قد 
رفعت على الطرق الواصلة بن السيدة زينب 
املــجــاورتــن،  الــبــحــدلــيــة وحــجــيــرة  ومنطقتي 
لكن مع السماح بمرور األشخاص فقط سيرًا 
عــلــى األقــــــدام، ومــواصــلــة مــنــع مــــرور اآللــيــات 
 
ّ
بــاســتــثــنــاء الـــحـــاالت اإلســعــافــيــة. وأوضــــح أن
اتفاق بن  الترابية جــاء ضمن  السواتر  إزالــة 

أمين العاصي

قبل أيام قليلة من بدء مداوالت مجلس األمن 
الدولي، في العاشر من الشهر الحالي، لتمديد 
آلــيــة إدخـــال املــســاعــدات الــدولــيــة إلــى ســوريــة، 
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري بــمــســانــدة  ارتـــكـــبـــت قــــ
»املرّوعة« في شمال  روسية مجزرة ُوصفت بـ
غربي ســوريــة، على وقــع اســتــمــرار التصعيد 
الــعــســكــري فـــي مــحــافــظــة إدلــــب خـــط الــتــمــاس 
األسخن بن فصائل املعارضة وقوات النظام. 
تل صباح 

ُ
وبحسب شبكات إعالمية محلية، ق

من  أشخاص معظمهم  ثمانية  السبت،  أمــس 
األطفال، نتيجة قصف قوات النظام وروسيا 
املـــنـــازل الــســكــنــيــة فــي بــلــدات ابــلــن، وبــلــيــون، 
وبـــلـــشـــون، فـــي جــبــل الــــزاويــــة، جــنــوبــي إدلـــب 
القتلى  بــن  ومــن  بالليزر.  موجهة  بصواريخ 
ــــل وزوجــــتــــه وأطـــفـــالـــه  عـــائـــلـــة واحـــــــدة مــــن رجـ
فــي بلدة ابــلــن، وفــق ناشطن أشـــاروا إلــى أن 
قـــوات الــنــظــام اســتــهــدفــت بــالــقــذائــف املدفعية 
والــصــاروخــيــة املــوّجــهــة )لــيــزريــا( عــن طريق 
طــــائــــرات االســـتـــطـــالع الـــروســـيـــة، بـــلـــدة إبــلــن 

ــزة األمــنــيــة الــتــابــعــة  ــهــ الــفــرقــة الـــرابـــعـــة واألجــ
ــلـــيـــشـــيـــات اإليـــرانـــيـــة  لـــلـــنـــظـــام مــــن جــــهــــة، واملـ
مــن جهة  زينب  السيدة  منطقة  فــي  املتمركزة 
ــتـــح الــــطــــرق بــشــكــل  ــلـــى أن يــــعــــاد فـ أخــــــــرى، عـ
طبيعي في وقت الحق أمام حركة النقل، بما 
فــي ذلــك وســائــل النقل الــعــامــة. وجـــاء االتــفــاق 
بــن الــطــرفــن، بــعــد اشــتــبــاكــات دارت بينهما 
زينب،  السيدة  ملنطقة  الغربية  األطـــراف  على 
الفرقة  مــن جهة حجيرة والــبــويــضــة، وفــقــدت 
تبّن  مــن عناصرها جــراءهــا،  الــرابــعــة تسعة 
الحقا أنهم اختطفوا من قبل مجموعة تابعة 
ذلك  وتبع  املنطقة،  في  اإليرانية  للمليشيات 

إرسال قوات النظام تعزيزات إلى املنطقة.
ــرة مــصــادر  ــيــ وتـــحـــدثـــت خــــالل الـــشـــهـــور األخــ
مــخــتــلــفــة عــــن مـــظـــاهـــر الـــتـــوتـــر بــــن الــطــرفــن 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــنــافــس بينهما عــلــى الــنــفــوذ 
والسيطرة وتقاسم اإلتاوات. وفي هذا اإلطار، 
قام عناصر من »حركة النجباء« العراقية في 
على بعض  باالستيالء  املــاضــي  ــارس/آذار  ــ مـ
املزارع واألبنية في املنطقة الواقعة بن ببيال 
والــســيــدة زيـــنـــب، فــيــمــا تــمــركــزت مــجــمــوعــات 
بعض  في  للنظام  التابعة  الرابعة  الفرقة  من 
ــي املـــنـــطـــقـــة. وتــــجــــددت  ــ ــة فـ ــيـــطـ ــع املـــحـ ــ ــواقــ ــ املــ
املاضي  إبريل/نيسان  االشتباكات في نهاية 
والــتــي اســتــخــدمــت فــيــهــا أســلــحــة ثقيلة على 
الطريق  فتح  إعـــادة  املليشيات  رفــض  خلفية 
ــرة وبـــبـــيـــال،  ــيـ ــجـ ــلــــة بـــــن مــنــطــقــتــي حـ الــــواصــ
وحاولت »الفرقة الرابعة« إعادة فتح الطريق 
بــعــد تــلــقــي شــكــاوى مــن الــبــلــديــات ومــؤســســة 
التي  املــصــاعــب  بــشــأن  للنظام  التابعة  النقل 

تواجهها في النقل نتيجة إغالق الطريق.
والواقع أنه لم يتم التأكد من الجهة املسؤولة 
عن إغالق الطريق الواصل بن دمشق والسيدة 
زيــنــب عــبــر منطقتي بــبــيــال وحــجــيــرة. وذكـــر 

الــقــوات  الـــزاويـــة، موضحن أن هــذه  فــي جبل 
ــا أدى  اســـتـــهـــدفـــت مــحــيــط مـــديـــنـــة أريــــحــــا، مــ
إلـــى إصــابــة عـــدد مــن املــدنــيــن. ونــشــر الــدفــاع 
املدني في محافظة إدلب مقطع فيديو، يوثق 
ــفــــاس«  »لـــحـــظـــات تــحــبــس األنــ مــــا وصـــفـــهـــا بــــ
الستهداف فرق الدفاع املدني السوري بقصف 
مزدوج من قبل النظام وروسيا أثناء إنقاذها 
الــزاويــة. وأكد  املدنين في قرية بليون بجبل 
الـــدفـــاع املـــدنـــي أن مـــن بـــن قــتــلــى، يـــوم أمـــس، 
املدني  الدفاع  املتطوع في  ابنتا  طفلتن هما 
عــمــر الــعــمــر الـــــذي أصـــيـــب وزوجــــتــــه، مــشــيــرًا 
بالقصف،  تل في قرية بلشون 

ُ
ق  

ً
أن طفال إلــى 

وأصيب أربعة مدنيون )رجل وامرأة وطفالن( 
وجميعهم من عائلة واحــدة. كما نشر صورًا 
تظهر نزوح عدد كبير من املدنين من قرى في 
ريف إدلب الجنوبي، نتيجة القصف املستمر 
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري بــمــســانــدة  ــ مــــن قـــبـــل قــ

روسية.
ــاودت،  وكـــانـــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة قـــد عــ
ــاءات عن  ــ أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، تــكــرار االّدعــ
سورية  من  الغربي  الشمال  فصائل  تحضير 
بالتعاون مع الدفاع املدني )الخوذ البيضاء(، 
لــهــجــوم بــغــازات ســامــة التــهــام جــيــش النظام 
الــروس  لجأ  ولطاملا  الهجوم.  وراء  بالوقوف 
والــنــظــام إلــى هــذه االّدعــــاءات لتبرير ارتكاب 
املجازر بحق املدنين في الشمال الغربي من 
دوليا  محّرمة  أسلحة  الستخدام  أو  ســوريــة، 
ضـــد املــدنــيــن وفــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
ــمــــت مــنــظــمــة  ــهــ ــة بــــهــــا. واتــ ــمـ ــهـ ــتـ ــاق الـ ــ ــــصــ وإلــ
الــســوري  الــنــظــام  الكيميائية  األســلــحــة  حــظــر 
ــازات ســامــة فــي ريفي  بــاســتــخــدام أسلحة وغــ

حماة وإدلب خالل السنوات املاضية.
ويــأتــي التصعيد مــن قــبــل الــجــانــب الــروســي 
قبيل أيام تفصل عن بدء مداوالت مجلس األمن 

قــبــل جـــولـــة جـــديـــدة مـــن جـــــوالت مــفــاوضــات 
مــســار أســتــانــة، إذ أن مــوســكــو تــطــالــب أنــقــرة 
بــالــعــمــل عــلــى إبـــعـــاد فــصــائــل املـــعـــارضـــة عن 
محيط الطريق الدولي »أم 4« )حلب الالذقية( 
ل 

ّ
الــتــجــاريــة وتنق الــحــركــة  تمهيدًا الســتــعــادة 

املدنين عليه من غربي البالد إلى مدينة حلب 
كبرى مدن الشمال.

ويـــرى الــبــاحــث فــي مــركــز »الـــحـــوار الــســوري« 
محمد سالم، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ـــرح أثــنــاء 

ُ
أنـــه »مـــن غــيــر املــعــروف تــمــامــا مــا ط

اجتماع وزيــري خارجية تركيا وروسيا منذ 
ــام«، مــضــيــفــا: حـــدث لــبــس فـــي تــصــريــحــات  ــ أيــ
الــــوزيــــر الــــروســــي بــعــد االجـــتـــمـــاع. ويــكــشــف: 
تـــريـــد تطبيق  كـــانـــت روســـيـــا  ال نــعــلــم مـــا إذا 
مــا ُيــعــرف بــاتــفــاق مــوســكــو الــــذي أبــــرم الــعــام 
املاضي، عبر تشكيل منطقة عازلة في جانبي 
في  أم قضم مناطق   ،»4 »أم  الــدولــي  الــطــريــق 
ريــــف الـــالذقـــيـــة الــشــمــالــي، خــصــوصــا الــتــالل 
الــصــامــدة منذ عدة  الكبينة  ــة 

ّ
تــل املــهــمــة، مثل 

ــنــــوات أمــــــام مــــحــــاوالت الـــنـــظـــام الــســيــطــرة  ســ
ــّدد عــلــى أن الـــجـــانـــب الـــروســـي  ــشــ عــلــيــهــا. ويــ
وليست  التهدئة مؤقتة  أن  دائما على  »يصّر 
 دائــمــا«، مضيفا: القصف الــروســي هدفه 

ً
حــال

ــه لــــن يـــكـــون هـــنـــاك اســـتـــقـــرار فــي  ــ الـــتـــأكـــيـــد أنـ
محافظة إدلب ومحيطها، والتصعيد الحالي 
ــراك الـــســـيـــاســـي حـــول  ــحــ ــيـــاق الــ يـــدخـــل فــــي سـ
العديد من امللفات في القضية السورية. ولكن 
هذا التصعيد الذي مضى عليه أكثر من شهر 
لـــم يــتــرافــق مـــع تـــحـــرك عــلــى األرض مـــن قبل 
التماس، مــا يؤكد  النظام على مــحــاور  قــوات 
أن أهدافا سياسية تتوخاها روسيا من وراء 
اللحظة  يــهــدد حتى  لــم  الـــذي  التصعيد،  هــذا 
الــتــفــاهــمــات الـــروســـيـــة الــتــركــيــة حــــول مجمل 

الشمال الغربي من سورية. تنتشر في السيدة زينب مليشيات تابعة لطهران )لؤي بشارة/فرانس برس(

قصفت روسيا والنظام مناطق عدة في إدلب أمس )فرانس برس(

بــلــدات ببيال ويــلــدا وبــيــت سحم صيف  على 
2018، من خالل اتفاق »تسوية« مع املعارضة 

برعاية روسية.
وفي إبريل 2018، بدأت إيران بتنفيذ مشروع 
لتوسيع مرقد السيدة زينب في دمشق كلف 
ــقــــت حــكــومــة  مـــاليـــن الـــــــــــدوالرات، بــيــنــمــا وافــ
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  الــســوري  النظام 
التي  املنطقة  املــاضــي على تغيير اســم  الــعــام 
يقع فيها مقام السيدة زينب، لتسمى رسميا 
بــاســم »مــديــنــة الــســيــدة زيــنــب« بــعــد أن كانت 
ــي الـــــدوائـــــر الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم »قــبــر  تـــعـــرف فــ
الـــســـت«. كــمــا نــفــذت جــهــات إيــرانــيــة مشروعا 
ــرقـــات والــــــــــدوارات املــــروريــــة في  لــتــرمــيــم الـــطـ
منطقة السيدة زينب، تضمن إعادة تسميتها 
بأسماء جديدة من وحي املقدسات اإليرانية، 
فتحّول شــارع »التن« إلــى شــارع »الــحــوراء«. 
»الفاطمية«.  اســم  آخــر  أطلق على شــارع  كما 

الجديد«،  »العربي  لـ الخالدي  محمد  الناشط 
أن قوات النظام هي التي أغلقت الطريق على 
زينب  الــســيــدة  مــن  واحـــد  كيلومتر  بعد نحو 
السيارات،  دخــول  يمنع  تــرابــي ضخم  بساتر 
ــات الـــعـــاديـــة  ــ ــدراجــ ــ فــيــمــا يــتــمــكــن األفــــــــراد والــ
والــنــاريــة مــن تــجــاوزه بصعوبة عبر جانبيه 
الساتر  ارتــفــاع  منازلهم، حيث  إلــى  للوصول 
أقــل مما هو عليه في املناطق األخـــرى. وكان 
النظام  قـــوات  الــطــريــق فتح بعد سيطرة  هــذا 

وفي املدخل الشمالي للمنطقة، تلفت االنتباه 
لــوحــة خـــضـــراء وضــعــت حــديــثــا عــلــى الــــدوار 
الذي كان يسمى دوار حجيرة، وكتبت عليها 

عبارة »دوار السيدة زينب«.
وقبل أسبوعن، نقل موقع »صوت العاصمة« 
إن مجلس محافظة ريف  قولها  مــصــادر  عــن 
دمــشــق أنــهــى دراســـة مــشــروع قـــّدم لــه إلطــالق 
البحدلية  منطقة  على  زينب«  »ضاحية  اســم 
التي تقع على مقربة من منطقة السيدة زينب. 
التنظيمي  املخطط  تعديل  املقترح  يضم  كما 
لــلــمــنــطــقــة، وهــــو مـــا وافـــقـــت عــلــيــه املــحــافــظــة 
 تعديل املخطط 

ّ
أيضا. وبحسب املصادر، فإن

التنظيمي يهدف إلى توسع منطقة »ضاحية 
زيــنــب« الــجــديــدة، وتشييد املــزيــد مــن األبنية 
الــســكــنــيــة فــيــهــا. وتــعــتــبــر مــنــطــقــة الــبــحــدلــيــة، 
ــــرز مــنــاطــق تــمــركــز املــلــيــشــيــات  واحـــــدة مـــن أبـ
اإليــرانــيــة فــي جــنــوب دمــشــق، كــونــهــا املنطقة 
إلى  معلومات  وتشير  زينب.  للسيدة  األقــرب 
ــراء كــثــيــرة لــلــعــقــارات تــمــت خــالل  عــمــلــيــات شــ
ســـنـــوات الـــحـــرب ملــصــلــحــة إيـــرانـــيـــن وزعــمــاء 
ــك مــئــات  مــلــيــشــيــات فـــي املــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــ
الفنادق واملحال التجارية والبيوت السكنية.

صبح،  محمد  الفلسطيني  الصحافي  وقــال 
الـــــذي كــــان يــقــيــم فـــي مــخــيــم الـــســـيـــدة زيــنــب 
الجديد«،  »العربي  لـ الفلسطينين،  لالجئن 
املنطقة عام  التي وقعت في  إن »التفجيرات 
النظام  سلطة  تقويض  فــي  ساهمت   ،2016
ــل مــنــطــقــة الــســيــدة زيـــنـــب، من  الـــســـوري داخــ
خـــالل إغــــالق املــخــافــر الــحــكــومــيــة، وانــتــشــار 
عــنــاصــر مـــن املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة لضبط 
املــنــطــقــة أمــنــيــا، إضـــافـــة إلــــى وضــــع حــواجــز 
من  كــل  تضايق  املنطقة  مــداخــل  على  أمنية 
يـــحـــاول الـــدخـــول إلــيــهــا مـــن غــيــر املنتسبن 

للمليشيات أو على صلة بهم«.

تعديل المخطط 
التنظيمي لتوسيع 

منطقة »ضاحية زينب«

التحّكم في  الــطــرق، منها  الشمال بشتى  هــذا 
املــســاعــدات الــتــي تــعــد بــمــثــابــة شــريــان حياة 
ــازحـــن واملـــهـــجـــريـــن مــــن مــخــتــلــف  ــنـ ملـــاليـــن الـ
ــة، مــــن قـــبـــل قــــــوات الــنــظــام  ــيــ ــنـــاطـــق الــــروســ املـ

وأجهزته األمنية.
ــيــــا وروســـــيـــــا،  وكـــــــــان وزيــــــــــرا خــــارجــــيــــة تــــركــ
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو وســيــرغــي الفــــروف، 
اجتمعا في مدينة أنطاليا التركية منذ أيام، 
لــلــتــبــاحــث حـــول مــصــيــر الــشــمــال الــغــربــي من 
سورية. وتشير املعطيات امليدانية واستمرار 
التصعيد العسكري من الجانب الروسي إلى 
أن الطرفن ال يـــزاالن فــي مرحلة بــلــورة رؤيــة 
تــرضــي مــوســكــو وأنـــقـــرة حـــول مــلــف الــشــمــال 
الغربي من سورية. ومن الواضح أن القصف 
الــذي يوقع مدنين قتلى ومصابن  الروسي 
يأتي في سياق الضغط على الجانب التركي 

الدولي لتمديد آلية إدخال املساعدات الدولية 
إلى سورية، عبر معبر باب الهوى الذي تديره 
الــروس.  ما يرفضه  السورية، وهــو  املعارضة 
ويصّر الجانب الروسي على مرور املساعدات 
عبر النظام السوري لتوزيعها بعد ذلك على 
نحو أربعة مالين مدني في الشمال السوري، 
ولكن املجتمع الدولي يرى أنه ال يمكن الوثوق 
بالنظام والجانب الروسي الذي يريد إخضاع 

الروس يصّرون دائمًا 
على أن التهدئة مؤقتة 

وليست حًال دائمًا

يخيّم التوتر على منطقة 
السيدة زينب جنوب 

العاصمة دمشق، على 
خلفية التنافس الذي بدأ 

يكبر بين قوات النظام 
وال سيما الفرقة الرابعة، 

والمليشيات الموالية إليران

ترسم روسيا خطواتها 
الجديدة في إدلب، 

عبر تكثيف ضغطها 
العسكري، مرتكبة 

مجازر متجددة، عشية 
بحث تمديد آلية إدخال 

المساعدات الدولية

الحدثتقرير

Sunday 4 July 2021 Sunday 4 July 2021
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ميانمار: تظاهرات ضد 
رئيس المجلس العسكري

قــــــــــــــام مــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون مـــــــــؤيـــــــــدون 
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي مــيــانــمــار أمــس 
زعيم  عيد ميالد  بمناسبة  السبت، 
ــرال مــن  ــنـ ــجـ املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـ
أونـــغ هــاليــنــغ، الـــذي اســتــولــى على 
الـــســـلـــطـــة مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط 
ــوره وبــتــمــثــيــل  ــ املــــاضــــي، بـــحـــرق صـ
مـــــشـــــاهـــــد »جـــــــــنـــــــــازتـــــــــه«. وأحــــــــــرق 
مـــتـــظـــاهـــرون فــــي مـــــانـــــداالي، ثــانــي 
أكبر مدينة في الــبــالد، صــور زعيم 
املــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري وأضــــــرمــــــوا 
احتفااًل  مزيفة  توابيت  في  النيران 

»جنازته«. بـ
)فرانس برس(

فرنسا تستأنف 
عملياتها في مالي

أعلنت فرنسا أول من أمس الجمعة 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
املــشــتــركــة فـــي مــالــي بــعــد تعليقها 
في 3 يونيو/ حزيران املاضي عقب 
ثاني انقالب شهدته الدولة في أقل 
من عــام. وقالت وزارة الجيوش في 
بيان إن فرنسا قررت عقب مشاورات 
مــع الــســلــطــات االنــتــقــالــيــة فــي مالي 
ودول املنطقة »استئناف العمليات 
املــهــام  وكــذلــك  املــشــتــركــة  العسكرية 

االستشارية الوطنية«.
)فرانس برس(

مادورو يتهم أميركا 
بالتخطيط الغتياله

نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  اتهم 
الــجــمــعــة،  أمـــــس  ــن  مــــــــــادورو، أول مــ
وكــالــة املــخــابــرات املــركــزيــة »ســي آي 
إيه« والجيش األميركي بالتخطيط 
الغــتــيــالــه. وتــــســــاءل، فـــي تــعــلــيــق له 
ــــارات  خــــالل حــفــل عــســكــري، عــلــى زيـ
أجـــراهـــا مــديــر »ســـي آي إيــــه« ولــيــام 
ــيـــادة الــجــنــوبــيــة  ــقـ بـــيـــرنـــز، وقـــائـــد الـ
ــيــــرال  األمـــيـــركـــيـــة )ســــاوثــــكــــوم( األدمــ
كريغ فالر، إلى كولومبيا والبرازيل: 
»هـــل صـــادق جــو بــايــدن عــلــى أوامـــر 
إلى  فنزويال  لقيادة  تــرامــب  دونــالــد 
حرب أهلية وقتلنا؟«. وأضاف »ماذا 
َعال؟ مصادرنا في كولومبيا تؤكد 

َ
ف

أنهما أتيا إلعــداد خطة تستهدفني 
وتستهدف قادة مهمن«.

)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــشـــفـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة أن 
ــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة لــتــضــمــن  ــ االتــــــصــــــاالت مـ
قضية سد النهضة، ضمن ما يستجد نظره 
ــن  ــال مـــعـــروضـــة عـــلـــى مــجــلــس األمــ ــمــ ــن أعــ مــ
خــــالل األســـبـــوعـــن املــقــبــلــن )الــنــصــف األول 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز( بــعــدمــا فــشــلــت املــســاعــي 
ــتـــحـــدة وتـــونـــس  ــات املـ ــ ــواليـ ــ املـــشـــتـــركـــة مــــع الـ
على  جلسة  لتخصيص  وفيتنام  والــنــرويــج 
ــهـــري ملــنــاقــشــة  ــال املـــجـــلـــس الـــشـ ــمــ جــــــدول أعــ
ــة املـــدعـــومـــة مــــن مــصــر  ــيـ الـــشـــكـــوى الـــســـودانـ
السد. بالتزامن مع ذلك،  ضد إثيوبيا بشأن 
حضر سد النهضة بقوة في احتفال الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح قاعدة 
السبت،  أمـــس  العسكرية  الــبــحــريــة  يــولــيــو   3
فـــي غــــرب الــســاحــل الــشــمــالــي املـــصـــري. فقد 
العقيد  العسكرية،  االحتفاالت  مقدم  تحدث 
إذا  ياسر وهبة عــن »اســتــعــداد مصر للقتال 
لــلــدفــاع عــن مقدراتها،  ـــرض عليها«، وذلـــك 

ُ
ف

مع اإلشــارة إلى قضية املياه وسد النهضة، 
مع تعثر استئناف املفاوضات للتوصل إلى 
اتفاق شامل وملزم بشأن السد. وألقى وهبة 
بعض األبيات من قصيدة »مصر تتحدث عن 
بيت  فبعد  إبراهيم،  حافظ  للشاعر  نفسها« 
»كم بغت دولــة علي وجــارت... ثم زالــت وتلك 
 العدل أنهم يردون 

َ
ِمن

َ
عقبى التعدي«، قال: »أ

َر ِوْردي«، ثم أجــاب »ال  املــاء صفوًا... وأن ُيكدَّ
والـــلـــه لـــن يــكــدر وردي«، فـــي إشـــــارة إلــــى أن 

القاهرة لن تفرط بحقوقها املائية.
ــيـــس املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــر الـــحـــفـــل رئـ وحـــضـ
املــنــفــي، وولـــي عــهــد أبوظبي  الــلــيــبــي محمد 
محمد بن زايد، الذي يقضي عطلة طويلة في 
مدينة العلمن املصرية حاليًا بصحبة عدد 
ــــارة فــّســرتــهــا مــصــادر  مـــن مــســاعــديــه، فـــي زيـ
ــا »مــــحــــاولــــة لــتــحــســن  ــهــ حـــكـــومـــيـــة عـــلـــى أنــ
الـــعـــالقـــات بــالــســيــســي بـــعـــد تـــوتـــرهـــا خـــالل 
الفترة املاضية، باإلضافة إلى العمل املشترك 
والتنسيق  الثنائية  الــعــالقــات  تــطــويــر  عــلــى 
لــطــرح حلول  وكــذلــك  املشتركة.  القضايا  فــي 
عاجلة لقضية سد النهضة، من بينها تأطير 
املبادرة اإلماراتية السابق رفضها من مصر 
والــــســــودان بــشــأن الـــســـد، وتــقــديــم ضــمــانــات 
عملية لقبول إثيوبيا بها كاملة، بما في ذلك 

العمل على التوصل إلى اتفاق ملزم«.
ــــال جــــــدول أعــــمــــال مــجــلــس األمــــــن لــشــهــر  وخـ
ــالـــي، والــــــذي أعــلــنــه فـــي مــؤتــمــر  يــولــيــو الـــحـ
صــحــافــي الــخــمــيــس املـــاضـــي مــمــثــل فــرنــســا 
ــيـــس الــحــالــي  ــرئـ ــكـــوالس دي ريـــفـــيـــيـــر، الـ ــيـ نـ
النهضة،  للمجلس، مــن أي ذكــر لقضية ســد 
في الوقت الذي قال فيه دي ريفيير إنه »من 

ــواردة منها،  الــ والــشــكــاوى  الخطابات  ضــوء 
ــزاع عـــلـــى ضـــوء  ــ ــنـ ــ ــــدى صـــالحـــيـــة نـــظـــر الـ ــ ومـ
ــم املــتــحــدة واملــــــواد الـــتـــي تطلب  ــ مــيــثــاق األمـ
امليثاق،  إليها من  االحتكام  مصر والسودان 
املـــتـــحـــدة لتفعيل  والـــخـــاصـــة بــتــنــبــيــه األمـــــم 
ــا فـــي حــالــة احــتــمــال املـــســـاس بالسلم  ــ دورهـ

املــحــتــمــل إضـــافـــة الــقــضــيــة لـــجـــدول األعـــمـــال 
هــذا األســبــوع«. ولكنه في الوقت ذاتــه أوقف 
أي  عــن  الجلسة  تسفر  أن  بإمكانية  الــتــفــاؤل 

موقف قوي إزاء إثيوبيا.
وتـــمـــثـــل تـــصـــريـــحـــات مــمــثــل فـــرنـــســـا مــوقــفــًا 
ــذي يــؤيــد  ــ ــًا، بـــن املـــوقـــف األمـــيـــركـــي الـ وســـطـ
عقد الجلسة وإصـــدار »بــيــان«، وليس قــرارًا، 
يــدعــو إثيوبيا إلــى احــتــرام الــقــانــون الــدولــي 
املوقف  وبــن  الصلة،  ذات  الدولية  والقواعد 
الصيني والروسي الذي يرفض عقد الجلسة 

من األساس.
وكــشــفــت املـــصـــادر أن األمـــانـــة الــعــامــة لــأمــم 
املتحدة أعــّدت بعض التقارير القانونية عن 
ــــدول الـــثـــالث، على  املـــوقـــف الــســيــاســي بـــن الـ

واألمـــــن الـــدولـــيـــن. وانــتــهــت األمـــانـــة إلــــى أن 
الوضع الحالي بن الدول الثالث ال يرقى إلى 
نــزاعــًا مــنــذرًا باالحتكاك حتى اآلن،  اعــتــبــاره 
ه بسبل الوساطة الدولية 

ّ
وأنه من املمكن حل

الطبيعية واالتفاق الثالثي بن األطراف.
وذكـــــــرت املــــصــــادر أن الـــتـــقـــاريـــر الــقــانــونــيــة 
فــي األمـــم املــتــحــدة أكـــدت أيــضــًا عــدم انطباق 
 
ّ
الفصل السابع من امليثاق على القضية، ألن
الشكاوى عن  مصر والسودان يتحدثان في 
األضــــرار املحتمل حــدوثــهــا ولــيــس األضـــرار 
ــا تــــــرّد عــلــيــه  الـــتـــي وقـــعـــت بـــالـــفـــعـــل، وهـــــو مــ
مستفيضة  بــصــورة  خطاباتها  فــي  إثيوبيا 
تــنــفــي حــــدوث تــلــك األضــــــرار. وبــالــتــالــي، فال 
هذا  بــمــواد  العمل  تفعيل  املجلس  يستطيع 
الفصل، التي تمكنه من إصدار قرارات ملزمة 

بوقف العدوان أو األعمال الضارة.
وحذرت املصادر من أن االكتفاء بالرهان على 
القضية سيتسبب  فــي  األمـــن  تــدخــل مجلس 
في فشل جديد مماثل ملا حدث العام املاضي، 
لــلــضــغــط،  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  األوراق  ــقـــدان  ــفـ بـ
والـــعـــودة لــالكــتــفــاء بــاالتــحــاد األفــريــقــي غير 
املتعاطف مع مطالب مصر، وهو ما يتسبب 
في حالة من التشاؤم بن املفاوضن واللجان 
الــفــنــيــة بــــــوزارة الــــري املـــصـــريـــة، وكـــذلـــك بن 
تقارير  يعّدون  الذين  والخبراء  املستشارين 
املوقف املصري في اإلطار القانوني، والذين 
باتوا متأكدين من أن »إثيوبيا ترغب بشتى 
السبل في التهرب من أمرين اثنن: أن يكون 
االتـــفـــاق إلــزامــيــًا لــهــا، وأن يــتــضــمــن االتــفــاق 
بندًا ينظم فض املنازعات باللجوء للتحكيم 

الدولي أو اإلقليمي.

سعيّد 
والغنوشي

حرب 
أفغانستان 

تستعر

ســعــّيــد بــشــكــل واضـــــح فـــي األيــــــام األخـــيـــرة، 
وتشُبث الغنوشي بإيجابية هذا اللقاء الذي 
الـــذي كان  للتوافق  يرتقي  أن  إنــه يمكن  قــال 
 مـــع الــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي قــائــد 

ً
حـــاصـــال

السبسي. وهناك مؤشر ثان مهم يتمثل في 
إلغاء الجلسة البرملانية التي كانت مخصصة 
الــثــالثــاء املــاضــي لــلــتــداول فــي رفـــض سعّيد 
الدستورية،  املحكمة  التوقيع على تعديالت 
جلسة  إلــى  بالتأكيد  ستتحّول  كانت  والتي 
سقط 

ُ
محاسبة شديدة وانتقاد لسعّيد، وست

كل الجسور املتبقية بن األطراف املتصارعة. 
األيــام   سعّيد قد خفف في 

ّ
أن ولوحظ أيضًا 

األخيرة من حدة انتقاداته، على الرغم من أنه 
يحافظ على أسلوب تقييمه لأوضاع.

وينتظر الجميع في تونس االجتماع الثاني 
بن سعّيد والغنوشي، وإذا ما تم، فسيؤكد 
أن هـــنـــاك تـــفـــاهـــمـــات حــصــلــت بــيــنــهــمــا فــي 
الجلسة األولــى حــول ملفات أخــذ كل منهما 
نهائي  موقف  وتحديد  فيها،  للتفكير  مهلة 

األفغانية فؤاد أمان على »تويتر«: »انسحبت 
بالكامل  التحالف  وقـــوات  األمــيــركــيــة  الــقــوات 
الجيش  قــوات  وبالتالي ستقوم  القاعدة،  من 
ملحاربة  واســتــخــدامــهــا  بحمايتها  األفــغــانــي 
اإلرهــــــاب«. وأكـــد مــســؤول أمــيــركــي فــي مجال 
الدفاع مغادرة القوات، فيما عبرت »طالبان« 
عـــن تــرحــيــبــهــا وتــأيــيــدهــا عــمــلــيــة االنــســحــاب 
ــيـــرة لــلــعــســكــريــن. وقــــال املــتــحــدث بــاســم  األخـ
الــحــركــة ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد لــوكــالــة »فــرانــس 
الطريق  الــكــامــل  انسحابها  »سيمهد  بـــرس«: 
ــــان لــــيــــقــــرروا مــســتــقــبــلــهــم فــــي مــا  ــغـ ــ أمــــــام األفـ

بينهم«.
الدولية  األزمـــات  الخبير في مجموعة  ويــرى 
ــان  ــغــ ــــن األفــ أنـــــــــدرو واتـــكـــيـــنـــز أن »الـــكـــثـــيـــر مـ
الزاوية  حجر  باعتبارها  بــاغــرام  سيتذكرون 
ألكــثــر مـــن تــدخــل عــســكــري أجــنــبــي، إذ كــانــت 
أيــضــًا الــقــاعــدة الــرئــيــســيــة لــلــســوفــيــيــت أثــنــاء 
عــامــي 1979 و1989.  بـــن  الـــبـــالد«  احــتــاللــهــم 
للعديد  »لــم تكن نقطة دخـــول  أنــهــا  ويضيف 
من العسكرين األجانب الذين مروا في البالد 
أيضًا  بل استضافت  2001 فحسب،  عــام  منذ 
الــكــثــيــر مــن اإلمــكــانــات الــجــويــة املــنــتــشــرة في 
البالد والتي منحت القوات األفغانية أفضلية 

حاسمة في ساحة املعركة«. 
وقــال الخبير في شــؤون أفغانستان نيشانك 
مـــوتـــوانـــي ومـــقـــره فـــي أســـتـــرالـــيـــا، إن خـــروج 

تونس ـ وليد التليلي

ــونــــس عــلــى  ــــي تــ تـــتـــركـــز األنـــــظـــــار فـ
نــتــائــج الــلــقــاء الــــذي جــمــع الــرئــيــس 
ــيـــس  ــّيـــد ورئـ ــعـ ــيـــس سـ ــتـــونـــســـي قـ الـ
الغنوشي،  راشد  »النهضة«  البرملان وحركة 
في 24 يونيو/ حزيران املاضي، بعد وساطة 
وأنهت  زيتون،  لطفي  السابق  الوزير  قادها 

أشهرًا من القطيعة بن الرجلن. 
السري  ولم تتسرب معلومات عن االجتماع 
منهما  مقربون  ويؤكد  الرجلن،  الــذي جمع 
ألحد  يفصحا  لــم  أنهما  الجديد«  »العربي  لـ
بطريقة  ومتكتمان  اللقاء  هــذا  مضمون  عــن 
الفتة على ما دار بينهما. ويقول املقربون إن 
أهمية وثقل  مــؤشــرات ال تخطئ على  هناك 
ما طرح بن الرجلن في االجتماع، إذ يشدد 
الــغــنــوشــي عــلــى مــنــع كــل إضــــرار مــعــنــوي أو 
لوحظ  وقــد  بالرئاسة،  أو  باالجتماع  لفظي 
تـــراجـــع مــنــســوب الــهــجــوم اإللــكــتــرونــي على 

بـــعـــد عـــقـــديـــن عـــلـــى انــــتــــشــــارهــــا فــي 
أفغانستان، أعلنت الواليات املتحدة، 
مساء أول من أمس الجمعة، مغادرة 
ــرام الـــجـــويـــة،  ــاغــ جــمــيــع عـــنـــاصـــرهـــا قــــاعــــدة بــ
ــي انـــطـــلـــقـــت مــنــهــا  ــتــ ــــالد، والــ ــبـ ــ ــي الـ ــر فــ ــهــ األشــ
عمليات التحالف الدولي ضد حركة »طالبان« 
في خريف عــام 2001، بعد شهر تقريبًا على 
اعــــتــــداءات 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول فـــي أمــيــركــا. 
وفـــي مـــــوازاة االنــســحــاب مــن الــقــاعــدة، ذكــرت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« أن مسؤولن 
يــضــعــون  »الـــبـــنـــتـــاغـــون«  الــــدفــــاع  وزارة  فــــي 
للسفارة  طــارئ  بإخالء  للقيام  عاجلة  خططًا 
األميركية في كابول، في حال استمر الوضع 
األمــنــي بــالــتــدهــور، مــع تــقــدم »طــالــبــان« على 
الرئيسية. وأفــادت  املــدن  املحاور في  مختلف 
بقي على قرابة 

ُ
وسائل إعالم أن واشنطن ست

الكبير  السفارة  600 عسكري لحراسة مجمع 
فــــي كــــابــــول. وكــــــان يـــوجـــد فــــي شـــهـــر مـــايـــو/

املــاضــي نحو 9500 عسكري أجنبي في  أيــار 
أمــيــركــيــون.  تقريبًا  منهم   2500 أفــغــانــســتــان، 
وغــادر العسكريون األميركيون وقــوات حلف 
الواقعة على  بــاغــرام،  قــاعــدة  األطلسي  شمال 
مــســافــة 50 كــيــلــومــتــرًا، شــمــالــي كـــابـــول، وهــي 
خــطــوة كــبــيــرة تــعــكــس اقـــتـــراب مــوعــد نــهــايــة 
الـــحـــضـــور الــعــســكــري لــأطــلــســي فـــي الـــبـــالد. 
وأكــــدت املــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت األبــيــض جن 
القوات األجنبية من باغرام  أن رحيل  ساكي، 
ال يــعــنــي مــغــادرتــهــا أفــغــانــســتــان نــهــائــيــًا في 
القوات  انسحاب  أن  املقبلة. وأوضحت  األيــام 
األجنبية سينجز بنهاية أغسطس/آب املقبل، 
أي قبل املوعد النهائي املقرر في 11 سبتمبر 
املتزامن مع الذكرى العشرين لالعتداءات في 

الواليات املتحدة.
ولقاعدة باغرام أهمية عسكرية وكذلك رمزية 
مصغرة  بمدينة  أشبه  وهــي  أفغانستان،  في 
استضافت مئات آالف العسكرين األميركين 
على  ومقاوليهم  األطلسي  شمال  حلف  ومــن 
الواليات  وشّيدتها  املاضين.  العقدين  مــدى 
ـ 1991(  الــبــاردة )1947  الحرب  املتحدة خــالل 
في خمسينيات القرن املاضي، كحصن منيع 
وقام  الشمال.  في  السوفييتي  االتحاد  بوجه 
بتوسيعها  )الــســوفــيــيــتــي(  األحـــمـــر  الــجــيــش 
بــشــكــل كــبــيــر خـــالل احــتــاللــه أفــغــانــســتــان بن 
انــســحــبــت  ــا  ــدمــ ــنــ وعــ و1989.   1979 عــــامــــي 
موسكو، أصبحت باغرام أساسية في الحرب 
األهـــلـــيـــة الـــطـــاحـــنـــة، وذكــــــرت تـــقـــاريـــر أنــــه في 
مرحلة ما كانت »طالبان« تسيطر على جزء 
من املدرج املمتد ثالثة كيلومترات، فيما كان 
الجزء  املعارض يسيطر على  الشمال  ائتالف 
ــر. وكــتــب املــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع  ــ اآلخـ

منها والعودة لالجتماع من جديد. وستفرز 
نتائج هذه اللقاءات بن سعّيد والغنوشي، 
ــــت، إيـــجـــابـــيـــة أو ســـلـــبـــيـــة، مــشــهــدًا  ــانـ ــ أيــــــًا كـ
ســـيـــاســـيـــًا مــخــتــلــفــًا فــــي تــــونــــس، ســيــوضــح 

ويغّير معطيات كثيرة من الوضع الحالي.
اتفاقهما،  ويــحــذر مــراقــبــون مــن نتائج عــدم 
املمكنة  الحلول  ذلــك سيعني سقوط كل   

ّ
ألن

ــرب مــفــتــوحــة  ــ ــقـــارب بــيــنــهــمــا، وبــــدايــــة حـ ــتـ لـ
ســــتــــكــــون مــــــدمــــــرة عــــلــــى اقـــــتـــــصـــــاد الــــبــــالد 
الــصــراع  الــســيــاســي، وسيفتح  واســتــقــرارهــا 
على مصراعيه بن بقية املكونات املتناحرة 
التي تقف خلف هذا الطرف أو ذاك. وهو ما 
 أطرافًا كثيرة، من هذا 

ّ
يدفع إلى االعتقاد بأن

السياسي  تستمد وجودها  ذاك،  أو  الجانب 
ومن  الضبابي  الوضع  هــذا  من  والشخصي 
االستقطاب الحاصل، ويزعجها هذا التقارب 
املــمــكــن وتــســعــى لــضــربــه عــبــر التشكيك فيه 
بـــكـــل الـــوســـائـــل املــمــكــنــة وإســـقـــاطـــه قـــبـــل أن 
الخريطة  تــم، فقد يغّير من  إن  يحصل، ألنــه 

السياسية في البالد.
ويــتــســاءل كــثــيــرون، عــّمــا يــمــكــن أن يتفاهم 
حــولــه ســعــّيــد والــغــنــوشــي، وهـــل إن الــصــراع 
الـــذي هــو صـــراع واضـــح على السلطة يمكن 
أن يؤدي إلى تفاهمات على تقاسم السلطة، 
 ،

ً
الطرفن اآلن ال يحكمان فعال  

ّ
أن خصوصًا 

ــرام »يــرمــز  ــاغـ ــقـــوات األجــنــبــيــة مـــن قـــاعـــدة بـ الـ
إلى أن أفغانستان وحيدة وتركت للدفاع عن 
نفسها في مواجهة هجوم طالبان«. وأضاف 
ــى بــــالدهــــم، ســيــراقــب  ــه »بـــعـــد وصـــولـــهـــم إلــ أنــ
األميركيون وقوات التحالف ما حاربوا بشدة 
لبنائه عــلــى مـــدى 20 عــامــًا وهـــو يــحــتــرق من 
األفغان  والنساء  الــرجــال  أن  ويعرفون  بعيد، 
الــذيــن حـــاربـــوا مــعــهــم يــخــاطــرون بــفــقــدان كل 
شــيء«. وقــال عــدد من أهالي بــاغــرام إن األمن 
ســـيـــتـــدهـــور مــــع مــــغــــادرة الــــقــــوات األجــنــبــيــة. 
الله وهــو صاحب محل أحذية  وبـــرأي مطيع 
فــــي ســــــوق بــــــاغــــــرام، إن »الـــــوضـــــع فـــوضـــوي 

ل كل منهما دور اآلخــر، وال يمارسان 
ّ
ويعط

ويتصوران،  يريدان  التي  بالطريقة  السلطة 
بـــمـــا ســيــنــعــكــس عــلــيــهــمــا فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
التقارب  إن  الــتــســاؤل، هــل   عــن 

ً
املقبلة. فضال

الــــذي يـــصـــوره كــثــيــرون عــلــى أنــــه مستحيل 
ــم بــــن الــغــنــوشــي  يــمــكــن أن يــتــحــقــق كـــمـــا تــ
والسبسي، في باريس صيف عام 2013، على 
الــرغــم مــن كــل الــفــروقــات والــخــالفــات الجدية 

والعميقة التي كانت موجودة بينهما؟
فــي الــســيــاق، يــقــول املــحــلــل الــســيــاســي قاسم 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الغربي، في تصريح 
»لقاء راشد الغنوشي وقيس سعّيد يختلف 
ألن  والسبسي،  الغنوشي  لقاء  عــن  جوهريًا 
طــرفــن  بـــن  كــــان   )2013 )عـــــام  األول  الـــلـــقـــاء 
السياسة بعقلية احترافية ونزعة  يمارسان 
براغماتية كبيرة أتاحت إمكانية إيجاد حد 
أدنى من التعايش السياسي، وليس االتفاق 
السياسي«. وأشار إلى أن »لقاء باريس وما 
تــاله مــن تــوافــقــات بــن السبسي والغنوشي 
نوع  مــن  براغماتية  نــزعــة  على  قائمة  كــانــت 
الــهــدنــة وتــفــادي االصـــطـــدام، ولـــم تــكــن هناك 
اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات جــوهــريــة نــوقــشــت وتــم 

االتفاق حولها«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــوافـــق حـــالـــيـــًا، أي بن 
 »اإلمكانية 

ّ
الغنوشي وسعّيد، يرى الغربي أن

ق باختالف 
ّ
تقريبًا معدومة لسبب أول يتعل

الباجي  لــيــس  ســعــّيــد  فقيس  الشخصيتن، 
وهو  مختلفة،  وشخصيته  السبسي،  قــائــد 
مـــن طــيــنــة أخــــرى مـــن الــســيــاســيــن، ولــــو أنــه 
والوضع  املــعــروف،  باملعنى  بسياسي  ليس 
الرغم من  مختلف بالتأكيد عما سبق، على 
حركة  عن  أيديولوجيًا  يختلف  ال  سعّيد  أن 
يمن  على  يتموقع  أحيانًا  هــو  بــل  النهضة، 
الحركة. وطبيعة الخالف سياسية بحتة، أي 
هوية من يحكم، وهــو أمــر يغلف بالدستور 
ــنـــظـــام الــســيــاســي  وبـــتـــصـــورات الــســلــطــة والـ
وغيرها، ولكن الحقيقة أن السؤال األهم هو 
من يحكم، قرطاج أم باردو؟«. ويتوقع الغربي 
»ألن سعّيد  الــرجــلــن  بــن  تفاهم  أال يحصل 
لــيــس رجـــل ســيــاســة، بمعنى أنـــه ال يــمــارس 
الـــســـيـــاســـة بــطــريــقــة تــقــلــيــديــة، بــــل بــطــريــقــة 
األستاذ الجامعي، واإلشكال ليس في سعّيد 
فــقــط، بــل حتى فــي الــغــنــوشــي، ولــيــس حركة 
الــنــهــضــة، فــالــغــنــوشــي أيــضــًا يــريــد السلطة 
والــحــكــم«. ويــلــفــت إلـــى أن »هــــذا الــثــنــائــي قد 
يــذهــب اضـــطـــرارًا لــلــتــفــاهــم، وهـــذه الــضــرورة 
ــا لــأســف أطــــراف أجنبية«،  قــد تــكــون وراءهــ
ــن الــــواضــــح أن الــنــهــضــة تــمــثــل  ــ مــضــيــفــًا »مـ
املصالح األميركية في تونس، وسعّيد يمثل 
وإذا  األشــكــال،  الفرنسية بشكل من  املصالح 
فقد تحصل  أمــيــركــي،  فرنسي  تفاهم  حصل 
الغربي،  وعــلــى عكس  تــونــس«.  فــي  التهدئة 
 
ّ
ــــى االعـــتـــقـــاد بــــأن تـــذهـــب قــــــــراءات عــــديــــدة إلـ
التفاهمات تبقى ممكنة ومتاحة بن سعّيد 
خارجي  ضغط  بالفعل  فهناك  والــغــنــوشــي. 
ولكن  بقوة،  التونسية  التجربة  على  يراهن 
هناك بالخصوص ضغطًا داخليًا قويًا ورأيًا 
عامًا وطنيًا نفد صبره من هذه املعركة، التي 
يــرى أنــهــا ال تعنيه فــي شــيء أمـــام أوضــاعــه 
يعد  ولــم  املــتــدهــورة،  واالقتصادية  الصحية 
أمام الطرفن إال التوصل إلى اتفاق، ما ينهي 
 من هذه املعركة، وأولها في ما يتعلق 

ً
فصال

بالحكومة.
ويرى كثيرون أنه يمكن التوصل إلى توافق 
حــــول حــكــومــة جـــديـــدة يـــكـــون فــيــهــا الــقــصــر 
 بوضوح، إذ سبق أن حصل 

ً
الرئاسي ممثال

تــوافــق مــعــّن فــي حــكــومــة الــيــاس الــفــخــفــاخ، 
ولكن  جــديــدة.  حكومة  فــي  يتجدد  أن  يمكن 
ــكــــون مـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــة الـــــجـــــديـــــدة ســ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
بتفاهمات معقدة جدًا، ألن سعّيد لن يتخلى 
عــن داعــمــيــه )حــركــة الشعب أســاســًا والتيار 
الديمقراطي بدرجة أقل وشخصيات أخرى(، 
وسيشترط حضورهم في الحكومة الجديدة 
كضمان لحضور مؤسسة الرئاسة، وهو ما 
يبدو معقدًا للغاية ولكنه يبقى ممكنًا، وإن 
تّم، فيمكن أن يفتح الباب أمام مناقشة بقية 
السياسي  النظام  الكبرى، وال سيما  امللفات 

والقانون االنتخابي.

والحكومة  أمن شديد  انعدام  وهناك  أساسًا، 
كــافــيــة«. وحــول  ليس لديها أسلحة ومــعــدات 
هذه التطورات، شّدد زامير كابولوف مبعوث 
الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــن الــخــاص 
إلى أفغانستان، على أنه »ال ينبغي أن تتحول 
القوات األميركية، إلى إعادة  عملية انسحاب 
تمركز جديد في دول آسيا الوسطى«. وأضاف 
الروسية،  »ريــا«  أنباء  لوكالة  في تصريحات 
أول مــن أمــس الجمعة، أنــه يجب »حــل األزمــة 
حكومة  تشكيل  عبر  أفغانستان  في  الحالية 
عن  ممثلن  مشاركة  تراعي  ائتالفية جديدة، 

أكبر القوى السياسية والعرقية«.
ميدانيًا، اّدعت حركة »طالبان«، أمس السبت، 
الــســيــطــرة عــلــى خــمــس مــديــريــات جــديــدة في 
إقــلــيــم بــدخــشــان، ومــديــريــة واحــــدة فــي إقليم 
تـــخـــار، شــمــالــي أفــغــانــســتــان. وقــــال املــتــحــدث 
باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في سلسلة 
ــلـــى »تــــويــــتــــر«،  ــه عـ ــابـ ــدات لــــه فــــي حـــسـ ــريــ ــغــ تــ
إن مــســلــحــي الـــحـــركـــة ســـيـــطـــروا عــلــى خمس 
مــديــريــات جــديــدة فــي إقــلــيــم بــدخــشــان وهــي: 
بــزرك، ودرايـــم، ووردوج، ويفتل  كشم، وشهر 
بــايــن. وأضـــاف أن مسلحي الحركة صــادروا 
ــر  ــلــــحــــة واملــــــعــــــدات إثـ ــــن األســ ــرة مـ ــيـ ــبـ كـــمـــيـــة كـ
املديريات  في  حكومية  مقار  على  سيطرتهم 
الجمعة  الحركة قد سيطرت  الخمس. وكانت 
ــــي إقــلــيــم  ــكــــان فـ ــاب وتــــشــ ــغــ عـــلـــى مــــديــــرتــــي تــ
بــدخــشــان. مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
األفــغــانــيــة، مقتل 228 عــنــصــرًا مــن »طــالــبــان« 
وإصابة عدد آخر بجروح جــراء قصف جوي 
للقوات  وفــي عمليات  األفغاني،  الجو  لسالح 
األفغانية في مختلف مناطق البالد. وأضافت 
الـــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أن تــلــك الــعــمــلــيــات شنت 
فــي أقــالــيــم لــوجــر وبكتيكا وقــنــدهــار وهـــرات 
ــــراه وهــلــمــنــد وبــلــخ وكــابــيــســا.  وبــادغــيــس وفـ
ولم تعلق »طالبان« على اإلعالن.  وأوضحت 
تلوا 

ُ
الوزارة أن نحو 50 عنصرًا من »طالبان« ق

ــت إحـــداهـــا فــي واليــة 
ّ
ــن

ُ
إثـــر ضــربــات جــويــة ش

هلمند في جنوب البالد التي تشهد مواجهات 
متكررة بن القوات الحكومية و»طالبان«. كما 
ــتــل ثمانية مــدنــيــن فــي انــفــجــار لــغــم أرضــي 

ُ
ق

بكتيا جنوبي  بإقليم  أبــاد  أحمد  في مديرية 
الـــبـــالد. مـــن جــهــة ثــانــيــة، دعــــا شــــورى عــلــمــاء 
أفــغــانــســتــان الــحــكــومــة األفــغــانــيــة و»طــالــبــان« 
إلــى وقــف إطــالق الــنــار الــفــوري مــن أجــل وقف 
حمام الــدم فــي الــبــالد. وذكــر رئيس الــشــورى، 
املولوي سردار زدران في مؤتمر صحافي في 
ال  أفغانستان  في  الجارية  الحرب  أن  كــابــول، 
مبرر لها وعلى األطراف أن توقفها وتركن إلى 

طاولة الحوار.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

تنفي إثيوبيا حدوث أضرار على مصر والسودان )عمر إردم/األناضول(

تتزايد المطالب الشعبية بحل الخالفات عبر الحوار )ناصر طالل/األناضول(

بعد اللقاء الذي 
جمع الرئيس 

التونسي قيس 
سعيّد ورئيس 
البرلمان راشد 

الغنوشي، تتركز 
األنظار على ما 

سيلي هذا اللقاء، 
وما إذا كانت هناك 

إمكانية للتقارب، 
مع العلم أن كثيرين 
يرون أن الرجلين قد 

يذهبان اضطرارًا 
للتفاهم ألسباب 
داخلية وخارجية

»طالبان«  وحركة  األفغانية  الحكومة  بين  الميداني  السباق  يستمّر 
على وقع استمرار االنسحاب األميركي من أفغانستان، وبروز أنباء عن 

درس واشنطن خططًا إلخالء سفارتها في كابول بسبب الوضع
الحدثتقرير

فرص التوافق محكومة 
برهانات الداخل وضغوط الخارج

واشنطن تدرس خططًا 
إلخالء سفارتها في كابول

تقرير

دور لطفي 
زيتون

ترى بعض الجهات أن 
الوسيط، الوزير السابق 

لطفي زيتون، قد يكون 
رجل المرحلة الجديدة، 
في ظل الوضع الراهن 
الذي يتميز بتراجع الثقة 
بين الفرقاء، ألنه يحظى 

باحترام الرئاسة، وال تخافه 
»النهضة«، ويحافظ 
على عالقة احترام 

مع المنظمة النقابية، 
ويحظى بمصداقية لدى 

أحزاب عدة.

يحذر مراقبون من 
نتائج عدم اتفاق سعيّد 

والغنوشي

أفغانستان وحيدة وُتركت 
للدفاع عن نفسها في 

مواجهة »طالبان«

هناك مؤشرات 
على أهمية ما طرح 

بين الرجلين

خال جدول أعمال 
مجلس األمن من أي ذكر 

لقضية سد النهضة

انسحاب القوات 
األجنبية سينجز بنهاية 
أغسطس/آب المقبل

ال يبدو أن المسار الذي 
تبتغيه مصر والسودان 

بشأن عقد جلسة لمجلس 
األمن لمناقشة أزمة سد 

النهضة، يسير وفق رغبة 
القاهرة والخرطوم

Sunday 4 July 2021 Sunday 4 July 2021
األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة
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زيادة ديون األردن
عمان ـ زيد الدبيسية

مســار  األردن  مديونيــة  تواصــل 
مســتويات  لتبلــغ  ارتفاعهــا، 
مســجلة  مســبوقة،  غيــر  قياســية 
47.7 مليار دوالر بارتفاع مقداره 565 مليون 
املاضــي.  العــام  نهايــة  مــع  باملقارنــة  دوالر 
واألســوأ هــو أن املؤشــرات تــدل إلــى اســتمرار 
توقــع  فقــد  املقبلــة،  الفتــرة  خــال  الصعــود 
مراقبــون أن تشــهد مديونيــة األردن بشــقيها 
االرتفــاع  مــن  مزيــدًا  والخارجــي  الداخلــي 
مــع تخطيــط  الحالــي، ال ســيما  العــام  خــال 
مــن  األمــوال  مــن  املزيــد  القتــراض  الحكومــة 
املوازنــة  عجــز  لتغطيــة  والخــارج  الداخــل 
اســتراتيجية ذات  املرتفــع، وتنفيــذ مشــاريع 
أولويــة وتلبيــة متطلبــات التعامــل مــع وبــاء 
كورونــا. وأظهــرت بيانــات حكومية أن األردن 
دوالر  مليــارات   9.8 نحــو  اقتــراض  يعتــزم 

خــال العــام الحالــي، حيــث تــم إدراج ذلــك فــي 
املوازنة العامة. وسمح صندوق النقد الدولي 
لــأردن بســحب مبلــغ 200 مليــون دوالر مــن 
املتفــق  املمتــد  التســهيات  برنامــج  حســاب 
وبحســب  عامــن.  قبــل  الجانبــن  بــن  عليــه 
دوالر  مليــار   1.15 حوالــي  فــإن  البيانــات 
ســندات  شــكل  علــى  ســتكون  القــروض  مــن 
لتســديد  القــروض  اســتخدام  دوليــة وســيتم 
القــروض  وأقســاط  العامــة  املوازنــة  عجــز 
وقــال  املســتحقة.  والداخليــة  الخارجيــة 
»العربــي  الخبيــر االقتصــادي مــازن مرجــي لـ
املؤشــرات  وبحســب  املديونيــة  إن  الجديــد« 
والتوقعــات ســتواصل ارتفاعهــا خــال العــام 
لاقتــراض  الحكومــة  بســبب حاجــة  الحالــي 
لغايــة ســداد ديــون مســتحقة الدفــع وخاصــة 
ارتفــاع فوائــد  الــى  الخارجيــة منهــا، إضافــة 
الديــن. وأضــاف أن الحكومــة ســتقترض وفــق 
برنامجهــا املالــي مــن صناديق دوليــة وكذلك 

األســواق  فــي  يوروبونــد  ســندات  ســتطرح 
لســد عجــز  الــازم  التمويــل  لتوفيــر  العامليــة 
تنمويــة  أولويــات  وتنفيــذ  العامــة  املوازنــة 
واحتياجات أساسية لإلنفاق على متطلبات 
مواجهــة الجائحــة. وبــّن أن ارتفــاع املديونية 
الناتــج  مــن  املائــة  فــي   107.9 وتســجيلها 
املحلــي اإلجمالــي يعبــران عــن حالــة التراجــع 
فــي األداء االقتصــادي وانكماش النمو والذي 
مــا زال مســتمرًا بســبب الجائحــة والتداعيات 
السلبية على القطاعات االقتصادية املختلفة.

وقال إن استبعاد بعض الديون املترتبة على 
الحكومــة مــن إجمالــي قيمة الديــن ال ينعكس 
إيجابًا على نســبة الدين وحجمه باعتبار أن 
تلــك ديــون مترتبــة علــى الحكومــة »وال يفيــد 
إجمالــي  ضمــن  الديــون  تلــك  احتســاب  عــدم 
الديــن العــام فكلهــا ذمم ماليــة حيث الحكومة 
علــى  تترتــب  كمــا  بتســديدها«.  مطالبــة 
الحكومــة واملؤسســات األخــرى ديــون بمبالغ 

مختلفة كالجامعات الحكومية التي ال تدخل 
حســاباتها مباشــرة ضمن حجم الدين العام، 
وفق مرجي. ويعني هذا األمر أن حجم الدين 

أعلى من املصرح عنه.
وكان وزيــر املاليــة األردني، محمد العســعس، 
بــاده  إن  ســابقة  تصريحــات  فــي  قــال  قــد 
عبــر  العــام  الديــن  خدمــة  خفــض  تســتهدف 
برنامــج جديــد تعتــزم تطبيقــه مــع »صنــدوق 
النقــد الدولــي«، مشــيرًا إلــى أن فوائــد الديــن 
النفقــات  مــن  كبيــرة  نســبة  تشــكل  العــام 
ســببًا  كانــت  إقليميــة  عوامــل  وأن  الجاريــة، 
فــي ارتفــاع الديــن بنحــو الثلــث خــال األعــوام 

العشرة األخيرة.
مــن جهتــه، أعلــن »صنــدوق النقــد الدولــي« أن 
يــزال مرتفعــًا بكافــة  العــام األردنــي ال  الديــن 
لاقتصــاد  النمــو  اتجاهــات  وأن  املقاييــس 
معــدل  ارتفــاع  نتيجــة  تضــررت  قــد  الوطنــي 

البطالة والصراعات اإلقليمية.

موسكو ـ رامي القليوبي

الروســية  العاصمــة  فــي  العقــارات  أســعار  واصلــت 
موسكو ارتفاعها في النصف األول من العام الحالي، 
مدفوعة بالعوامل ذاتها التي هيمنت على هذه السوق 
علــى  الفائــدة  أســعار  وفــي مقدمتهــا  عــام 2020،  فــي 
الرهــن العقــاري. وفــي تقريــر عــن أداء ســوق العقــارات 
ذكــر  عــام 2021،  مــن  األول  النصــف  فــي  فــي موســكو 
مركــز »مؤشــرات ســوق العقــارات« للتحليــل أن ســعر 
املتــر املربــع بالســوق الثانويــة ســجل ارتفاعــا نســبته 
9.6 فــي املائــة. وفــي ظــل تعافــي أداء العملــة الروســية 

بعــد العــام العصيــب 2020، جــاءت زيادة األســعار بما 
تعادلهــا بالــدوالر حتــى أعلــى مــن ذلــك بنســبة 12 فــي 

املائة، لتبلغ أكثر من 3100 دوالر للمتر املربع.  
وحذر معدو التقرير من تزايد احتمال الركود بســوق 
عقــارات موســكو فــي ظــل بــدء موجــة ارتفــاع أســعار 
الفائــدة علــى الرهــن العقــاري والودائــع، فــي ظــل إقدام 
املصــرف املركــزي على الرفع التدريجي لســعر الفائدة 

خال األشهر املاضية.  
ويعتبــر نائــب رئيــس اتحــاد الوســطاء العقاريــن فــي 
روســيا، قســطنطن أبريليــف، أن الطفــرة فــي أســعار 
العــام  مــن  األول  النصــف  فــي  التــي حدثــت  العقــارات 

الجــاري، جــاءت امتــدادا لنفــس عوامــل العــام املاضــي 
املتمثلــة بالتضخــم وانخفــاض أســعار الفائــدة علــى 
مســتوى االقتصــاد، متوقعــا فــي الوقت نفســه أن تبدأ 

األسعار باالنخفاض في العام املقبل. 
ويقــول أبريليــف، فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، 
»كان النــاس قبــل ذلــك يؤجلون خطط شــراء العقارات، 
ولكنهم قرروا تنفيذها في العامن املاضي والحالي، 
قــد اســتنفد نفســه، ومنــذ أبريــل/ ولكــن هــذا الطلــب 
لأســعار  ارتفاعــا  نرصــد  نعــد  لــم  املاضــي،  نيســان 
بالســوق األوليــة عنــد الشــراء من املطور مباشــرة بعد 
انتهــاء دور الفائــدة املدعومــة التــي كانــت بالغــة 6.5 

فــي املائــة فقــط«. ويقلــل مــن واقعيــة اســتمرار ارتفــاع 
أســعار العقــارات، مضيفــا: »أوال، الطلــب االســتثماري 
قــد اســتنفد، وثانيا، ملا كانــت حصة الصفقات املبرمة 
فــإن  املائــة،   50 عــن  تزيــد  العقــاري  الرهــن  بواســطة 
ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع الطلب. أسعار 
الفائــدة الحاليــة لــم تعــد محفــزة على شــراء العقارات، 
ما يعني أن أسعارها ستستقر وقد تبدأ باالنخفاض 

مع حلول العام املقبل«.  
الراهــن  أبريليف وصف الوضــع  يرفــض  ذلــك،  ومــع 
بأنــه فقاعــة، قائا: »هذا الوضع طبيعي بالنســبة إلى 

السوق، عندما ترتفع األسعار ثم تنخفض«.  

فقاعة الرهن العقاري تنذر بركود عقارات موسكو 

استهداف خطوط 
كهرباء في العراق

أعلنت السلطات العراقية، السبت، 
أن هجمات استهدفت خطوطا لنقل 

الطاقة الكهربائية، شمالي البالد، 
وتسببت بخروجها عن الخدمة. 

وقالت الشركة العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية الشمالية )حكومية(، في 

بيان، إن تفجيرات بعبوات ناسفة 

استهدفت 3 خطوط لنقل الكهرباء 
في محافظة نينوى، الليلة املاضية. 

وأضافت الشركة أن »التفجيرات 
استهدفت أيضا 6 أبراج للكهرباء 

في املحافظة ذاتها وخرجت عن 
الخدمة«. وعلى مدى األيام املاضية، 

أعلنت السلطات العراقية تعرض 
عدد من أبراج وخطوط نقل 

الطاقة الكهربائية إلى هجمات في 
محافظات ديالى )شرق(، وكركوك 

وصالح الدين )شمال(.

انفجار خط غاز 
في خليج المكسيك

قالت شركة النفط املكسيكية 
اململوكة للدولة إنها عانت من 

كسر في خط أنابيب لنقل الغاز 
تحت البحر في خليج املكسيك، 
ما أثار حريقا على سطح مياه 

الخليج. وأفادت شركة بتروليوس 
مكسيكانوس )بيمكس( بأنها 
أرسلت قوارب ملكافحة الحرائق 

لضخ املزيد من املياه فوق النيران. 
ووقع التسرب قرب فجر الجمعة 

على بعد نحو 150 مترا من منصة 
حفر. وقالت الشركة إنها سيطرت 
على تسرب الغاز بعد نحو خمس 

ساعات.

مصر تطرح مناقصة 
لشراء القمح

طرحت الهيئة املصرية العامة للسلع 
التموينية مناقصة السبت لشراء 
كميات لم تحددها من القمح من 

موردين عامليني للشحن في الفترة 
من 1 إلى 15 سبتمبر/ أيلول على 

أن يكون الدفع بخطابات اعتماد 
مدتها 180 يوما. وقال أحمد 

يوسف نائب رئيس الهيئة إنها 
تسعى لشراء شحنات من القمح 
اللني أو قمح الطحني من الواليات 
املتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا 

وأملانيا وبولندا واألرجنتني وروسيا 
وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا 

وبلغاريا واملجر وباراغواي 
وصربيا. ويتعني تلقي العروض 
االثنني على أن تكون النتائج في 

نفس اليوم.

ارتفاع العجز التجاري المغربي 
قال مكتب الصرف املغربي إن 

العجز التجاري للبالد ارتفع 10.4 
في املائة إلى 81 مليار درهم 

)تسعة مليارات دوالر( في األشهر 
الخمسة األولى من عام 2021 

ارتفاعا من 73.3 مليار درهم في 
الفترة نفسها من العام املاضي. 

وأضاف في تقرير شهري أن 
واردات املغرب ارتفعت 18.1 في 

املائة إلى 207.6 مليار درهم كما 
قفزت الصادرات 23.5 في املائة إلى 

126.6 مليار درهم في الفترة من 
يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 

باملقارنة مع العام السابق.

أخبار

ورثة 
المليارات

مت إليهــم مــن آبائهــم تجــاوزت 71 تريليــون وون )62.8 مليــار دوالر( فــي العــام 
ّ
 قيمــة األصــول التــي ورثهــا األبنــاء أو ُســل

ّ
أعلنــت هيئــة الضرائــب فــي كوريــا الجنوبيــة أن

املاضي. ويمثل هذا زيادة ســنوية قدرها 21 تريليون وون عن العام الســابق، وفقًا للهيئة. وبلغت قيمة األصول املوروثة 27.4 تريليون وون بنهاية عام 2020، بزيادة 
قدرهــا 27.3 فــي املائــة عــن العــام الــذي ســبقه. وارتفعــت قيمــة العقــارات التي ُمنحت لأبناء أو األزواج بنســبة 54.4 في املائة على أســاس ســنوي لتصــل إلى 44 تريليون 
وون. وفــي العــام املاضــي، نقــل املزيــد مــن النــاس ملكيــة املبانــي إلــى أبنائهــم. وقفزت القيمة اإلجمالية لهذه الصفقات بنســبة 144.1 في املائة على أســاس ســنوي لتصل 

إلى 19.8 تريليون وون.

اقتصاد
Sunday 4 July 2021
األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة

)وانغ يون-جي/ فرانس برس(
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لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية
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شرارة لموجة احتجاجات جديدة

كهرباء العراق: أزمة سياسية

الكاظمي سيتخذ 
إجراءات عاجلة لمحاولة 

معالجة األزمة

بغداد ــ براء الشمري

التوالــي،  علــى  الثالــث  لليــوم 
أمــس  العــراق،  فــي  تواصلــت 
احتجاجــات  موجــة  الســبت، 
الصبــاح،  مــن  األولــى  الســاعات  حتــى  ليليــة 
البــاد،  ووســط  جنــوب  مــدن  مــن  عــدد  فــي 
األكثــر  الشــرقية  بغــداد  ضواحــي  عــن   

ً
فضــا

التراجــع  بســبب  بالســكان،  واكتظاظــًا  فقــرًا 
والــذي  الكهربــاء  ســاعات  توفيــر  فــي  الحــاد 
بلغــت ذروتــه فجــر الجمعــة بتوقــف منظومــة 
الكهرباء العراقية بشكل كامل. وفيما تتسّبب 
عوامــل عــدة بدخول البــاد في أزمة طاقة غير 
مســبوقة منــذ عــام 1991 إبــان حــرب الخليــج 
األولى، من بينها تخفيض إيران نســبة تدفق 
الغــاز الــذي يجهــز محطــات التوليــد العراقية، 
وقطع خطوط توريد الكهرباء األربعة، بسبب 
مــع  بالتزامــن  العــراق،  علــى  الديــون  تراكــم 
مة اســتهدفت 

ّ
هجمات وعمليات تخريب منظ

وشــمال  وســط  مــدن  فــي  الطاقــة  نقــل  أبــراج 
وشرقي العراق، فإن مخاوف املسؤولن بدأت 
إلــى تفّجــر  تــؤدي هــذه األزمــة  ترتفــع مــن أن 
احتجاجات واسعة من جديد، وخروج األمور 
عن السيطرة، وهو ما يدفع البعض للتحذير 
مــن أن يكــون ذلــك ســببًا لتأجيــل االنتخابــات 
البرملانيــة املبكــرة املقــررة فــي أكتوبر/تشــرين 

األول املقبل.
الجمعــة- ليلــة  ميســان،  محافظــة  وشــهدت 
فــي  عراقــي  قتيــل  أول  ســقوط  الســبت، 
آخريــن  وجــرح  الحاليــة،  االحتجاجــات 
تصديهــا  خــال  األمــن  قــوات  برصــاص 
للتحــركات، فــي وقــت ســجلت فيــه الناصريــة 
والعزيزيــة  والبطحــاء  والبصــرة  والعمــارة 

»الشــعب يتحّمــل نصــف املســؤولية ألنه يأتي 
بأشخاص لهم ارتباط بالخارج«.

أمــا عضــو لجنــة األمــن والطاقــة فــي البرملــان 
العراقــي، صــادق الســليطي، فــرأى فــي حديــث 
الكهربــاء  »أزمــة  أن  الجديــد«  »العربــي  مــع 
يحــاول  مــن  وهنــاك  السياســة،  مــن  تخلــو  ال 
فــي  التأثيــر  أجــل  مــن  ملــف  أي  اســتخدام 
تأجيــل  إلــى  وصــواًل  األوراق  لخلــط  الشــارع 
االنتخابــات«، مضيفــًا »كل ذلــك وارد، ألنــه ال 
معنى الستهداف راحة املواطنن، واستهداف 
ألن  عشــوائيًا  ليــس  الكهربــاء  نقــل  خطــوط 
املهمــة«،  الخطــوط  علــى  ركــزت  العمليــات 
حمايــة  مســؤولية  الداخليــة  وزارة   

ً
محّمــا

خطوط نقل الكهرباء.
وحّمل وزارة الكهرباء مسؤولية أزمة الكهرباء 
التــي تتكــرر فــي صيــف كل عــام، موضحــًا أن 

الوزارة لم تطّبق خططًا اســتراتيجية في هذا 
امللــف، وكل وزيــر كهربــاء يأتــي يطّبــق خطــة 
الــوزراء  التــي اعتمدهــا  تختلــف عــن الخطــط 
الذين ســبقوه، ما تســّبب بعدم وضوح الرؤية 
تــزداد  أن  الــوزارة. وتابــع: »كان مخططــًا  فــي 
ساعات إمداد الكهرباء خال الصيف الحالي، 
لكــن قبــل أســبوعن، حــدث انخفــاض كبير في 
تقليــل  منهــا  عــدة،  ألســباب  الكهربــاء  إنتــاج 
إيــران لحصــة العــراق مــن الغــاز، بســبب عــدم 
دفــع العــراق مبالــغ إيرانيــة مســتحقة فــي هــذا 
 عن الهجمات اإلرهابية املتكررة 

ً
املجال، فضا

الكهربــاء«.  منظومــة  فــي   
ً
خلــا ســّببت  التــي 

وطائــرات  مناطيــد  »اســتخدام  بـ وطالــب 
مســّيرة لحمايــة محطــات وأبــراج الكهربــاء«، 
موضحــًا أن وزارة النفــط ملزمــة بتوفير الغاز 
إلنتــاج الكهربــاء، كــي ال يبقــى العــراق معتمدًا 
على الخارج. وشدد على ضرورة وجود غرفة 
عمليــات تتابــع حــل املشــاكل التي تحــول دون 
توفيــر التيــار الكهربائــي، مبينــًا أن هــذا األمــر 

يحتاج إلى جهود حقيقية.
وعلــى الرغــم مــن تأكيــد الســلطات العراقيــة، 
في وقت سابق، أنها ستقوم بتوفير الحماية 
لخطــوط نقــل الكهربــاء مــن خــال الطائــرات 
تســتهدف  التــي  الهجمــات  أن  إال  املســّيرة، 

أبــراج ومحطــات الكهربــاء ال تــزال مســتمرة 
وبشكل شبه يومي. وأعلنت قيادة العمليات 
تخصيــص  الجمعــة،  املشــتركة،  العراقيــة 
مكافــأة ماليــة ملــن يدلــي بمعلومــات تتعلــق 
باستهداف أبراج ومحطات الكهرباء، مؤكدة 
»متابعــة هذه األفعــال اإلرهابية  أنهــا تقــوم بـ
بوضــع الخطــط األمنيــة وتوجيــه القطعــات 
العســكرية واألمنيــة والقــوة الجويــة وطيران 
الجيــش، التخــاذ مــا يلــزم لحمايــة أبــراج نقل 
الطاقة واملنشــآت الكهربائية في الباد، على 
الرغــم مــن املســاحة التــي تمتــد عليهــا هــذه 

األبراج«.
وتعليقــًا علــى الهجمــات، اعتبــر رئيــس لجنــة 
العراقــي، محمــد  البرملــان  فــي  األمــن والدفــاع 
فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، أن  رضــا، 
بــاده تعّرضــت إلى »غزوة اقتصادية« نفذها 
خليفتــه  مــن  بتوجيهــات  »داعــش«  تنظيــم 
الجديــد، باســتهداف أبــراج الكهربــاء وتهديــد 
األســواق، متحدثًا عن عزم البرملان اســتضافة 
عــدد مــن القيــادات األمنيــة العراقيــة ملناقشــة 
األمنــي  الوضــع  ومجمــل  األخيــرة  الهجمــات 
»معلوماتنــا  أن  رضــا  وتابــع  البــاد.  فــي 
بشــأن سلســلة الهجمــات التــي طاولــت أبــراج 
نقــل الطاقــة تشــير إلــى أن مــا يســّمى بخليفــة 
تنظيــم داعــش الجديــد أوصى بالقيــام بغزوة 
أبــراج  اســتهداف  عبــر  املــرة  هــذه  اقتصاديــة 
نقــل الكهربــاء، واســتهداف األســواق، وأرتــال 
صهاريــج نقــل النفــط واألرزاق، وهــذه تســّمى 
غــزوة اقتصاديــة يعمــل عليها داعــش، ويجب 
والشــرطة  الجيــش  قــوات  مــن  امللــف  متابعــة 

بمختلف مناطق انتشارها«.
وفي السياق، رأى أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة بغداد، حسان العيداني، في حديث مع 
»العربــي الجديــد«، أن ملــف الكهربــاء لــم يعــد 
خدميًا فحســب، بل بدأ يأخذ منحى سياســيًا 
وأمنيــًا خــال الفتــرة األخيــرة، بعــد الهجمــات 
الكهربــاء  أبــراج  اســتهدفت  التــي  املمنجهــة 
أخــذت  الهجمــات  هــذه  أن  موضحــًا  أخيــرًا، 
الحكومــة  أن  ورأى  وأمنيــة.  أبعــادًا سياســية 
مطالبــة باإلســراع فــي اتخــاذ خطــوات عاجلــة 
لترميــم الخلــل الكبير في قطاع الكهرباء، قبل 
فــي الشــارع عــن الســيطرة،  أن تخــرج األمــور 
مبينــًا أن التذمــر مــن تــردي الخدمــات ومنهــا 
الكهربــاء اليــوم يشــبه أجــواء مــا قبــل انطــاق 
احتجاجــات أكتوبر/تشــرين األول 2019، وقد 
تتكــرر التظاهــرات بالوتيــرة الســابقة نفســها 
إلــى حلــول عاجلــة  لــم تتوصــل الحكومــة  إذا 
فنيــة وأمنيــة لتدهــور الحاصــل فــي الكهربــاء 

وبناها التحتية.

مع استمرار انقطاع 
التيار الكهربائي بشكل 

كبير في العراق، تعود 
االحتجاجات بقوة إلى 
الشارع، وسط احتمال 

أن يكون ذلك مقدمة 
لموجة من الحراك الكبير 

الذي قد يخرج عن 
السيطرة

يتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة حر قاسية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تجّمعات وتظاهرات مماثلة قادها في الغالب 
شبان محتجون على انقطاع الكهرباء، والذي 
رافقه توقف ضخ املياه للمنازل، فيما شــهدت 
بغــداد اقتحــام محطــة توليــد ودائــرة توزيــع 
كهربــاء فــي حــي الزعفرانية شــرقي العاصمة. 
مصطفــى  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
الكاظمــي قــد وافــق، أمــس األول الجمعــة، علــى 
طلب اســتقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، 
كما أقال وعاقب مسؤولن آخرين في الوزارة، 
نقــص  ملواجهــة  وزاريــة  أزمــة  خليــة  وشــّكل 

الطاقة الكهربائية.
وقــال مســؤول بــارز فــي الحكومــة، طلــب عــدم 
قيــادات  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ اســمه،  ذكــر 
علــى  تضغــط  مختلفــة  عراقيــة  سياســية 
أزمــة،  حصــول  تافــي  أجــل  مــن  الحكومــة 
خوفــًا مــن عــودة تفجــر االحتجاجــات مجــددًا، 
مضيفــًا أن الكاظمــي الــذي عــاد إلــى الباد من 
جولته األوروبية فجر أمس الســبت، ســيتخذ 
إجــراءات عاجلــة بهــذا الخصــوص وســيعلن 
ولفــت  املقبلــة.  الســاعات  غضــون  فــي  عنهــا 
إلــى أن القــوى السياســية التــي تخشــى تفّجــر 
االحتجاجات مجددًا هي نفسها املتورطة في 
أزمة الكهرباء، مثل حزب »الدعوة اإلسامية« 
حكومــة  أن  معتبــرًا  املالكــي،  نــوري  بزعامــة 
الكاظمــي ال تتحّمــل األزمــة الحاليــة التــي هــي 
تركة فســاد عمرها أكثر من 16 عامًا. وأضاف 
أن بعــض القــوى صــارت تقتــرح تجهيــز املــدن 
أن  مــن  املحتجــة بالكهربــاء إلســكاتها خوفــًا 
تكون األزمة شرارة عودة احتجاجات واسعة 

تشهدها الباد.
العراقــي  البرملــان  عضــو  ــع 

ّ
توق الســياق،  فــي 

الســابق، صــادق املحنــا، أن يتســّبب التدهــور 
في ملف الكهرباء في خروج تظاهرات جديدة، 
الجديــد«  »العربــي  مــع  حديــث  فــي  موضحــًا 
الفاســدين  مــن  لنفســه  يثــأر  قــد  الشــعب  أن 
الذيــن تســّببوا فــي كل مــا يجــري. وأشــار إلــى 
سياســيًا  ملفــًا  تمثــل  أصبحــت  الكهربــاء  أن 
أكثــر مــن كونــه فنيــًا، مبينــًا أن الهجمــات التي 
اســتهدفت أبــراج الكهربــاء تهــدف إلــى إثــارة 
الــرأي العــام، وحرمــان الشــعب مــن الخدمــات. 
إال  إصاحهــا  يمكــن  ال  »الكهربــاء  أن  وتابــع 
بمعجزة«، معتبرًا أن هناك استهدافًا مبرمجًا 
للمنظومة الكهربائية. وذكر أن جميع رؤساء 
الــوزراء فــي العــراق لــم يتمّكنوا من فعل شــيء 
في هذا امللف، مضيفًا أنه »قد يتم افتعال أزمة 
فــي ملــف الكهربــاء لتأجيــل االنتخابــات التــي 
لــن تجــري فــي موعدهــا«. وبــّن أن الحكومــة 
يتحّملــون  السياســية  والقــوى  والبرملــان 
أن  إلــى  مشــيرًا  الكهربــاء،  تــردي  مســؤولية 
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تــــراجــــع عـــــدد رحــــات 
الشركات األجنبية في مطار 
عـــدن حــالــيــً، إضــافــة إلــى 
تراجع عدد المسافرين من 
إلى أقل من  مليون مسافر 
ألف مسافر ما يعكس   600
هذا  له  تعرض  تامً  انهيارًا 

القطاع

تحقيق

إغالق المطارات يزيد 
من معاناة المواطنين 

ويضاعف التكاليف

الحرب توقف شركات 
طيران غير يمنية عن 

تنظيم الرحالت

صنعاء ـ محمد راجح

يــدرك  الوصابي  الله  لــم يكن عبد 
حـــجـــم الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــكـــالـــيـــف 
للقيام  سيدفعها  الــتــي  الضخمة 
ــارج الــيــمــن.  بــرحــلــة ســفــر اضـــطـــراريـــة إلـــى خــ
وجد الرجل نفسه في متاهة، حيث عليه أن 
يبذل جهدًا كبيرًا ويدفع مبالغ ضخمة لكي 
يتمكن من نقل زوجته التي تعاني من مرض 
عـــضـــال، لــلــعــاج فـــي الــــخــــارج. كـــانـــت املــهــمــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  األولــــــى، وفــــق حــديــثــه لـــ
الــقــيــام بــمــهــمــة شــاقــة لــانــتــقــال مـــن صنعاء 
إلى إحدى املحافظات الواقعة تحت سيطرة 
الحكومة اليمنية للحصول على جواز سفر، 
بعدما تم رفض الجواز الذي يتم استخراجه 
مـــن الـــجـــهـــات املــخــتــصــة فـــي صـــنـــعـــاء، إذ أن 
الطرف اآلخر هو من يدير املطارات املحدودة 
والـــطـــيـــران الــحــكــومــي الـــوحـــيـــد الـــعـــامـــل في 
الــبــاد، إضــافــة إلــى احتكار األجـــواء اليمنية 

من قبل التحالف العربي.
ــر نـــحـــو 50  ــفـ ــسـ يـــكـــلـــف اســــتــــخــــراج جـــــــواز الـ
استكمال  بعد  دوالرًا(   80( يمني  ريـــال  ألــف 
ذلك  إلــى  تــضــاف  روتينية منهكة،  إجــــراءات 
التنقل واجــتــيــاز طــرق شــاقــة ووعــرة  نفقات 
لـــلـــوصـــول إلــــى عــــدن جـــنـــوب الــيــمــن أو تعز 
الباد، والتي تتجاوز 15 ألف  جنوب غربي 
إلــى جــانــب تكاليف  الــواحــد،  ريـــال للمسافر 
األكــل والــســكــن. ال يختلف األمــر لــدى الشاب 
أحمد العزعزي الذي استكمل إجراءات سفره 
للعمل في إحدى الدول املجاورة لليمن. يؤكد 
الجديد«، عودته خائبًا من  »العربي  لـ أحمد 
منفذ الوديعة في منطقة العبر بحضرموت، 
املنفذ البري الوحيد العامل في اليمن، بسبب 
رفـــض الــســلــطــات املــعــنــيــة عـــبـــوره مـــن املنفذ 
واملتعلقة  املطلوبة  الــوثــائــق  يستكمل  حتى 
ــراءات الــحــجــر الــصــحــي وأخـــــذ الــلــقــاح  ــ ــإجـ ــ بـ

الخاص بفيروس كورونا.

تكاليف ضخمة
عـــشـــرات الــيــمــنــيــن يــتــم مــنــعــهــم مـــن عــبــور 
هـــذا املــنــفــذ الســتــكــمــال اإلجــــــراءات املتعلقة 
بــكــورونــا، والــتــي تتطلب إنــفــاق املــزيــد من 

إلـــى نــحــو 500 دوالر، بينما  ــوال تــصــل  األمــ
تــضــاعــفــت أســعــار تــذاكــر الــســفــر عــمــا كانت 
عــلــيــه قـــبـــل الــــحــــرب، إذ تــبــلــغ حـــالـــيـــًا نــحــو 
عبر  للسفر  الـــواحـــدة  لــلــتــذكــرة  دوالرًا   670
الطيران الحكومي الوحيد املحتكر لألجواء 
في  واملتمثلة  الــعــامــلــة،  اليمنية  واملـــطـــارات 
جنوب  بحضرموت  وسيئون  عــدن  مطاري 
فــي ظــل تعطيل بقية  اليمن. ويحصل ذلــك، 
ــارات، مـــن بــيــنــهــا املـــطـــار الــرئــيــســي في  ــطــ املــ
الـــيـــمـــن، أي مـــطـــار صـــنـــعـــاء، بــيــنــمــا لـــم تكن 
الحرب  قبل  الــواحــدة  التذكرة  قيمة  تتعدى 
الــجــويــة  املــــاحــــة  فــــي  الــخــبــيــر  دوالر.   300
إبـــراهـــيـــم فــضــل، الــــذي يــديــر شــركــة خــاصــة 
بالسفريات والنقل البري الخارجي، يرد في 
االرتفاع  الجديد«، هذا  »العربي  مع  حديثه 
إلى عدة أسباب،  السفر  الهائل في تكاليف 
منها تهاوي العملة وأزمــة الوقود وارتفاع 
الراهنة  الباد  إلى جانب وضعية  أسعاره، 
ــفـــت تـــكـــالـــيـــف خــــدمــــات الــســفــر  ــاعـ ــتــــي ضـ الــ
النقل واألجــواء  والتنقل، بعد خــروج قطاع 
ــن ســـيـــطـــرة الـــســـلـــطـــات املــعــنــيــة  الــيــمــنــيــة عــ

الــيــمــنــيــة وتــحــولــهــا إلــــى إحــــدى أهــــم أوراق 
الصراع الدائر في الباد. ويضيف أن تذكرة 
السفر قبل الحرب كانت توازي قيمتها اآلن 
الدائر،  بعد مــرور ست سنوات من الصراع 
مع االختاف في فارق سعر الصرف، حيث 
ــدوالر لــم يــكــن فــي ذلـــك الــوقــت يــســاوي  إن الــ

250 ريااًل يمنيًا.

أزمات النقل
ويواجه قطاع النقل الجوي في اليمن العديد 
مـــن املــشــاكــل واألزمـــــــات، أهــمــهــا عـــدم وجـــود 
البنية  استراتيجية عامة وواضحة لتطوير 
الــتــحــتــيــة لـــلـــمـــطـــارات ومـــحـــدوديـــة الـــقـــدرات 
النقل الجوي.  املؤسسية في إدارة سياسات 
وتــــــرزح الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــيــمــنــيــة حــالــيــا 
تحت وضعية احتكارية مطلقة، نظرا لتوقف 
عــدد كبير من شركات الطيران األخــرى غير 
اليمنية عن تنظيم رحات إلى اليمن بسبب 
ــــروف الــــحــــرب والـــــصـــــراع، وبـــالـــتـــالـــي فــقــد  ظــ
مّكنها هذا الوضع االحتكاري من املغاالة في 
تذاكر  قيمة  ورفــع  الطيران  خــدمــات  تكاليف 
السفر بشكل كبير. ويقول املحلل االقتصادي 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ عــــمــــار الـــضـــلـــعـــي لــ
اليمنية واختطاف األجواء  املطارات  تعطيل 
وغـــلـــق املـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة ضـــاعـــف مـــن مــعــانــاة 
الكثير  باستطاعة  يعد  لــم  بشكل  اليمنين 
والطاب  املرضى  خصوصًا  احتماله،  منهم 
املــبــتــعــثــن إلــــى الـــخـــارج والـــقـــطـــاع الــتــجــاري 
ــال األعـــمـــال واملــغــتــربــن. ويــتــحــدث عن  ــ ورجـ

التأثير الكارثي إلغاق مطار صنعاء والذي 
ــان يـــخـــدم كــتــلــة ســكــانــيــة كــبــيــرة وتــعــطــيــل  كــ
مطارات الرئيسية في بعض املحافظات مثل 
مــطــار تــعــز والـــحـــديـــدة، وخـــضـــوع املـــطـــارات 
ــتـــي  ــمـــن لـــســـيـــطـــرة دولـ ــيـ ــنــــوب الـ ــلـــة جــ ــامـ الـــعـ
التحالف السعودية واإلمارات واستخدامها، 
ــة مـــــن اإلمـــــــــــــــارات، ألغــــــــــراض خـــاصـــة  ــ ــــاصـ خـ
مــثــل مـــطـــار الــــريــــان فـــي حـــضـــرمـــوت ومــطــار 
سقطرى. وكــان مطار صنعاء الدولي املغلق 
التحالف  قبل  من  التوالي  على  الرابع  للعام 
يــســتــحــوذ عــلــى مــا نسبته 80 فــي املــائــة من 
إجمالي املسافرين الدولين واملحلين بنحو 
6000 مسافر يوميًا، قبل أن تتحول الرحات 
إلى مطاري عدن وسيئون، ما أدى إلى زيادة 
مــعــانــاة املــســافــريــن مـــن بــعــض املــحــافــظــات، 
ــــر على  وخـــاصـــة املـــرضـــى وكـــبـــار الـــســـن، وأثـ
حــركــة اإلمـــــدادات اإلنــســانــيــة. إذ يــقــدم موقع 
من  ألكثر  خدماته  الجغرافي  صنعاء  مطار 
11 مــحــافــظــة. وفـــتـــح مـــطـــار صــنــعــاء وبــقــيــة 
املطارات املتوقفة، في ظل ترتيبات مستدامة، 
سواء في ظل اتفاق استوكهولم أو املشاورات 
املتحدة  األمــم  ترعاها  والتي  الجارية حاليا 
اإليجابية  آثــاره  له  عمان، سيكون  وسلطنة 
على حركة املسافرين عموما وعلى انسياب 
اإلمــــــدادات الــغــذائــيــة إلـــى جميع املــحــافــظــات 

اليمنية.

تأثيرات الحرب
ــرب بـــشـــدة عـــلـــى قـــطـــاع الــنــقــل  ــحــ وأثــــــــرت الــ
العمل بشكل طبيعي  الــجــوي وقــدرتــه على 
البنية  لها  تعرضت  التي  لــألضــرار  نتيجة 
التحتية، حيث إن جميع املطارات أصبحت 
إما خارج الجاهزية ومتوقفة عن العمل أو 
بــقــدرة منخفضة جــدا منذ بدء  أنــهــا تعمل 
الحرب الدائرة في اليمن والتي تسببت في 
الــطــيــران اإلقليمية  إيـــقـــاف جــمــيــع شـــركـــات 
ــــى الـــيـــمـــن. وتـــقـــوم  ــيــــة عــمــلــيــاتــهــا إلـ والــــدولــ
الشركة الوطنية »الخطوط الجوية اليمنية« 
بتشغيل عدد من الرحات املجدولة من عدن 
ــى عـــمـــان والـــقـــاهـــرة. ويــســتــمــر  وســـيـــئـــون إلــ
إغـــــاق مـــطـــار صــنــعــاء لــلــعــام الـــثـــالـــث على 
الـــتـــوالـــي، بــحــيــث يــقــتــصــر اســتــخــدامــه على 
بــعــض الـــرحـــات الــخــاصــة بـــاألمـــم املــتــحــدة 
لنقل املــســاعــدات اإلغــاثــيــة واألدويــــة وتنقل 
وفود املنظمات األممية. كما لم تمنح أي من 
ماحية  خطوط  تصاريح  الطيران  شركات 
إلى أي من املطارات التي من املفترض أنها 
جاهزة الستقبال الرحات مثل الريان الذي 
لم يتم استخدامه إال بشكل محدود من قبل 
إلى  إضافة  بحضرموت،  املحلية  السلطات 

رفض التحالف تسيير رحــات داخلية بن 
مــطــارات عــدن واملــكــا وســقــطــرى وسيئون. 
وتشير بيانات رسمية متاحة اطلعت عليها 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن عـــدد الــرحــات 
اليمنية  الجوية  الخطوط  لطيران  الجوية 
الــفــتــرة مـــن 2010 حــتــى 2015 وصــل  خـــال 
إلــى نحو 8500 رحــلــة مــن مــطــار عــدن فقط، 
وهو املطار الرئيسي الوحيد العامل حاليًا، 
إلى جانب استخدام محدود ملطار سيئون، 
وذلك إلى الوجهات املختلفة للتشغيل، في 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة املــمــتــدة مــن بــدايــة الــحــرب 
وحتى عام 2019، حن وصل عدد الرحات 
من املطار ذاته إلى نحو 1429 رحلة، بفارق 

7123 رحلة. احتكار
األجواء اليمنية

بين  التنقل  حركة  على  الحرب  تؤثر  إذ  المتواصل،  العذاب  من  رحلة  اليمن  من  السفر  أصبح 
المحافظات، ويلقي االنقسام بثقله على توفير األوراق الرسمية، فيما يؤدي احتكار األجواء 

إلى ارتفاع كبير في سعر تذكرة السفر، لتضاف إلى كل ذلك كلفة فحوصات كورونا
مساٍع لتنشيط حركة الطيران

أثر انحدار حركة النقل الجوي في اليمن، وفق مسؤولني متابعني للملف، 
بشكل كبير على حركة التجارة واالقتصاد الوطني في البالد، العتماد 
 قطاعاته على الحركة املستدامة لعملية تحركات املواطن سواء 

ّ
النقل بكل

الداخلية أو الخارجية. كذلك، أدى تهالك أسطول الخطوط الجوية اليمنية 
إلى تزايد الدعوات إلعادة قطاع النقل الجوي إلى نشاطه، والتخفيف على 

اليمنيني معاناتهم املتواصلة في هذا اإلطار.
وفي نهاية الشهر املاضي، شهد اليمن أولى رحالت شركة اإلسكندرية 
الــدولــي، وعلى متنها 174 راكبًا  إلــى مطار عــدن  التي وصلت  للطيران 

بمعدل رحلتني أسبوعيًا، واعتبرت هذه الرحلة هي األولى من قبل شركة 
عربية إلى اليمن منذ سنوات.

ونقلت وكالة »سبأ« اليمنية عن مسؤولة قطاع النقل الجوي في وزارة 
الجوي  الخط  تدشني  أهمية  إّن  قولها  الــقــوي،  عبد  ديما  اليمنية،  النقل 
أّن  إلــى  وأشـــارت  اليمنيني.  املسافرين  مــن معاناة  التخفيف  فــي  تكمن 
»لدى وزارة النقل خطة توسعية تهدف إلى تقديم التسهيالت لشركات 
سّير ما قبل الحرب 

ُ
الطيران األجنبية واستئناف الرحالت التي كانت ت

شرط االلتزام بأنظمة ولوائح هيئة الطيران املدني واألرصاد.

تعطيل 
المطارات يؤثر 
على حركة 
الركاب )محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

 التعتيم مخططات الحكومة 
ّ

يلف
ــار مـــفـــاوضـــاتـــهـــا  ــ ــســ ــ ــــة ومــ ــيـ ــ ــالـ ــ املـ
مـــع املـــانـــحـــن الـــدولـــيـــن، خــاصــة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وتــتــكــتــم السلطات 
ــوارد  فـــي تـــونـــس عــلــى بــرامــجــهــا لــتــوفــيــر مــ
ال تقل عــن 18,5 مليار ديــنــار بهدف تمويل 
املوازنة، فيما يسجل العجر املالي في الباد 
بتواصل  ترجيحات  وســط  قياسية  أرقــامــا 
الكاسح  التفشي  النمو نتيجة  هبوط نسب 
ــــان الــحــكــومــة  ــا. ومـــنـــذ إعـ لــفــيــروس كــــورونــ
ــــول فــي  ــــدخـ ــي الـ ــاضــ ــو/ أيــــــار املــ ــايــ نـــهـــايـــة مــ
النقد  صندوق  خبراء  مع  تقنية  مفاوضات 
اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات  الدولي بشأن 
دوالر، لــم تــكــشــف الــســلــطــات املــالــيــة عــن أي 
تفاصيل جديدة حول هذا امللف. في املقابل، 
لالتزامات  السريع  التنفيذ  نسق  يتواصل 
تجاه صندوق النقد برفع الدعم وكبح كتلة 
األجور رغم األزمة االجتماعية وتزايد نسب 
البطالة، حيث رفعت الحكومة منذ إعانها 
عن املفاوضات مع الصندوق غالبية أسعار 

مستثنية  واملــــحــــروقــــات  ــة  ــيـ ــاسـ األسـ املــــــواد 
فــقــط املــعــجــنــات والــخــبــز، كــمــا أطــلــق التجار 
العنان ألسعار املــواد غير املدعومة من قبل 

الحكومة.
ــــوري إن  ــنـ ــ ــالــــي خـــالـــد الـ ــول الـــخـــبـــيـــر املــ ــقــ ويــ
الحكومة ستواصل تعبئة املوارد من السوق 
املالية في حدود اإلمكانيات املتاحة وتحت 
الحد  املــركــزي مــن أجــل توفير  البنك  مراقبة 
الــتــي تضمن تسيير  التمويات  مــن  األدنـــى 

النفقات الضرورية وأهمها توفير الرواتب.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــد الــــنــــوري فــــي تـــصـــريـــح لــ ويــــؤكــ
واملــوارد  املحلية  املالية  السوق  أن  الجديد« 
املـــبـــاشـــرة هـــي املـــنـــافـــذ الـــوحـــيـــدة لــلــحــكــومــة 
ــة، فــــي انـــتـــظـــار  ــيــ ــالــ ــأمـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا املــ ــتـ لـ
الــضــوء األخــضــر مــن صــنــدوق النقد الدولي 
ــــى الــــســــوق الـــدولـــيـــة لــلــحــصــول  لـــلـــخـــروج إلـ
عــلــى الـــقـــروض الــخــارجــيــة الــــازمــــة. ويــفــيــد 
فــي الــســيــاق ذاتـــه بــأن الحكومة ال تملك أي 
خطة واضحة لتعبئة املــوارد وهو ما يفسر 
مصير  بشأن  الرسمية  التوضيحات  غياب 
املـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أو 
الـــبـــدائـــل املـــطـــروحـــة لــتــوفــيــر أكـــثـــر مـــن 18,5 
مليار دينار )الدوالر = 2.74 دينار( لتمويل 

املوازنة.
قبل  من  واسعة  انتقادات  الحكومة  وتواجه 
بشأن  العمالية  والــنــقــابــات  سياسة  أحـــزاب 
ــمـــوض خــطــتــهــا لــتــعــبــئــة املــــــــوارد املـــالـــيـــة.  غـ
ــذي  واســـتـــنـــكـــر حـــــزب الـــتـــكـــتـــل »الـــتـــعـــتـــيـــم الــ

تـــمـــارســـه األغـــلـــبـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي تــعــهــدات 
ــة تـــجـــاه املـــانـــحـــن الـــدولـــيـــن، خــاصــة  الــــدولــ
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وتـــحـــديـــدًا فـــي ما  صـ
املقتصر  املــزعــوم  اإلصـــاح  ببرنامج  يتعلق 
على الترفيع في األسعار وحماية اللوبيات 
عــلــى حــســاب الــطــبــقــات الــوســطــى والــفــقــيــرة 

واملؤسسات املتوسطة والصغيرة«.
ويقول مصدر مقرب من الحكومة فضل عدم 
»العربي الجديد« إن حكومة  كشف هويته لـ
هشام املشيشي تنتظر القرار النهائي بشأن 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــفـــاوضـــات مـــع صـ اســتــكــمــال املـ
الــصــنــدوق سيحدد  أن  إلــى  الــدولــي، مشيرا 
ــه خــال  ــ مــوقــفــه عــقــب اجــتــمــاع مــجــلــس إدارتـ
شهر تموز/ يوليو الحالي. ويضيف املصدر 
ذاتـــه أن تــونــس لــن تتمكن مــن التوصل إلى 
اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الــدولــي قبل شهر 
فــــي حـــال  ــادم  ــ ــقـ ــ الـ تـــشـــريـــن األول  ــتــــوبــــر/  أكــ
مجلس  من  إيجابية  مبادرة  على  الحصول 
الــصــنــدوق ومــوافــقــتــه عــلــى مــواصــلــة  إدارة 

تمويل اقتصاد تونس.
وتكشف معطيات وزارة املالية في تقريرها 
للعام  الــدولــة  ميزانية  تنفيذ  متابعة  حــول 
الــحــالــي عــن تعبئة قــــروض خــارجــيــة طيلة 
 889.5 قــيــمــتــهــا  تــنــاهــز   2021 األول  الـــربـــع 
مليون دينار، أي نحو 325 مليون دوالر، في 
حن بلغت أقساط القروض املسددة في ذات 
الــفــتــرة 689.7 مــلــيــون ديــنــار مــا يــعــادل 255 

مليون دوالر.
ــلــــف بـــاملـــلـــف  ــكــ ــــق، قـــــــال املــ ــابــ ــ وفـــــــي وقـــــــت ســ
السام  عبد  الحكومة  بــرئــاســة  االقــتــصــادي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن املــالــيــة  الــعــبــاســي لــــ
شهري  خــال  ضغوطا  ســتــواجــه  العمومية 
تموز/ يوليو وآب/ أغسطس بسبب الحاجة 
ــــى مـــلـــيـــار دوالر لــــســــداد قــســطــي  املــــؤكــــدة إلـ
قـــــروض خـــارجـــيـــة. ويـــــوم الــخــمــيــس، كشف 
تمكنت  الــحــكــومــة  أن   « »الـــبـــورصـــة  مـــوقـــع 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــزان«، بــشــيــر الــشــيــخ، لـ  ــ ــراك فــ ــ قـــال مــنــســق »حـ
الحكومة  أمهل  الحراك  إن  الجديد«،  »العربي 
لتحسن  يوليو/تموز  شهر  منتصف  حتى 
ــي مـــنـــاطـــق الــجــنــوب  األوضـــــــــاع املــعــيــشــيــة فــ
الــلــيــبــي، لــجــهــة تــوفــيــر الـــكـــهـــربـــاء والــبــنــزيــن 
بقفل  ملوحًا  الصحية،  والــرعــايــة  والــســيــولــة 
تلبية  عــدم  حــال  فــي  النفطية  الحقول  جميع 
املطالب. ويضم إقليم فــزان عــددًا من الحقول 
الــبــاد، وهو  أكبر حقول  بينها  من  النفطية، 
ــرارة الــــــذي يــنــتــج نـــحـــو 312 ألـــف  ــ ــشـ ــ حـــقـــل الـ
نحو  ينتج  الــذي  الفيل  يوميًا، وحقل  برميل 
75 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا، بــاإلضــافــة إلـــى حقل 
الوفاء للغاز. ومنذ عام 2013، ونفط ليبيا لم 
الطبيعية، نتيجة  إنتاجه  إلى معدالت  يصل 
اإلقفاالت واالعتصامات املتكررة في الحقول 

وموانئ تصدير النفط.
ونــــفــــى الـــشـــيـــخ مــــا جـــــاء فــــي بـــعـــض وســـائـــل 
ــــام مـــن مــعــلــومــات عـــن أن الـــحـــراك أقــفــل  اإلعــ
والفيل  الـــشـــرارة  أن  مــوضــحــًا  نفطية،  حــقــواًل 
والـــحـــقـــول الــصــغــيــرة تــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي. 

إلــــى أن األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة صعبة  وأشــــــار 
لساعات  ينقطع  الكهربائي  فالتيار  للغاية، 
طويلة وبعض املناطق تبقى من دون كهرباء 
48 ســاعــة مــتــواصــلــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى نقص 
البنزين في املحطات، حيث يباع في السوق 
املــــوازي بــثــاثــة دنــانــيــر للتر الـــواحـــد، بينما 
الــوقــود املــدعــوم ال يتعدى 0.15 دينار،  سعر 
أيــضــًا مــن نقص في  املــواطــنــون  فيما يعاني 

أسطوانات غاز الطهو في األسواق.
وكــــان »حــــراك فــــزان« أعــلــن، عــبــر عــلــى مــواقــع 
ــّعـــد  ــيـــصـ ــي، أنـــــــــه سـ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــواصــــــل االجــ
ــيـــة، نـــظـــرًا إلـــــى عـــدم  ــتـــجـــاجـ ــتـــحـــركـــات االحـ الـ
اســتــجــابــة الــحــكــومــة ملــطــالــبــهــم، ومـــن بينها 
فــي جنيف بخصوص  عليه  اتــفــق  مــا  تنفيذ 

إلعمار  صندوق  وإنــشــاء  السيادية  املناصب 
فــزان. وأشــار الــحــراك في بيان إلــى ما أسماه 
ــم، وعـــــــدم اهـــتـــمـــام  ــيـ ــلـ تــهــمــيــش الـــــدولـــــة لـــإقـ
الــســلــطــات املــتــعــاقــبــة بــاحــتــيــاجــاتــه وحــقــوقــه 
السياسية  األساسية على مختلف األصعدة 
 عـــن تـــدهـــور الــوضــع 

ً
واالقـــتـــصـــاديـــة، فـــضـــا

الحياة  مقومات  والصحي وغياب  اإلنساني 
من غذاء وكهرباء ومستشفيات وأدوية.

املائة من موازنة ليبيا على  وتعتمد 95 في 
ــر مــن  ــثـ اإليــــــــــرادات الــنــفــطــيــة، ويـــخـــصـــص أكـ
نــصــف املـــيـــزانـــيـــة لــــرواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع 
املنتجات،  من  لعدد  الحكومي  والدعم  العام 
ــات مــثــل الــعــاج  ــدمــ ــوقــــود وخــ مـــن بــيــنــهــا الــ
بــاملــجــان. وتــراجــع اإلنــتــاج  فــي املستشفيات 
املاضية  الــســنــوات  خـــال  ليبيا  فــي  النفطي 

نتيجة االعتصامات والتحركات املتاحقة.
وتـــؤكـــد بــيــانــات ملـــصـــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي أن 
خــســائــر اإلقـــفـــاالت بــلــغــت 153 مــلــيــار دوالر 
خال السنوات السابقة. ويبلغ إنتاج النفط 
لتصريحات  وفقا  برميل،  مليون   1.3 حاليا 
ــاز بــحــكــومــة  ــ ــغـ ــ صــحــفــيــة لــــوزيــــر الـــنـــفـــط والـ

الوحدة الوطنية، محمد عون.

ريان محمد

املوسمية  والخضار  الفواكه  أسعار  تشهد 
فــي ســوريــة ارتــفــاعــات مــتــواتــرة، مــا يحرم 
الــكــثــيــر مـــن الـــســـوريـــن إمــكــانــيــة تــذوقــهــا. 
وإضـــافـــة إلـــى تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي 
الــســوريــة،  لليرة  الــشــرائــيــة  القيمة  وانــهــيــار 
يــدفــع الــنــظــام إلـــى زيــــادة الــتــصــديــر فــي ظل 
حاجته للعملة الصعبة، فيما يعتبر املوسم 
ــام مـــن املــــواســــم الــســيــئــة.  ــعـ ــذا الـ ــزراعــــي هــ الــ
ويـــــراوح الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مـــن املشمش 
بــن 3 إلــى 4 آالف لــيــرة ســوريــة )الــــدوالر = 
آالف،  و5   4 بـــن  مـــا  ــرز  ــكــ والــ ــرة(،  ــيــ لــ  3200
ـــ350 لــيــرة،  والــبــطــيــخ الــكــيــلــوغــرام الــواحــد بــ
الــصــغــيــرة ســعــرهــا نحو  الــبــطــيــخــة  إن  أي 
ــدراق بــحــدود 4 آالف لــيــرة.  ــ ألــفــي لــيــرة، والــ
ــــوز، فــقــد وصـــل إلــى  أمـــا ســعــر كــيــلــوغــرام املـ
أكثر مــن 9 آالف لــيــرة، فــي حــن أن متوسط 
لــيــرة. وأصبحت  ألــف  الــدخــل ال يتعدى 60 
الفاكهة نوعًا من الترف بحسب حاتم عيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«  )56 عـــامـــًا(، الــــذي قـــال لـــ
وجــود  عــن  استغنت  السورين  »غالبية  إن 
الــفــاكــهــة عــلــى مــوائــدهــا، كــمــا اســتــغــنــت عن 
اللحوم، كذلك فإنه يجري خفض مشتريات 
ــــاف أنــه  ــــواع الـــخـــضـــار«. وأضـ الــكــثــيــر مـــن أنـ

ــأمـــن ثــمــن  ــكـــون عـــاجـــزيـــن عــــن تـ »عـــنـــدمـــا نـ
الخبز والـــرز والبرغل والــعــدس والــلــن، أي 
وجبات  منها  تتكون  التي  البسيطة  املــواد 
الفاكهة  على  الحصول  سيكون  السورين، 
أمرًا غير وارد. وبداًل من دعم أسعار الفواكه 
املــحــلــيــة، تــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى تصديرها 
إلى الخارج، فترتفع أسعارها في الداخل«. 
وأشار سامر مهنا )36 عامًا(، وهو صاحب 
محل لبيع الخضار والــفــواكــه فــي األطــراف 
الشمالية من دمشق، في حديث مع »العربي 

ــراء  الــــجــــديــــد« إلـــــى »عــــــدم اإلقــــبــــال عـــلـــى شــ
ــيـــس، وحـــتـــى الــخــضــار،  الـــفـــواكـــه بــشــكــل رئـ
وهناك أشخاص يشترون الخضار بالحبة، 

وخاصة العائات التي لديها أطفال«. 
وأضاف: »توقفُت عن عرض املوز في املحل، 
الفاكهة،  هــذه  يحبون  األطــفــال  غالبية  ألن 
يتعرضون لإحراج حن يدخلون  وأهلهم 
مع أوالدهــم بسبب عدم قدرتهم على شراء 

ما يطلبونه«.
بــدوره، برر عضو لجنة الخضار والفواكه 
فــي ســـوق الـــهـــال، أســامــة قــزيــز، فــي حديث 
لــصــحــيــفــة مــحــلــيــة، ارتــــفــــاع األســــعــــار إلـــى 
تصدير الفواكه إلــى الــدول املــجــاورة ودول 
الــخــلــيــج، مــقــدرًا الــتــصــديــر يــومــيــًا بــمــا بن 
الحمضيات  بـــرادًا تشتمل على  إلــى 25   18
لكونه  والكرز،  املشمش  والفواكه وضمنها 
يلقى رواجًا في العديد من الدول، وخاصة 
أن معظم عمليات  إلــى  ولفت  الخليج.  دول 
التصدير تكون عبر البر من مختلف املنافذ 
الحدودية، وخاصة منفذ نصيب الحدودي 
مع األردن، إضافة إلى الكميات التي تتجه 
إلى العراق. فيما لفت رئيس اتحاد فاحي 
دمــشــق، مــحــمــد خــلــوف، إلـــى خــســارة نحو 
نصف محصول الكرز واملشمش هذا العام 

بسبب الظروف الجوية.

تونس 
وصندوق النقد

الغالء يسيطر على السوق المحلية )عمر حاج 
قدور/ فرانس برس(

»حراك فزان« يهدد بقفل حقول نفطية

ارتفاع األسعار يحّول الفواكه إلى ترف

تعتيم رسمي على 
المفاوضات وبدائل التمويل

ال تزال السلطات المالية 
التونسية تتكتم على 

مسار مفاوضاتها مع 
مؤسسات التمويل 

الدولية، خاصة صندوق 
النقد، وسط تعاظم 
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ــنـــار مـــن الــســوق  مـــن تــعــبــئــة 716 مــلــيــون ديـ
املــحــلــيــة عــبــر قــــرض اكــتــتــاب وطـــنـــي ســاهــم 
الطبيعين  األشـــخـــاص  مـــن  املــــودعــــون  فــيــه 
والــشــركــات. وفـــي حـــزيـــران/ يــونــيــو املــاضــي 
فــي  املـــســـاهـــمـــة  بـــــاب  املـــالـــيـــة  فــتــحــت وزارة 
االكـــتـــتـــاب فـــي قــــرض وطـــنـــي بـــهـــدف تعبئة 
الداخلية.  املــوازنــة من السوق  مــوارد لفائدة 
وقــالــت وزارة املــالــيــة فــي قــــرار أصـــدرتـــه في 
الجريدة الرسمية للمساهمن في القرض إن 
ســـداده سيمتد مــا بــن 5 و7 ســنــوات حسب 

صنف االكتتاب مع نسبة فائدة تتراوح بن 
8,7 و8,9 في املائة. 

ــادق مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــتـــونـــســـي عــلــى  ــ ــ وصـ
قــرار يسمح باللجوء إلــى آلية القتراض من 
في  الــرابــعــة  للمرة  واملــؤســســات  التونسين 
تاريخ الباد، لسد جزء من حاجيات تمويل 
ــدار قــرض  ــ ــك عــبــر إصــ ــ مــيــزانــيــة الــــدولــــة وذلـ

رقاعي وطني ومن خال االكتتاب.
وتــحــتــاج الــحــكــومــة الــتــونــســيــة إلــــى تعبئة 
ــتــــراض بــنــحــو 6.77  ــوارد مــالــيــة عــبــر االقــ ــ مــ

لسنة  الدولة  ميزانية  لتمويل  دوالر  ماين 
2021، وتتوزع القروض بن اقتراض داخلي 
ــــدود 5.6 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار واقـــتـــراض  فـــي حـ
خــارجــي بقيمة 13 مــلــيــار ديــنــار. وتــواصــل 
تـــونـــس فــــي األثــــنــــاء مـــفـــاوضـــاتـــهـــا الــتــقــنــيــة 
مــع خــبــراء صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مــن أجــل 
مليارات   4 بقيمة  مالي  اتفاق  إلــى  التوصل 
دوالر، غير أن وزير املالية علي الكعلي رّجح 
اتفاق مع الصندوق  إلى  أن تتوصل تونس 

بداية الربع الثالث من السنة الحالية.

تحرك سابق ضد 
التفاوض مع صندوق 
النقد )شاذلي بن 
)Getty /إبراهيم
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سيارات

لندن ـ العربي الجديد

أناقــة  أكثــر  موديــات  وجــود  مــع 
بينهــا،  مــن  لاختيــار  وإضافيــة 
الكهربائيــة  الســيارات  أصبحــت 
شــائعة، كمــا تظهــر اإلحصــاءات الحديثــة أن 
عدد األشــخاص الذين يشترون ويستخدمون 
هــذه املركبــات آخــذ فــي التزايــد، ورغــم ذلــك ال 
يزال الكثيرون غير مســتعدين لاســتغناء عن 
الطــرازات التقليديــة التــي تعمــل بالوقــود فــي 

ظل خشيتهم من سلبيات محتملة.
وفــي ظــل مــا يمــر بــه الكثيــرون مــن حيــرة قبــل 
قــرار الشــراء، تتزايــد التســاؤالت حــول  حســم 
الكهربائيــة،  الســيارات  وســلبيات  إيجابيــات 

وهو ما يمكن أن يجيب عنه هذا التقرير.
وقبــل البــدء فــي تحديــد اإليجابيــات، ينبغــي 
التطــرق أواًل إلــى األســباب التي قد تحول دون 

اإلقبــال علــى شــراء ســيارة كهربائيــة، ويراهــا 
البعض عيوبًا ال يمكن تفاديها.

األســباب  أحــد  وهــو  الثمــن:  ارتفــاع  أواًل 
يزالــون  ال  النــاس  تجعــل  التــي  الرئيســية 
كهربائيــة،  ســيارة  شــراء  بشــأن  متردديــن 
فالكثيــر  التقليديــة.  الســيارة  بســعر  مقارنــة 
مــن الســيارات الكهربائيــة باهظــة الثمن، وهو 
مــا يرجعــه موقــع »فوكــس 2 مــوف« األميركــي 
املتخصــص فــي الســيارات، إلــى اســتخدم هــذه 
النوعية من املركبات بطاريات »ليثيوم أيون« 
وتــدوم  أســرع،  بصــورة  شــحنها  يتــم  والتــي 
لوقــت أطــول، لكنهــا في املقابــل تكلف ما يقرب 

من ثلث التكلفة اإلجمالية للسيارة.
محــدودة،  بخيــارات  الجديــد  الســوق  أن  كمــا 
حيــث ال يــزال العــرض محدودًا وهــو ما يجعل 
الثمــن  باهظــة  الكهربائيــة  الســيارات  أســعار 
إلــى حــد مــا. والعيــب الثانــي فــي شــراء ســيارة 

كهربائيــة، يتمثــل فــي القلــق من قدرة الســيارة 
علــى قطــع املســافات الطويلــة، وأنك لــن تتمكن 
من الســفر إلى وجهتك دون شــحن ســيارتك أو 
أنك لن تتمكن من شحن سيارتك عندما تصل 
إلــى هنــاك، وهــو عامــل مقيــد آخــر مــن شــأنه 
أن يــردع الكثيــر مــن النــاس عــن شــراء وقيــادة 

سيارة كهربائية خالصة.
الســيارات  صانعــي  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
لجعــل  جديــدة  طرقــًا  باســتمرار  يطــورون 
الســيارات الكهربائيــة تســتغرق وقتــًا أطــول 
فــي العمــل، إال أنهــا ال تزال تتمتــع بنطاق أقل 

من السيارات التقليدية.
وإذا كنت تخطط لرحلة طويلة، فقد تكون هذه 
مشكلة، فغالبا ما تكون السيارات الكهربائية 
الرحــات  ولكــن  املــدن،  داخــل  للتنقــل  مجديــة 
الطويلــة قــد تتطلــب التحضيــر لتحديد املكان 
البطاريــة  شــحن  إعــادة  للســائق  يمكــن  الــذي 
فيه، وهي مشــكلة أيضًا نظرًا لوجود محطات 

شحن محدودة للسيارات الكهربائية.
علــى  بالقــدرة  أيضــا  يرتبــط  الثالــث  والعيــب 
شــحن الســيارة، فــإذا كنــت تشــعر بامللــل غالبــًا 
عنــد إفــراغ بطاريات هاتفك، فتخيل املدة التي 
ســتنتظرها لشــحن بطاريــة أكبــر مــن هاتفــك. 
فقــد اعتــاد النــاس علــى االنتظــار مــن دقيقتــن 
إلى ثاث دقائق مللء خزان وقود السيارة، لكن 
يمكن أن تستغرق معظم السيارات الكهربائية 
بضــع ســاعات قبــل أن يتــم شــحنها بالكامــل، 
بالنســبة  شــيء  أثمــن  هــو  الوقــت  ألن  ونظــرًا 
للبعــض، فــإن عيــب هــذه الســيارة الكهربائيــة 

يمثل الكثير لهم.
كما أن من أبرز عيوب امتاك سيارة كهربائية 
عــدم وجــود محطــات شــحن كافيــة، فقــد يكــون 
مــن الصعــب تحديــد موقــع محطــة شــحن فــي 

مواقــع بعيــدة أو فــي رحلــة بريــة طويلة. ورغم 
أنه توجد محطات شحن السيارات الكهربائية 
فــي مواقــف الســيارات وعلــى جوانــب الطريــق 
فــي بعــض املناطــق، لكــن هــذا ليــس هــو الحــال 
فــي معظــم املــدن فــي معظــم دول العالــم، حيــث 
ال يــزال هنــاك عــدد قليــل مــن محطــات الشــحن 
املتاحــة للســيارات الكهربائيــة، بينمــا ال أحــد 
توقــف  بعــد  معــن  مــكان  فــي  يعلــق  أن  يريــد 

سيارته بسبب بطارية فارغة.

ثالث إيجابيات على رأسها الصيانة 
وفي مقابل أسباب عدم شراء سيارة كهربائية 
بالنسبة للبعض، فإن هناك أسبابًا في املقابل 

قد تكون محفزة للشراء لدى آخرين. 
فمــن املؤكــد أن حكومتــك لــن تحظــر الســيارات 
الكهربائيــة فــي الســنوات القادمــة، بينمــا هــذا 
محتمــل بالنســبة للمركبــات العاملة بالوقود، 
حــول  االنبعاثــات  تقليــل  إجــراءات  إطــار  فــي 
ووفــق  األوروبيــة.  الــدول  فــي  خاصــة  العالــم، 

بيانــات صــادرة عــن وكالــة البيئــة األوروبيــة، 
نهايــة يونيو/حزيران املاضي، فإن واحدة من 
بن كل تسع سيارات جديدة بيعت في أوروبا 
أو  كهربائيــة  إمــا  كانــت   2020 املاضــي  العــام 
تعمــل بالوقــود الهجــن مــع تســجيل مبيعــات 
علــى  قفــزة  االنبعاثــات  منخفضــة  الســيارات 
الرغم من تضرر مجمل مبيعات السيارات من 

جائحة فيروسي كورونا.
وأظهــرت دراســة حديثــة أجرتهــا شــركة »كيــه.

إلــى  االنتقــال  أن  لاستشــارات،  بي.إم.جــي« 
الســيارات الكهربائيــة ســيحدث تدريجــًا، مــع 
مــن  و%37   %24 بــن  حصــة  إلــى  وصولهــا 
مــا  وفــق   ،2030 عــام  بحلــول  العامليــة  الســوق 

نقلت وكالة بلومبيرغ األميركية أخيرًا.
الســبب الثانــي الــذي قــد يكــون محفــزًا لشــراء 
كلفــة  انخفــاض  هــو  كهربائيــة،  ســيارة 
صيانتهــا، فهــي ال تحتــاج إلى زيــت، وبالتالي 
الزيــوت بشــكل متكــرر  إلــى تغييــر  ال تحتــاج 
للعنايــة بأجزائهــا، كمــا أن اســتبدال املكونــات 
. كمــا أن هــذه النوعيــة مــن 

ً
فيهــا يكــون قليــا

التشــغيل،  كلفــة  حيــث  مــن  فعالــة  املركبــات 
الديــزل،  أو  البنزيــن  مــن  أرخــص  فالكهربــاء 
اللذيــن تتقلــب أســعارهما. وتعمــل الســيارات 
يفضلــه  مــا  وهــو  بهــدوء،  أيضــًا  الكهربائيــة 
بعــض  أن  كمــا  للضوضــاء،  تجنبــًا  البعــض 
مولــدات  بتركيــب  تقــوم  املصنعــة  الشــركات 
صــوت فيهــا، مــا يجعــل املركبــات األخــرى أو 
املشاة على دراية بوجودها. وتتميز السيارات 
يمكنهــا  حيــث  أيضــًا،  بالتســارع  الكهربائيــة 
القصــوى  الســرعة  إلــى  الصفــر  مــن  االنتقــال 
فــي وقــت وجيــز، باعتبــار أن هــذه النوعيــة من 
املركبــات ال تحتــاج إلــى تبديــل التروس مثلما 

هو الحال في السيارات التقليدية.

ثمن باهظ 
للسيارات الكهربائية

)Getty( سيارة فيات الكهربائية بأحد المعارض في مدينة تورينو اإليطالية

)Getty( 1 ماكالرين بي
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المشترون قلقون من 
قدرة السيارة على قطع 

المسافات الطويلة

السيارة الكهربائية أقل 
كلفة في التشغيل بالنظر 

إلى تقلبات أسعار النفط

السيارات الرباضية 
تحتاج إلى تحكم دقيق 

في القيادة

نيويورك ـ العربي الجديد

أصبحــت ســيارات القــرن الحــادي والعشــرين 
أكثــر أمانًا وأســهل فــي القيادة، بفضل إدخال 
العديد من املساعدات التقنية للسائق، والتي 
فــي مواقــف  الســيطرة  اســتعادة  تعمــل علــى 
الســيارات  أغلــب  أن  حتــى  الحرجــة،  القيــادة 
ميــزات  بســبب  للكثيريــن  يســيرة  أضحــت 
األمــان التــي تتحدث عنها الشــركات املنتجة، 
الســيارات  مــن  العديــد  هنــاك  فــإن  ذلــك  ومــع 
إلــى تحكــم دقيــق، ولهــذا  الرياضيــة تحتــاج 

السبب ال ينبغي أن يقودها الهواة.
ووفــق تصنيــف ملوقــع »هــوت كارز« العاملــي 
املتخصــص، فــإن هنــاك 10 ســيارات رياضيــة 
مــن  كبيــر  بقــدر  قائدهــا  يتمتــع  أن  ينبغــي 
املهارات والتحكم في األداء على هذا الترتيب:
تقريــر  معــدى  وفــق   :1 بــي  ماكاريــن   -1
احتــرام  عــدم  »حــاول  كارز  »هــوت  موقــع 
قــدرات ماكاريــن بــي 1، وســتجد نفســك فــي 
حــوض لألســف، مــع فاتــورة إصــاح فلكيــة«، 
موضحن أن ماكارين سريعة بشكل مرعب، 

رشيقة في الزوايا، وتتطلب تحكمًا دقيقًا.
2 ـ كاترهام 7: توفر هذه السيارة واحدة من 
أنقــى تجــارب القيــادة التي يمكن أن تحصل 
عليهــا، حيــث إنهــا مجــرد عظــام وال توجــد 
مســاعدات للســائق، ومحــرك أمامــي مثبــت، 
راحــة،  وســائل  توجــد  وال  خلفــي،  ودفــع 
وبالنســبة للســائق غير املدرب، قد يتعرض 
ملأزق خاصة أنها تحظى بقوة لدى الخروج 
مــن الزوايــا حتــى فــي أقل طــرازات هذه الفئة 

قوة.
الســيارة  هــذه  تعــد   :S1 إليــز  لوتــس   -3
املحــرك  ذات  الــوزن  خفيفــة  الطــرازات  مــن 
املتوســط، وتحتــاج إلــى تحكــم فــي القيــادة 
خاصة بالنســبة للســائقن املبتدئن، الذين 
إلتقــان  الوقــت  بعــض  منهــم  األمــر  يحتــاج 

قيادتها بتوازن.
4- رينو كليو V6: مع سيارة صغيرة الحجم 
فــي   V6 بمحــرك  ومعبــأة  الــوزن  وخفيفــة 
املنتصف، فإن رينو كليو V6 ليست مناسبة 
لألشخاص الذين يعانون من رد فعل بطيء. 
تكمــن مشــكلة  5- دودج تشــالنجر هيلــكات: 
مــن  كبيــر  بقــدر  يتمتــع  أنــه  فــي  الطــراز  هــذا 

القــوة، ولكنــه أيضــا ثقيــل الــوزن، ممــا يجعــل 
عبــر  يمــر  قــارب  وكأنــه  يبــدو  معــه  التعامــل 
الزوايا، ولكنها سفينة صاروخية بمجرد أن 
يتــم تقويــم عجلــة القيادة وتذهب في دواســة 

الوقود الكاملة.
يتــم  عندمــا  بهــا  االســتمتاع  األفضــل  ومــن 
البالــغ  األحصنــة  لجميــع  العنــان  إطــاق 
عددهــا 707 أحصنــة، حيث يمكن أن تتســارع 
 في غضون 3.7 ثوان.

ً
من الصفر إلى 60 ميا

6- شيلبي كوبرا: تتمتع هذه السيارة بالقوة 
الكبيــرة ومحــرك ثقيــل فــي املقدمــة، مــا يجعل 
لــدى  الفوضــى  مــن  فــي حالــة  توزيــع وزنهــا 

القيادة غير الدقيقة.

7- دودج فايبــر: تحظــى دودج فايبــر بمحــرك 
مــا  االنطــاق  فــي  وقــوة  املقدمــة  فــي  كبيــر 
يجعلها آلة وحشــية ال ترحم، لذا تحتاج إلى 
ســائقن أكثــر مهــارة وقــدرة علــى الترويــض 

لكونها من أسرع السيارات على الطرق.
إلــى  الســيارة  هــذه  تحتــاج   :NSX هونــدا  -8
تحكم دقيق لاستمتاع بالقيادة، إذ تحتوي 
على هيكل صلب بدون توجيه كهربائي، مما 
يعنــي أن كل جــزء مــن ردود الفعــل تشــعر بــه 

بمجرد دخولك السيارة.
ذات  الســيارات  مــن  تعــد   :MR2 تويوتــا   -9
تركيــب  تــم  التــي  الخلفيــة  بالعجــات  الدفــع 
محركاتهــا فــي الخلــف، وهــي معرضة بشــكل 
خطيــر لانــزالق املفــرط، ويحــدث هــذا عندمــا 

تدخل الزوايا بسرعة كبيرة.
10- بــورش 911 توربــو: هــذه الســيارة خفيفــة 
الوزن وتحظى بمحرك تربو قوي، ما يجعلها 
عجلــة  خلــف  متمــرس  ســائق  إلــى  بحاجــة 
مــن  املســتوى  هــذا  تمتلــك  وعندمــا  القيــادة. 

املهارة، فأنت مع تجربة قيادة ال مثيل لها.

عشر سيارات ليست للهواة

جيلي تكشف عن طراز كهربائي

كشفت شركة جيلي الصينية عن سيارتها Starburst الكهربائية، لتلفت األنظار 
مــن خــال شــريط ليــد باملقدمــة يمتــد عبــر عــرض الســيارة بالكامــل، كمــا يربــط 
شريط ضوئي املصابيح الخلفية بعرض السيارة بالكامل أيضا. وباإلضافة إلى 
ذلــك، فــإن إضــاءة مبيــت العجــات يتغير لونها، مما يعنــي أنه يمكن عرض حاالت 
مختلفــة للســيارة أثنــاء القيــادة أو شــحن البطاريــة. كمــا تقــدم الســيارة مفهومــا 
جديــدا فــي مــا يخــص األبــواب، والتــي يتــم فتحهــا بشــكل متقابــل علــى الجانــب 

وألعلى، لتسهيل عملية الدخول والخروج من السيارة.

Civic هوندا تجري تعديالت على

قــررت شــركة هونــدا اليابانيــة، أن تعيــد لطراز Civic طابعه الشــبابي املميز، حيث 
أدخلــت عليــه تعديــات جعلتــه يبــدو أكثــر عصريــة وقــوة، وفــق موقــع »موتــور1« 
املتخصــص فــي أخبــار الســيارات. وجــاءت املركبــة بهيــكل بطــول 4 أمتــار و53 
ســنتيمترا، عرضه 180 ســم، وارتفاعه 141 ســم، واملســافة بني محوري العجات 
فيــه 273 ســم، كمــا جهــزت بعجــات رياضيــة فريــدة التصميــم. ولــم تغــب روح 
العصريــة عــن قمــرة هــذه الســيارة أيضــا، إذ حصلــت علــى واجهــة قيــادة جديــدة 
كليا مزينة بالكروم، ومثبت عليها شاشتان، شاشة ملسية في املنتصف للتحكم 
بأنظمــة املولتيميديــا وأنظمــة املاحــة ورؤيــة مــن الكاميــرات، وأخرى قبالة الســائق 

تعمل كلوحة عدادات رقمية.

 Rapid سكودا تطرح نسخًا جديدة من

نظــرا للــرواج الكبيــر الــذي القتــه ســيارات Rapid فــي الســنوات األخيــرة، قــررت 
ســكودا التشــيكية طرح نســخ معدلة جديدة من هذه الســيارات الجتذاب شــريحة 
أكبر من املشــترين. وذكر موقع »موتور1« أن التعديات ســتمنح الســيارة مامح 
رياضيــة، منهــا جنــاح هوائــي صغيــر علــى مؤخــرة صنــدوق األمتعــة، وتعديــات 
في شــكل وألوان الواجهتني األمامية والخلفية، فضا عن حصولها على عجات 
رياضية بمقاس 16 إنشا. وداخليا ستختلف النسخ الجديدة، إذ ستحصل على 
مقاعــد رياضيــة مزينــة بالجلــد وبتطريزات خاصة، وســتضاف بعض التعديات 

على واجهة القيادة وبعض العناصر الداخلية للقمرة.

جديد السيارات

بالنسبة  ال يبدو قرار شراء سيارة كهربائية سيكون سهًال 
من  النوعية  لهذه  إيجابيات  هناك  فمثلما  للكثيرين، 
ما  البعض،  بها  اليقبل  قد  عيوب  أيضا  يوجد  المركبات 
في  المغريات  كانت  مهما  عنها،  للعزوف  يدفعهم 

جانب اإليجابيات

3 عيوب تجبر المشترين على 
االبتعاد رغم اإليجابيات

Sunday 4 July 2021
األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة
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يضطر فلسطينيو الداخل المحتل إلى الحصول على قروض من السوق السوداء، بفوائد مركبة، في ظل تمييز مالي 
إسرائيلي يضعهم تحت رحمة عصابات الجريمة المنظمة والتي تضاعف قيمة ديونهم عند التعثر

السياسات المالية اإلسرائيلية 
تدعم اقتصاد اإلجرام

قروض 
السوق السوداء

القدس المحتلة ـ مجد علي

الفلســطيني  الخمســيني  اضطــر 
بلــدة عرعــرة  مــن  محمــد محمــود، 
فــي الداخــل املحتــل، القتــراض 300 
ألــف شــيقل )90 ألــف دوالر( مــن إحدى عائات 
االحتــال  شــرطة  تعتمــده  )تعريــف  اإلجــرام، 
ألســر متورطة بكثافة في القضايا الجنائية(، 
لســداد ديــون نتيجــة شــيكات مرتجعــة خــال 
عــام 2010، لكــن ومــع نهايــة عــام 2016 وصــل 
مجمــوع مــا ترتــب عليــه مــن قــروض ألكثــر من 
عائلة إلى 9 ماين شيقل )2.7 مليون دوالر(، 
الجديــد«،  »العربــي  لـ إفادتــه  فــي  يؤكــد  كمــا 
مشــيرًا إلــى أنــه كان يراهــن على ســداد القرض 
األول خــال أشــهر قليلــة، لكنــه وجد نفســه في 

دائرة مفرغة لم يستطع الخروج منها. 
 
ً
فاصــا حــّدًا  ملحمــود  بالنســبة  القــرض  كان 

بــن مرحلتــن فــي حياتــه، اضطــر فــي الثانيــة 
يملكــه،  الــذي  الخياطــة  مصنــع  عــن  ــي 

ّ
للتخل

ومســتوى معيشــته املرتفــع. ولــم تجــد عائلتــه 
املمتــدة خيــارًا لتخليصــه مــن األزمــة، التي كاد 
يدفــع حياتــه ثمنــًا لهــا، ســوى تقســيم املبلــغ 
اإلجمالــي علــى أفرادهــا، الذيــن يدفعون مبالغ 
شــهرية منذ خمس ســنوات لجهات عدة، وفق 
إفــادة ابــن عمه لؤي، والذي تعّهد بدفع مليون 
ونصــف مليــون شــيقل. ويطلــق علــى ظاهــرة 
»تجــارة الربــا« واســعة االنتشــار فــي الداخــل 
حــداد،  وليــد  بحســب  عــدة،  مســّميات  املحتــل 
املحاضــر فــي علــم الجريمــة بجامعة تــل أبيب، 
»العربــي الجديد« إلى  الــذي أشــار فــي إفادته لـ
أن التســمية الشــائعة فــي الداخــل املحتــل هــي 
أهــم  مــن  وتعــّد  الســوداء«،  الســوق  »قــروض 
اإلجــرام  وعائــات  لعصابــات  املاليــة  املــوارد 

والتي تطلق عليها القروض غير البنكية«.
وتتزايد قيمة املبالغ املستحقة على املقترضن 
من عائات اإلجرام بسبب دفع املقترض فائدة 
شــهرية تتــراوح بــن 10% و15% علــى املبلــغ 
الجديــد«  »العربــي  لـ يوضــح  كمــا  اإلجمالــي، 
األكاديمي وائل كرّيم أستاذ االقتصاد السابق 
فــي جامعــة تــل أبيب، وهذا علــى عكس البنوك 
إذا   

ً
فمثــا فقــط،  ســنوية  فوائــد  تأخــذ  التــي 

اقترض شــخص 1000 شــيقل فإنه يضطر إلى 

إلــى جانبــه،  الوقــوف  وبســبب رفــض عائلتــه 
نظــرًا إلــى أنــه هــذا يهــّدد حيــاة أفرادهــا، حاول 
االنتحــار بتنــاول 10 حبــات دواء منــّوم، كمــا 
بحــث  مشــروع  لصالــح  إفادتــه  فــي  يتضــح 
فــي  العــرب  الشــباب  بــن  والجريمــة  »العنــف 
 8 أعــده  والــذي  بعــد  املنشــور  غيــر  الداخــل« 

باحثن من »جمعية الشباب العرب - بلدنا«.

السياسات اإلسرائيلية 
تشّجع اقتصاد اإلجرام 

»يصــل نطــاق املعامــات املاليــة غيــر املصرفية 
إلــى مئــات املايــن مــن الــدوالرات فــي ظــل عدم 
مــا  وهــو  للظاهــرة،  مناســب  تنظيــم  وجــود 
يشــّجع أحــد أنمــاط عمــل املنظمــات والعائات 
بفوائــد  قــروض  بتقديــم  املتمثــل  اإلجراميــة 
عالية تتجاوز في الغالب ما يسمح به القانون، 
واســتخدام العنــف والتهديــد فــي تحصيلها«، 
كمــا يوضــح املراقــب العــام لدولــة االحتال في 
دراسة صدرت بتاريخ 11 يوليو/ تموز 2015 
عن مركز البحوث واملعلومات، قســم اإلشــراف 
تحــت  وجــاءت  الكنيســت،  فــي  امليزانيــة  علــى 
عنــوان »وصــف وتحليــل ســوق القــروض غيــر 
صــادرًا  تقريــرًا  كذلــك  وتضمنــت  املصرفيــة«، 
عــن شــرطة االحتــال تعترف فيــه بأن »قروض 
الســوق الســوداء تغــذي بشــكل كبيــر اقتصــاد 
الجريمــة«. ويؤكــد األمــن العام لحزب التجمع 
الكنيســت  فــي  املاليــة  الوطنــي وعضــو لجنــة 
فــي  التبايــن  أن  شــحادة،  امطانــس  ســابقًا، 
اإلســرائيلين  بــن  املاليــة  الخدمــات  حجــم 
والفلســطينين فــي دولــة االحتــال هو العامل 
إلــى  للتوجــه  كثيريــن  يضطــر  الــذي  األهــم 
فــي  ذلــك  ويتضــح  الســوداء،  الســوق  قــروض 
 2017 عــام  إســرائيل«  »بنــك  نشــرها  دراســة 
والتــي تبــّن مــن خالهــا أن نســبة فلســطينيي 
قــروض إســكان %2  الحاصلــن علــى  الداخــل 
فقــط مــن إجمالــي قــروض اإلســكان فــي دولــة 
مقارنــة  ضئيلــة  ماليــة  قيــم  وهــي  االحتــال، 

بنسبتهم لعدد السكان، والتي تبلغ %21.4.
هنــاك  أن  كرّيــم  االقتصــاد  أســتاذ  ويبــّن 
صعوبــة في حصول فلســطينيي الداخل على 
القــروض مقارنــة باإلســرائيلين، ألن الجهــاز 
البنكي اإلسرائيلي يتعامل بحذر وشّك تجاه 
الفلســطينين،  مــن  املقدمــة  القــروض  طلبــات 
وهــذا من شــأنه إطالة مــدة إجراءات الحصول 
علــى القــرض إن تمــت املوافقــة عليــه، وهنــاك 
مــن يحتــاج إلــى املــال بشــكل مســتعجل إلنقاذ 
تجارته، فيلجأ إلى »قروض السوق السوداء« 
كما جرى مع رجل األعمال الخمسيني موسى، 
مــن منطقــة املثلــث، والــذي رفــض الكشــف عــن 
هويتــه حفاظــًا علــى أمنــه الشــخصي، إذ كان 
يملك شركة ناجحة بتعامات مالية 3 ماين 
ألــف   300(  %10 ربــح  بنســبة  شــهريًا  شــيقل 
شــيقل(، قبــل أن يصبــح ماحقــًا مــن عائــات 
اإلجرام، كما يفيد في إفادته بالدراســة املشــار 

إليها سابقًا.
وبــدأت مأســاة موســى قبــل ثاث ســنوات بعد 
أن رفضــت البنــوك اإلســرائيلية منحــه قرضــًا 
إحــدى  مــن  فاقتــرض  ماليــة،  أزمــة  ملعالجــة 
عائــات اإلجــرام مبلــغ 200 ألــف شــيقل بفائدة 
شــهرية 8%، وبســبب تأخــره فــي الســداد فــي 
بلغ بأن املبلغ األساسي املطلوب 

ُ
إحدى املرات أ

أصبح 216 ألف شــيقل والفائدة الشــهرية %9، 
وقــد اضطــر فــي وقــت الحــق القتــراض مليــون 
بنســبة فائــدة شــهرية 27%، و500 ألــف شــيقل 
بنســبة فائــدة شــهرية 6%، وفــي النهاية أشــار 

عليه املحاســب الرئيســي في شــركته بضرورة 
بيــع نصــف الشــركة، وهــو مــا حــدث بالفعــل، 
بعــد رفــض البنوك اإلســرائيلية منحه قروضًا 

للخروج من أزمته. 
ويكشف تقرير رسمي عرض على لجنة الرفاه 
والعمــل فــي الكنيســت بتاريــخ 13 مايــو/ أيــار 
2020 أن نصيــب الشــركات العربيــة في الداخل 
املحتــل مــن القــروض التــي منحتهــا الحكومــة 
مــع بــدء أزمــة كورونــا كان 4% فقــط، والنتيجة 
»دخــول عائــات ومنظمــات اإلجــرام علــى خــط 
األزمة، وغمر املناطق العربية بقروض السوق 
الســوداء«. ووفقــًا للبيانــات املقدمــة للكنيســت 
بحلــول 19 إبريــل/ نيســان، فــإن 4% فقــط مــن 
قــرض  صنــدوق  عليهــا  وافــق  التــي  الطلبــات 
ضمــان الدولــة كانــت من بلــدات عربية، رغم أن 
نسبة الطلبات املقدمة من العرب كانت 15% من 
إجمالــي الطلبــات. كمــا ال توجد تنافســية بن 
البنوك اإلســرائيلية في البلدات الفلســطينية 
كرّيــم،  األكاديمــي  بحســب  املحتــل،  بالداخــل 
وهــو مــا يرفــع مــن قيمــة وشــروط الخدمــات 
للســوق  ويدفعهــم  لهــم  املقدمــة  املصرفيــة 
أجراهــا  دراســة  أكدتــه  مــا  وهــو  الســوداء، 
املعلومــات  مركــز  فــي  االقتصــادي  الخبيــر 
واإلشــراف بالكنيســت نعــوم بوتــوش، إذ بلغ 
االحتــال  دولــة  فــي  املصرفيــة  الفــروع  عــدد 
تشــرين  نوفمبــر/  نهايــة  حتــى  فرعــًا   1046
التجمعــات  فــي  منهــا   %60 املاضــي،  الثانــي 
املختلطــة  التجمعــات  فــي  و%30  اليهوديــة، 

و1% فقط في التجمعات الفلسطينية.

األسباب المشجعة على الظاهرة
فإنــه  اإلســرائيلية،  للسياســات  باإلضافــة 
املوضوعيــة  األســباب  تفكيــك  الضــروري  مــن 
الباحــث  يقــول  كمــا  الظاهــرة،  علــى  املشــجعة 
وئــام  بلدنــا،  والجريمــة بجمعيــة  العنــف  فــي 
ر من الثقافة االســتهاكية 

ّ
بلعــوم، والــذي يحــذ

بــن فلســطينيي الداخــل والتــي تدفــع كثيريــن 
إلــى محاولــة مجــاراة أنماط معيشــية مرتفعة، 

حتى لو كان ذلك من خال القروض. 
ويؤكــد بلعــوم أن تنامــي الثقافــة الفردانية في 
الداخل املحتل على حساب االنتماء املجتمعي 
الهويــة،  التجهيــل وطمــس  نتيجــة سياســات 
ســاهم فــي اتجــاه شــباب نحــو تحقيــق ذاتهــم 
اقتصاديــًا حتــى لــو كان ذلــك من خال الســوق 
الســوداء، وبالتالــي ال يمكــن حصــر القــروض 
عاديــن  أشــخاصًا  إن  بــل  اإلجــرام،  بعائــات 
يصبحــون  قــد  العمــر  مقتبــل  فــي  وشــبانًا 
مقرضــن مــن أجــل تحقيــق املنافع الشــخصية 
والفــرق  العامــة،  املصلحــة  علــى  وتقديمهــا 
للضغــط  أدوات  لديهــا  اإلجــرام  عائــات  أن 

والتأثير واالبتزاز. 
ويــرى أســتاذ االقتصــاد كرّيــم أن فلســطينيي 
الداخل ال يثقون بالجهاز البنكي اإلســرائيلي 
منــذ نشــأته، ولذلك اعتادوا علــى عدم التعامل 
مــا  وهــو  النقــدي،  للتعامــل  واللجــوء  معــه 
يوفــر أرضــًا خصبــة للســوق الســوداء، فالذيــن 

يملكون النقد يقرضون املحتاجن إليه. 
وخــال إعــداد التحقيق تراجــع معظم ضحايا 
قابلهــم معــد  الذيــن  الســوداء  الســوق  قــروض 
التحقيــق عــن إفاداتهــم، وهــو أمــر مبــرر، وفــق 
»األمــر  قــال:  الــذي  بلعــوم  امليدانــي  الباحــث 
الــذي قابلــه فريــق  شــديد الخطــورة، إبراهيــم 
فــي جمعيــة بلدنــا ال يجــرؤ  البحــث امليدانــي 
علــى إنــارة الضــوء فــي بيتــه، حتــى ال تكتشــف 

عائلة اإلجرام وجوده فيه«.

دفــع 100 شــيقل شــهريًا، بمعنــى 1200 شــيقل 
فوائــد شــهرية خــال عــام، باإلضافــة إلــى أنــه 
مضطــر إلــى دفــع قيمــة القــرض األصليــة عقــب 
انتهــاء مــدة االتفــاق، وهــو مــا ال تســتطيع أي 
فتدخــل  معــه،  تتكّيــف  أن  تجاريــة  مصلحــة 
فــي دوامــة مــن القــروض تحــت تأثيــر االبتــزاز 

وتهديد الساح.

فرد يخطئ وعائلة تجني الرصاص
فــي شــهر يناير/ كانون الثانــي املاضي، أطلق 
لعائلــة  تعــود  منــازل  علــى  النــار  مســلحون 
الهنــدي فــي مدينــة اللــد شــمال غــرب القــدس، 
والتــي اكتشــفت أن ابنهــا املعتقــل فــي قضايــا 
قــد  كان  اإلســرائيلية  الســجون  فــي  جنائيــة 
فــي  اإلجــرام«  »عائــات  إحــدى  مــن  اقتــرض 
املدينة مبلغ مليوني شيقل في يناير/ كانون 
 10 إلــى  عــام  خــال  تضاعــف   ،2020 الثانــي 
مايــن شــيقل، كمــا يوضــح الوجه العشــائري 
العائلــة  نفــس  إلــى  ينتمــي  والــذي  علــي  أبــو 
املقرضة، وهو من الذين تدخلوا لحل املشكلة، 
مبديــًا رغبتــه فــي عدم الكشــف عن كامل اســمه 

خوفًا من عرقلة جهود الوساطة.
»العربي الجديد«  ويقول أبو علي في إفادته لـ
هجمــات  مــن  عانــت  املقتــرض  عائلــة  إن 
املقرضــن الذيــن اســتخدموا القنابــل اليدويــة 
والرشاشــات من أجل الضغط عليهم لتســديد 
املبلــغ املذكــور، فعرضــت عليهــم ثاثــة منــازل 
 تجاريــًا مقابــل إيجــاد تســوية للقرض 

ً
ومحــا

املســتحق علــى االبــن املعتقــل، وهــو مــا رفضــه 
املقرضون باستثناء فكرة السيطرة على املحل 
التجــاري، وطالبــوا بســداد باقــي القرض نقدًا، 
فاضطــر اثنــان من إخوة املقترض للدخول في 

 القضية.
ّ

دوامة اقتراض أخرى من أجل حل
لكن بعض العائات تجد صعوبة في الوقوف 
إلــى جانــب أبنائهــا، كمــا حــدث مــع الثاثينــي 
إبراهيــم مــن مدينــة الناصــرة، والــذي اضطــر 
للحصول على قرض بقيمة 5000 شيقل خال 
لوعكــة صحيــة  تعرضــه  بعــد  املاضــي،  العــام 

منعته من االستمرار في العمل. 
أصبــح إبراهيــم مطلوبــًا لعائلــة اإلجــرام بعــد 
تأخــره فــي تســديد إحــدى الدفعــات )الفائــدة( 
والتــي تبلــغ 20% مــن قيمــة املبلــغ األساســي، 

الجهاز البنكي 
اإلسرائيلي يمارس 

التمييز في حق 
فلسطينيي 48

فوائد شهرية 
تتراوح بين %10 

و15% على إجمالي 
مبالغ القروض
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)Getty( هجمات بالقنابل والرشاشات على المتعثرين في السداد



لميس أندوني

ــن  ــ ــن األمــ ــ ــداء أفـــــــــــراد مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل مـــشـــهـــد اعـ ــعــ لــ
جريمة  ضــد  املحتّجني  على  الفلسطيني 
تعذيب الناشط نزار بنات حتى املوت هو 
أبلغ تجسيد للسقوط األخالقي املتدحرج 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــســلــطــة مـــن دون 
سلطة على األرض ال تجد تعبيرا لنهجها 
السلطوي إال بممارسته على شعٍب مكّبٍل 
تحت احتالل مستمر في تطهيره العرقي 
لــلــفــلــســطــيــنــيــني واقـــتـــالعـــهـــم مـــن أرضـــهـــم. 
تـــــزداد بشاعتها  والــــصــــورة هــنــا مــركــبــة، 
حـــني تـــــدرك أن مـــا فــعــلــتــه الــســلــطــة جــرى 
أو  فتح،  لحركة  املــركــزيــة  اللجنة  بموافقة 
بصمتها الجبان، ال فرق، بتحويل شباب 
الــحــركــة، وفلسطينيني ممن  وشــابــات فــي 
ــدوا عــمــال فــي أجــهــزتــهــا، مــن مشاريع  وجــ
مــنــاضــلــني، وبــعــضــهــم اشــتــبــك مـــع قـــوات 
ِســــر فــتــرة وجــيــزة أو طويلة، 

ُ
االحــتــالل وأ

إلى بلطجية على الشعب الفلسطيني، بما 
في ذلك الفتحاويون الذين رفضوا سطوة 

قيادتهم الهزيلة.
الوضع في حركة فتح متأزم منذ رفضت 
بقائمتها  االلتحاق  فيها  وكـــوادر  قــيــادات 
التشريعي  املجلس  النتخابات  الرسمية 
ــّررا انــتــظــامــهــا فــــي مـــايـــو/  ــقــ ــــان مــ ــتـــي كـ الـ
لــغــيــت. وكـــان هــذا الحال 

ُ
أيـــار املــاضــي ثــم أ

التدمير  فــي  القيادة  استمرار  عــن  تعبيرا 
املــنــهــجــي لــلــحــركــة، لــيــس الـــتـــزامـــا بــقــيــود 
اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو وتـــبـــعـــاتـــهـــا فــحــســب، 
فيما  وبــامــتــيــازاٍت،  بالسلطة  تمّسكا  بــل 
ال تـــكـــتـــرث إســـرائـــيـــل بــكــرامــتــهــم يــومــيــا، 
ولــكــنــهــم يــتــشــبــثــون بــهــذه الـــقـــيـــود. وهــنــا 

ماجد عزام

للمقاومة  أيــقــونــة  إلـــى  بــلــدة بيتا  تــحــولــت 
ها تتسلم 

ّ
الشعبية في فلسطني، بدت وكأن

ــارًا وفـــعـــالـــيـــات غــزة  ــهـ ــقـــدس نـ روح هـــّبـــة الـ
ــاء مــتــنــاغــمــا  ، فـــي مــشــهــٍد جــ

ً
ــيـــال الــخــشــنــة لـ

تحديدًا  أخيرًا،  فلسطني  في  التطورات  مع 
لجهة تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في 
أماكن وجوده املختلفة خلف خيار املقاومة 
 أشكالها وأساليبها، تحديدًا الشعبية 

ّ
بكل

منها.
بيتا، بلدة جنوب مدينة نابلس، تدافع عن 
أمالكها وثرواتها في جبل صبيح املتاخم 
لها، والتي استولى املستوطنون على جزٍء 
عشوائيٍة  استيطانيٍة  بـــؤرٍة  إلقــامــة  منها، 
تل 

ُ
سموها »أفيطار« على اسم مستوطٍن ق

في عمليٍة للمقاومة في املنطقة قبل فترة، 
 األمر يتعلق بعشرات الدونمات من 

ّ
علما أن

للسيطرة  مــع مخطط خبيث  لــكــن  الــجــبــل، 
على مــئــاٍت أخـــرى مــنــه، وإقــامــة مستوطنة 
كــبــيــرة لــعــزل بيتا والــبــلــدات املـــجـــاورة عن 
محيطها البشري والجغرافي الفلسطيني، 
كما لربطها مع بؤر أخرى وتحويلها إلى 
شــبــكــة اســتــيــطــانــيــة كــبــرى فـــي عــمــق املـــدن 

والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
استغل املستوطنون انشغال الفلسطينيني 
والــعــالــم بــهــّبــات الـــقـــدس فـــي بـــاب الــعــمــود 
والشيخ جّراح واملسجد األقصى، ثم معركة 
االستيطانية  البؤرة  إلقامة  القدس،  سيف 
فـــي جــبــل صــبــيــح الـــــذي يـــربـــط ثــــالث قــرى 
بينما  نابلس،  جنوب  فلسطينية،  وبلدات 
 جــيــش االحــــتــــالل طـــرقـــا لــلــمــواصــالت 

ّ
ــق شــ

تعتبر  التي  للبؤرة  تحتية  بنى  وشبكات 
عشوائية وغير شرعية، حتى وفق القانون 
اإلســرائــيــلــي االســتــعــمــاري نــفــســه، وصـــدر 
 
ّ
قـــرار مــن الحكومة بــإزالــتــهــا، غير أن  

ً
فــعــال

السابق، بنيامني نتنياهو،  الــوزراء  رئيس 
ــة، وتــنــفــيــذ  ــنـ ــاخـ مـــــرر حـــّبـــة الـــبـــطـــاطـــا الـــسـ
الجديدة إلحراج رئيسها  القرار، للحكومة 

محمد سي بشير

ــــرب إلــــى أّول حــكــومــة  ــارت الـــجـــزائـــر أقـ ــ صـ
عّدل في نوفمبر/ 

ُ
ستور امل تتشّكل وفق الدُّ

أّول  بــرئــاســة وزيـــر  الــثــانــي 2020،  تشرين 
التي حصلت  الكتل  أيٍّ مــن  إلــى  ال ينتمي 
ــدد مـــعـــنّي مـــن املـــقـــاعـــد فـــي الــغــرفــة  عــلــى عــ
ــبـــرملـــان )جــبــهــة الــتــحــريــر،  الــســفــلــى مـــن الـ
ــرار، الــتــجــّمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي،  ــ األحــ
 الرئيس 

ّ
حركة مجتمع السلم(، ما يعني أن

عبد املجيد تّبون ذهب إلى خيار حكومة 
ــة، لـــالهـــتـــمـــام، بــصــفــة أولــــويــــة،  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
ــة،  ــيـ ــالـ ـــات األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة واملـ

ّ
بـــمـــلـــف

ــــن األزمــــــــــات األخــــــرى  ــــن دون غـــيـــرهـــا مـ مـ
املستعصية، وال سيما السياسية، باعتبار 
االنتخابات،  الجزائريني  مقاطعة  تواصل 
استفتاء  )الرئاسية،   ،2021 إلــى   2019 من 
التشريعيات( بمتوسط  الدستور،  تعديل 

بلغ حوالى %70.
يجب، بداية، التذكير بما يحويه الدستور 
ــعــّدلــة فــي 2020، فــي املـــواد 

ُ
امل فــي نسخته 

بــني تشكيل  ــبـــاط  االرتـ مــن  إلـــى 106،   103
شريعية 

ّ
الت االنتخابات  ونتائج  الحكومة 

مــن حيث تحقيق األغــلــبــّيــة، االنــتــمــاء إلى 
املــــعــــارضــــة أو املـــــــــواالة لـــبـــرنـــامـــج رئــيــس 
الجمهورية وتسمية مشّكل الوزارة الوزير 
ه، 

ّ
كل ذلــك،  الحكومة، وفــق  أو رئيس  األول 

وهــي أمــور غير واضــحــة، تمام الــوضــوح، 
في حالة تشريعيات 2021 املبّكرة، فالكتل 
الــبــرملــان لم  الــتــي حصلت على مقاعد فــي 
ها، 

ّ
فإن كذلك  األغلبية،  تحقيق  إلــى  تصل 

وفــق متغّير املــعــارضــة واملــــواالة، معروف 
ــة الـــنـــظـــام  ــريـــطـ ــة لـــخـ ــيــ ــوالــ ـــــهـــــا مــ

ّ
عـــنـــهـــا أن

السياسية، ولهذا شاركت في االنتخابات 
تصنيف  يمكن  ال  وبــالــتــالــي،  التشريعية. 
تعيني الرئيس وزير املالية السابق، أيمن 
ــرًا أّول، مـــن خـــارج  ــ بـــن عــبــد الــرحــمــن، وزيـ
البرملان، ضمن القراءة الحرفّية للدستور، 
ما أثار بعض التعّجب من خيار التعويل 
عــلــيــه، بـــداًل مــن الـــذهـــاب إلـــى تعيني وزيــر 
واعتبار  للسلطة،  املساندة  الكتل  من  أّول 
ذلـــك متالئما مــع نـــّص املــــواد الــدســتــوريــة 

املذكورة، وإن من حيث روحها فقط.
ــو املــمــارســة  ــرار الـــرئـــيـــس هـ ــ بــالــنــتــيــجــة، قـ
إطار  عّدل في 

ُ
امل للدستور  األولــى  العملية 

ــة  ــم تـــطـــرأ بــســبــبــهــا أّيـ تــجــربــة ســيــاســيــة لـ
للبالد،  السياسية  الخريطة  على  تغيرات 
ها لم تدفع بتجربة اإلصالح، بعد 

ّ
كذلك فإن

تجربة عهدات )واليــات( الرئيس السابق، 
عبد العزيز بوتفليقة )20 عاما(، وتعامله 
إلى  السياسية،  والنخبة  االنتخابات  مــع 
األمـــــــام، بـــل أبـــقـــت عــلــى األمــــــور كــمــا هــي، 
ـــل تـــراجـــعـــا عــن 

ّ
ــا تـــمـــث ــول إنـــهـ ــقـ ـــى ال نـ

ّ
حـــت

ل التي كان من املمكن أن تفضي إليها 
ُ
ث

ُ
امل

الـــحـــراك. ورغــبــة القطيعة مع  ســنــتــان مــن 
ــقـــوى غــيــر الــدســتــوريــة«  »الــعــصــابــة« و»الـ
وفــق عــبــارات الفريق قايد صالح - رحمه 
الــلــه - الــتــي وصــف بها تــصــّرفــات القيادة 
الــســيــاســيــة الــســابــقــة لــلــبــالد. ويــــؤّدي هــذا 
 الــحــكــومــة املرتقبة 

ّ
ــه بــنــا إلـــى الــقــول إن

ّ
كــل

ســتــكــون اقـــتـــصـــاديـــة حـــصـــريـــا، بــالــكــامــل، 
ــر سيحّددها 

ُ
ط

ُ
أ العمل، ضمن  إلى  ملتفتة 

ــه الــخــصــوص،  ــي، عــلــى وجــ ــ الـــرئـــيـــس، وهـ
األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة، وتـــداعـــيـــات جــائــحــة 
كورونا على املستوى االقتصادي، وتآكل 
انهيار  وتــواصــل  األجنبي،  النقد  مــخــزون 

تتهمهم كاتبة هذه السطور بتخريب أكثر 
مـــن جـــيـــل، ومـــنـــع املــخــلــصــني مـــن الــتــحــّرك 

واالعتراض، أو محاولة تدميرهم.
املحزن أن نرى كثيرين من كــوادر »فتح« 
يدافعون عن اللجنة املركزية، لخوفهم أو 
اقتناعهم بأن هناك من يحاول النْيل من 
وبعضهم  وتاريخها،  ووحدتها  الحركة 
أجــل  مـــن  والــتــحــشــيــد  للتعبئة  يستسلم 
اســتــمــرار الــحــركــة، وبــذلــك يــخــلــطــون بني 
الدفاع عن الحركة والدفاع عن مجموعة 
مــتــنــفــذة ومـــســـتـــفـــيـــدة، تــتــركــهــم لــلــوهــم، 
فــيــمــا تـــرتـــكـــب خــطــيــئــة تــعــمــيــق الـــشـــرخ 
السلطات  إال  تستعملها  ال  والتحريض 
بعض  فتاريخ  وأخــالقــيــا،  فكريا  املفلسة 
ــادة »فــــتــــح« املــهــيــمــنــني ال يـــشـــفـــع لــهــم  ــ ــ قـ
ــرر لـــهـــم خــــــذالن الـــحـــركـــة الــشــعــب  ــبـ وال يـ

الفلسطيني.
قـــد يــعــتــرض بــعــضــهــم بــالــقــول إن حــركــة 
ــد تــكــون قـــد اقــتــربــت من  فــتــح انــتــهــت، وقـ
النهاية، وقد يقول ساخرا إنها والسلطة 
الفلسطينية وجهان لعملة واحدة، وإنه ال 
بد من وأد الحركة. وواقع الحال أن »فتح« 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  ــزال  تــ مـــا 
األوســع، ومــن الــضــروري التفريق بني ما 
ترتكبه السلطة من تقويض لها بوصفها 
ــتـــراف بـــأن لــهــا أســرى  حــركــة تــحــّرر واالعـ
وأســــــــرى مــــحــــّرريــــن وســـجـــال طـــويـــال مــن 
الشهداء، األمر الذي ُيحدث يأسا وغضبا 
ــادة »فـــتـــح«،  ــيــ مـــشـــروعـــا مـــن الــســلــطــة وقــ
غير أن هناك إرهاصات لدى قياداٍت في 
الحركة ملحاولة فصل الحركة عن السلطة 

وتحريرها من قيود أوسلو، لم تنجح.
ال تــدعــو هـــذه املــقــالــة إلـــى إصــــالح حركة 

عدا عن آالف نراهم وال نعرف أسماءهم، 
يصنعون  وجميعهم  نــراهــم.  ال  مــمــن  أو 
مــنــظــمــة  إرث  أضــــــــاع  فــــمــــن  املـــســـتـــقـــبـــل، 
التحرير وحركة فتح وتضحيات الشهداء 
ادعــاء  لــه   

ّ
يحق ال  واملناضلني  واملقاتلني 

موجود  اإلرث  لكن  الفلسطينيني،  قيادة 
لقيادات شاّبة ثورية ومن كل األعمار. ما 
ال يعرفه الشباب أنهم ليسوا وحدهم من 
هملوا أو ُحرموا من املشاركة في البناء 

ُ
أ

املؤّسساتي الفلسطيني، وفي أن يتمثلوا 
فــيــه، فــهــنــاك أجــيــال قــاتــلــت فــي الــخــنــادق 
ـــّردت وُحــرمــت من طموحاتها، ألنها 

ُ
وش

آمنت بالحلم الذي جرى تبديده.
ب النضال لتجديد حركة التحّرر 

ّ
قد يتطل

فلم  تــضــحــيــاٍت،  بعثها  أو  الفلسطينية 
تــنــشــأ أيٌّ مـــن فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
فـــي دول عــربــيــة  قــمــع وســـجـــن  مـــن دون 
تخاف أو تخشى من دعم حركة مقاومة، 
وبعضها متواطئ مع العدو اإلسرائيلي، 
فــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يــــواجــــه الــخــطــر 
الصهيوني فيما دول عربية تمادت في 
التطبيع مع العدو، بل في قبول الراوية 
الــصــهــيــونــيــة وتـــرديـــدهـــا، فـــي طــعــنــٍة من 

الخلف لكل فلسطيني.
لكن محاولة السلطة الفلسطينية االتكاء 
ــات شــرعــيــتــهــا  ــ ــبـ ــ ــــح« إلثـ ــتـ ــ »فـ إرث  عـــلـــى 
لم  الفلسطيني  الــشــعــب  قمعها  وتــبــريــر 
التحرير  أفــــرغ منظمة  فــمــن  تــنــفــع،  تــعــد 
ــا، وحـــــــــّرض كـــــــــوادر مــن  ــهـ ــونـ ــمـ مـــــن مـــضـ
الــحــركــة الــشــبــاب عــلــى اســتــعــداء الشعب 
الفلسطيني، ال يستطيع استحضار فتح 
حــركــة وطــنــيــة، ســعــيــا إلـــى أخـــذ شرعية 
شرعية  على  لإلبقاء  مكان  فــال  التمثيل، 
واالستنجاد  و»أوسلو«  األمني  التمثيل 
بــــتــــراث تـــضـــحـــيـــات حــــركــــة فــــتــــح،  فــهــذا  
 رخيص، فهي ال تستمع 

ٌ
تزويٌر وتزييف

لنداءات أسرى وأسرى سابقني، ودعست 
عــلــى كـــل خــطــط ورؤى قـــّدمـــهـــا األســــرى 
الفتحاويون من داخل املعتقالت، فعن أي 

»فتح« يدافعون؟
ملن يستطيع  الفصل  الكلمة  النهاية،  في 
االستمرار وقيادة املقاومة بكل أشكالها، 
ولـــيـــس املــســلــحــة فـــقـــط، فـــــإذا لـــم يــحــاول 
كوادر حركة فتح إنقاذها من سّجانيها، 
ــدا. واألمـــر  ــ فــحــركــة الــتــاريــخ ال تــمــهــل أحـ
كــل فــصــائــل منظمة  نــفــســه ينطبق عــلــى 
 عن استعادة 

ً
التحرير التي تبدو عاجزة

ــر  ــريـ ــتـــحـ ــة الـ ــمـ ــظـ ــنـ الـــــــــــدور الــــــتــــــحــــــّرري ملـ
معركة  أن  بعضهم  يعتقد  الفلسطينية. 
التمثيل قد ُحسمت لحركة حماس التي 
الفلسطيني  الشعب  حــول  حولها   

ّ
الــتــف

خالل مقاومتها املسلحة العدو، لكن ذلك 
التمثيل بشكل  ال يعطي »حــمــاس« حــق 
فــالــنــضــال ال يعتمد على  أوتــومــاتــيــكــي، 
رؤية  ثّمة  وإنما  فحسب،  املسلح  الكفاح 
تحّررية لجميع أشكال مكونات النضال 
إلــى كل فلسطني  الــذي امتد  الفلسطيني 
الــتــاريــخــيــة، وثــمــة ضــــرورة الـــخـــروج من 
مـــربـــع األيــديــولــوجــيــا الــديــنــيــة الــضــيــقــة 
ناقشت  كــمــا  الفلسطينيني،  كــل  لتمثيل 
الكاتبة في مقال في ملحق فلسطني في 

»العربي الجديد« في 2021/06/28.
دخل النضال الفلسطيني مرحلة جديدة، 
مــع إسرائيل  املــواجــهــة  فــي معادلة  ليس 
بـــــني شــــعــــب أصــــلــــي وقــــــــوى مــســتــعــمــرة 
فــحــســب، بـــل فـــي ضــــــرورة إحـــيـــاء حــركــة 
الـــتـــحـــّرر الـــوطـــنـــي أيـــضـــا، ووضـــــع خطة 
الفلسطينية  فــالــســلــطــة  بـــديـــلـــة،  ــة  ــ ورؤيــ
تـــدخـــل فـــصـــل قـــمـــع غـــيـــر مـــســـبـــوق يــضــع 
ــواجـــهـــة الــســلــطــة،  ــي مـ الــفــلــســطــيــنــيــني فــ
ولذا فإن حرمانها من استعمال شرعية 
ــتــــح يــتــم  ــريــــر وحـــــركـــــة فــ ــتــــحــ مـــنـــظـــمـــة الــ
القيادة، وليس  باستردادهما من قبضة 
بدعم خارجي عربي أو غربي، فمن يريد 
أن يــصــبــح بــديــال يــرضــى عــنــه الـــخـــارج، 
ــــى، فلينسحب  ــذا أذكـ ــه فـــي هـ ويــعــتــقــد أنـ
ــورا، فــالــوضــع ال يحتمل االنــتــهــازيــني،  فــ
كما أنه ليس كل من يركب موجة التغيير 

تحّرريا أو ثوريا.
)كاتبة من األردن(

اليميني املتطّرف، نفتالى بينيت، الذي كان 
رئيسا ملجلس املستوطنات.

ــم  ــهـ ــا، دفــــاعــــا عــــن أرضـ ــتـ ــيـ ــل بـ ــ ــفـــض أهــ ــتـ انـ
ــي خــيــار 

ّ
ومــســتــقــبــلــهــم ومـــصـــيـــرهـــم، بــتــبــن

ــدار  املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة عـــلـــى مــ
الــســاعــة، مستلهمني األجـــواء والــهــّبــات في 
ــــي املــحــتــلــة خـــالل األشــهــر املــاضــيــة،  األراضـ
ونشاطاتها  فعالياتها  في  البلدة  بــدت  إذ 
. يــمــارس شباب 

ً
كالقدس نــهــارًا وغــزة لــيــال

ــــالل الـــنـــهـــار،  ـــهـــم، خـ
ّ
ــل الـــبـــلـــدة، بــــل أهـــلـــهـــا كـ

ــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، تــشــمــل  ــالــ ــعــ ــات وفــ ــاطــ ــشــ نــ
تجمعات وتظاهرات واعتصامات وندوات 
ــات خـــطـــابـــيـــة، وإقـــــامـــــة صـــالة  ــانــ ــرجــ ــهــ ومــ
الجمعة في جبل صبيح، يترافق ذلك كله مع 
وأغــاٍن،  وابتهاالٍت وأهازيج شعبية  أدعيٍة 
منها واحدة خاصة بالبلدة، تحمل اسمها 
انتشرت في  وتمّجد ما تقّدمه، سرعان ما 
البلدة  تتحول   ،

ً
وليال الفلسطيني.  الشارع 

والجبل كله، مع انــخــراط بلدات أخــرى في 
أساليب  انتهاج  عبر  غــزة  إلــى  الفعاليات، 
هناك،  املتبعة  الخشنة  الشعبية  املــقــاومــة 
أو مـــا يـــعـــرف بــــاإلربــــاك الــلــيــلــي املــتــضــمــن 
ــدام مــــكــــبــــرات الــــصــــوت واألضــــــــواء  ــخــ ــتــ اســ
الساطعة وأشعة الليزر واملفرقعات النارية، 
لتتحّول حياة املستوطنني إلى جحيم، فال 
يستطيعون النوم، ال هّم وال وحدات جيش 

االحتالل املكلفة بحراستهم.
مــن هــذه الـــزاويـــة، بــدت بيتا وكــأنــهــا تمثل 
تــحــديــثــا مــبــدعــا لـــنـــمـــوذج بــلــعــني - نعلني 
سنوات،   منذ  الغربية  الضفة  فــي  املستمر 
وتــحــولــت بــيــتــا كـــذلـــك إلــــى قــضــيــة دولـــيـــة، 
كما الشيخ جــّراح وســلــوان، فقد تصاعدت 
على  والدبلوماسية  السياسية  الضغوط 
الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــفــكــيــك الـــبـــؤرة 
االســتــيــطــانــيــة فــيــهــا، ومـــنـــع تــحــولــهــا إلــى 
صاعق النفجار واسع وكبير في فلسطني 

بشكل عام.
عموما؛ الــدروس والعبر واالستخالصات 
ــتـــا ونــــمــــوذجــــهــــا، أهـــمـــهـــا  ــيـ كــــثــــيــــرة مـــــن بـ

أسعار املحروقات، إضافة إلى قرار اللجوء 
إلــى االقــتــراض الخارجي واالســتــمــرار في 
الوطنية،  العملة  قيمة  تخفيض  سياسة 
وما يرتبط بها من إجراءات الرفع/ اإللغاء 
الــتــدريــجــي لــلــدعــم والــتــخــفــيــض اإللــزامــي 
انخفاض  جـــّراء  االجتماعية،  للتحويالت 
إيرادات الدولة من العملة األجنبية، بسبب 

انهيار أسعار املحروقات، أساسا.
يـــــؤّدي مـــا تـــقـــّدم ذكــــره إلــــى تـــصـــّور شكل 
ــة لـــــــلـــــــوزراء الــــذيــــن  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــنـــات الـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ الـ
الــوزارات  إلى  بالنسبة  سيكونون، حتما، 
ــة )الـــــعـــــدل، املــــالــــيــــة، الـــداخـــلـــيـــة،  ــاديـ ــيـ الـــسـ
الـــطـــاقـــة( مـــن نــصــيــب الـــرئـــيـــس، حــصــريــا، 
ــوزراء  ــ  الــ

ّ
ــادة، فـــي حـــني أن ــعــ ــرت الــ كــمــا جــ

اآلخــريــن، رّبــمــا، سيكون بعض منهم من 
نصيب تلك الكتل، إعمااًل للدستور، وعلى 
خــلــفــيــة مــــشــــاورات الــرئــيــس مـــع األحــــزاب 
وكتلة األحـــرار، وسيكون اآلخــرون منهم، 
بتسيير  الصلة  ذات  املناصب  خصوصا 
ــــن نـــصـــيـــب الـــــــــوزراء  قــــطــــاعــــات تـــقـــنـــيـــة، مـ
ــــن ســـبـــق لـــهـــم الـــعـــمـــل مــع  ــذيـ ــ أنـــفـــســـهـــم الـ
 
ّ
ــراد، بــمــا أن الـــوزيـــر األّول عــبــد الــعــزيــز جــ

الرئيس سيكون أمام خيار التجديد لهم، 
بالقطاعات  الخاصة  اإلشــكــاالت  باعتبار 
الـــتـــي أشــــرفــــوا عــلــيــهــا، وهــــــي، تــخــمــيــنــا، 
املتجّددة،  الطاقات  املائية،  املـــوارد  قطاع 

والتشغيل، والزراعة.
 الــرئــيــس، عبد 

ّ
تــشــيــر الــتــحــلــيــالت إلـــى أن

سبة 
ّ
املجيد تّبون، يكون قد حسم أمره بالن

ض  ــعــرُّ
ّ
إلـــى مــنــع الــحــكــومــة املــقــبــلــة مــن الــت

العالقات  ومنها  الّسياسية،  لــإلشــكــاالت 
املؤّسسات واملعارضة، بشكل خاص،  مع 
ــــجــــاه الـــــذي يــتــحــّدث 

ّ
وهــــو مـــا يـــقـــّوي االت

عــن إمــكــانــيــة فــتــح الــّرئــاســة قــنــوات حــوار 
مــــع املـــقـــاطـــعـــني لـــالنـــتـــخـــابـــات واألغــلــبــيــة 
الّصامتة، إضافة إلى محاولة فهم رفض 
االنتخابات  في  املشاركة  األحـــزاب  بعض 
غــرار  الحكومة، على  فــي  املشاركة  أخــيــرًا، 
 الّرئيس 

ّ
حركة مجتمع الّسلم، بما يعني أن

سيعمل  سياسيٍة  ــاٍت  ورشــ أمـــام  سيكون 
إلــى جانب متابعة  على اإلشـــراف عليها، 
االقتصادية،  ات 

ّ
امللف على  الحكومة  عمل 

املخزون  العاجلة، وهي توفير  خصوصا 
املالي الالزم لالستيراد والعمل على إدارة 
ــل اآللـــة االقــتــصــاديــة جـــّراء 

ّ
تــداعــيــات تــعــط

أو نقصانها،  الــكــفــاءة  الــفــســـــاد، وانـــعـــدام 
وجائحة كورونا.

مــن تــداعــيــات مــا تــقــّدم، أي الــتــفــريــق بني 
ل 

ّ
يتكف واالقتصادية،  السياسية  ات 

ّ
امللف

الــرئــيــس بــالــجــانــب الــســيــاســي، حصريا، 
وعـــــودة مــؤســســة الـــرئـــاســـة إلــــى عــهــدهــا 
ات 

ّ
امللف في  تقّرر  التي  القّوة  أي  السابق، 

املــحــوريــة، إلـــى جــانــب، طــبــعــا، املــؤّســســة 
العسكرية، فــي إطـــار تـــوازن مــعــروف في 
الـــســـيـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة، خـــصـــوصـــا بــعــد 
عامني من املشكالت )2019 و2020( التي 
ــات الــتــي  ــوازنــ ــتــ كــــــادت تــعــصــف بــتــلــك الــ
حفظت للجزائر، على مّر العقود السابقة، 
لألزمات  عّرض 

ّ
الت بتها 

ّ
وجن استقرارها 

السوداء  العشرية  أزمــة  عــدا  ما  العميقة، 
)تــســعــيــنــيــات الــقــرن املـــاضـــي(، مــا يعني 
 الحاجة ماّسة الستشراف التوّجهات 

ّ
أن

املقبلة على املدى القصير )خمسة أعوام(، 
واالستثمار  التوازنات  تلك  على  حفاظا 
ــــالح املــنــتــظــر فـــي إطـــار  فــيــهــا لــبــنــاء اإلصـ
تــوافــق مــأمــول يجب االهــتــمــام بإنشائه، 

فــتــح، بــل إلـــى مــحــاولــٍة جــّديــٍة لتحريرها 
 
ً
 تحّررية

ً
من السلطة، خصوصا أن حركة

 لــــم تــتــشــكــل بـــعـــد فــــي فــلــســطــني 
ً
ــة ــ ــعـ ــ واسـ

وخارجها، ولم تصبح املبادرات لصناعة 
قـــيـــادة بــديــلــة ملــنــظــمــة الــتــحــريــر، وإنــشــاء 
حــركــة تـــحـــّرر بــديــلــة لــحــركــة فــتــح، حــركــة 
شــعــبــيــة واســـعـــة عــلــى األرض. قـــد يــكــون 
املــســتــقــبــل دمــــج كـــــوادر »فـــتـــح« الــوطــنــيــة 
فـــي حـــركـــٍة أوســـــع، لــكــن تــأســيــس »فــتــح« 
ــل مــنــظــمــة  ــويـ ــــم تـــحـ وفــــصــــائــــل أخـــــــــرى، ثـ
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي عــــام 1969، 
أن تكون ممثال  إلــى  األنظمة  من وصاية 
للحركة الوطنية الفلسطينية، كان إنجازا 
ــيـــس مــســاعــدة  ــفـــاظ عـــلـــيـــه، ولـ يـــجـــب الـــحـ

السلطة في تبذيره.
ليس الحديث هنا عن إصالٍح مبنيٍّ على 
املــحــاصــصــة ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وال عن 
إصــالح حركة فتح قبل استعادة الشعب 
ــة الــتــي  ــركــ ــحــ الــفــلــســطــيــنــي املـــنـــظـــمـــة والــ
أطلقت شعلة النضال الفلسطيني، وإنما 
الحديث أنه آن األوان أن تتجّدد الحركة، 
ــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي الــــذي  ويـــقـــودهـــا الـــشـ
ـــف اإلعـــالم 

ّ
 وذكـــــاًء ويـــوظ

ً
ُيـــبـــدي شــجــاعــة

إلى  األرض  على  نضاله  نقل  معركة  فــي 
كل بقاع األرض، في صراع الروايات بني 
املــســتــعــمــر وأهــــل األرض األصـــلـــيـــني، من 
دون مواربة أو تجهيل ملفاهيم عنصرية 
للتغطية على فداحة االستعمار اإلحاللي 

الصهيوني.
ــاهــــد حـــالـــيـــا بــــــــروز قــــــوي لـــقـــيـــادات  ــــشــ ُي
املــســتــقــبــل عــلــى الـــشـــاشـــات، مــثــل محمد 
التي  األسيرة  الكايد  وليان  الكرد  ومنى 
حرمت من تخريجها في جامعة بيرزيت، 

الفلسطيني  للشعب  األسطوري  الصمود 
وإصـــراره على الــدفــاع عن أرضــه وثرواته 
وتجلياته  العسكري  االحــتــالل  ومــواجــهــة 
 مــا يــمــلــك مــن مــصــادر 

ّ
االســتــيــطــانــيــة بــكــل

وأدوات، وهي كثيرة، أهمها الشعب نفسه 
بالوقائع  القبول  أو  لالستسالم  الــرافــض 
على  واملستوطنون  االحــتــالل  يعمل  التي 
فرضها بالقوة الجبرية. وفي العبر املهمة 
ــام تــعــزيــز نــهــج املــقــاومــة الشعبية  ــنــا أمـ

ّ
أن

املختلفة، وتحويله  بتجلياتها وأشكالها 
للفلسطينيني  يــومــي  حــيــاة  أســـلـــوب  إلـــى 
فـــي مــواجــهــة االحـــتـــالل ومــمــارســاتــه غير 
ــة. مــــن هــــنــــا، أدى نــــمــــوذج بــيــتــا  ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
ــواٍت إلى  ق إلــى صـــدور دعــ

ّ
وإبــداعــه الــخــال

االحتالل  التماس مع  نقاط   
ّ

كــل تنبيٍه في 
ــقــــرى  ــا فـــــي الــ ــنــــني، خــــصــــوصــ ــوطــ ــتــ ــســ واملــ
والبلدات التي جرت أو تجري فيها عمليات 
واســـعـــة ملـــصـــادرة األراضــــــي واملــمــتــلــكــات. 
وفــي السياق أيضا، عّبر نموذج بيتا عن 
جــّدي،  بشكل  الفلسطيني  الشعب  وحـــدة 
إذ تــحــضــر الـــقـــدس بــهــّبــاتــهــا وأجـــوائـــهـــا 
، مع  

ً
نهارًا، وغزة بأساليبها الخاصة ليال

حضور جماهيري كبير من قرى وبلدات 
ومدن فلسطينية أخرى.

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

حتما. من أولى األفكار للمستقبل وجوب 
التدقيق في أداء الفريق املستقيل، ملعرفة 
بقيت  التي  وتلك  فيها،  نجح  امللفات  أّي 
تراوح مكانها، بقصد توجيه األولويات 
إلــى الــوجــهــة الــتــي تــعــّوض نسبة الفشل 
ــق، مــع االســتــمــرار فــي الــعــمــل وفــق 

ّ
املــحــق

أثبتت نجاعتها،  قد  تكون  التي  الخطط 
وهو ما ال نراه في العمل السياسي، في 
الجزائر، ما يوجد القطيعة، تلو األخرى، 
بني عمل فريق وزاري وآخر، بالنظر إلى 
بالنتيجة،  والتدقيق.  النقد  ثقافة  غياب 
ــن ظــــــــروف الــــدولــــة  ــ ــــروج مـ ــخــ ــ يـــحـــتـــاج الــ
الرخوة إلى إقرار تلك الثقافة، خصوصا 
 الــدســتــور املــعــّدل يــنــّص على فرضية 

ّ
أن

التقليد  مــن خــارج  أن تكون هناك وزارة 
الــدوام،  على  املساندة،  باملواالة  املعروف 
منذ عقود، برنامج الرئيس، ما سيوجد 
ــبـــتـــني؛ تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة  ــي الــــجــــزائــــر نـــخـ ــ فـ
األداء   

ّ
بــــــــأن مـــعـــرفـــة  عـــلـــى  ــة،  ــيــ ــيــــاســ وســ

الفوز  في  النجاح  مؤشرا  هما  والكفاءة 
.
ً
بثقة الصندوق االنتخابي، مستقبال

ــن األفــــكــــار الـــتـــي يـــجـــب االهــــتــــمــــام بــهــا،  مــ
، ربـــط اإلشـــكـــاالت االقــتــصــاديــة 

ً
مــســتــقــبــال

تكون  أن  بمعنى  اســتــراتــيــجــي،  بــمــشــروع 
هــنــاك خــطــط لــألمــن الـــغـــذائـــي، والـــخـــروج 
ــات تحلية 

ّ
مــن الــشــّح املــائــي )بــبــنــاء مــحــط

وســدود(، والذهاب إلى االنتقال الطاقوي 
بـــاعـــتـــمـــاد الـــطـــاقـــات الـــبـــديـــلـــة، خــصــوصــا 
الشمسية ، ثم، وهو األهم، الخروج النهائي 
ــريــــع بــــإقــــرار اســتــراتــيــجــيــة  مــــن مــنــطــق الــ
البديلة،  الــطــاقــات  عــلــى  معتمدة  تنموية 
والزراعة، خصوصا الصحراوية، واإلبداع 
الرقمي باالعتماد على التقنيات الحديثة 
البالد  نواحي  مختلف  لربط  لالتصاالت، 
كلم مربع(،  2.5 مليون  الشاسعة )حوالى 
ــــطـــــالق فــــي تـــلـــك املـــشـــاريـــع  ــا يــســهــل االنـ مــ
االســتــراتــيــجــيــة وتــحــقــيــق الــنــجــاح فــيــهــا، 
على املديني املتوّسط )10 أعوام( والطويل 

)25 عاما(.
االهــتــمــام  تــركــيــز  املستقبلية  األفـــكـــار  مـــن 
ر جودة التعليم، 

ّ
باإلنسان من خالل مؤش

)سكن،  الكريمة  الحياة  وسبل  والــصــحــة، 
ــهــا 

ّ
عــمــل، مــــواصــــالت، اتــــصــــاالت، إلــــخ( ألن

 بــتــوفــيــر جــيــل مـــن األيــــدي 
ٌ
 كــفــيــلــة

ٌ
شـــــروط

ة الـــــالزمـــــة لــلــمــشــاريــع  ــة الــــكــــفــــوء ــلـ ــامـ ــعـ الـ
االستراتيجية املشار إليها.

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

إلى تحرير »فتح« من قيود أوسلو

بيتا... المقاومة الشعبية الفلسطينية

االقتصادي والسياسي في التشكيل 
الحكومي الجديد بالجزائر

آن األوان ألن 
تتجّدد حركة فتح، 

ويقودها الشباب 
الفلسطيني الذي 

يُبدي شجاعة وذكاء 
ويوّظف اإلعالم في 

المواجهة مع العدو

انتفض أهل بيتا 
دفاعًا عن أرضهم 

بتبنّي المقاومة 
الشعبية السلمية

من أولى األفكار 
للمستقبل وجوب 
التّدقيق في أداء 
الفريق المستقيل، 

لمعرفة أّي الملفات 
نجح فيها، وتلك التي 

بقيت تراوح مكانها

آراء

معن البياري

وحدها عائلة وزير الدفاع األميركي األسبق، دونالد رامسفيلد، خلعت عليه، عند 
وفــاتــه األربــعــاء املــاضــي عــن 88 عــامــا، أوصــافــا بالغة الــشــذوذ عــن النعوت البالغة 
السوء التي ُعرف بها، بل وعّما رمته به صحافاٌت أميركية وأوروبية. قالت العائلة 
العامة«،  الخدمة  من  عقود  االستثنائية خالل ستة  »إنجازاته  التاريخ سيذكر  إن 
 
ٌ
و»النزاهة« التي اتسمت بها حياته التي كّرسها لخدمة الوطن. واملساحات شاسعة
بني رامسفيلد هذا ورامسفيلد الذي كتب عنه موقع انترسبت األميركي إنه »مجرم 
 مبتذال للغاية«. ولم يجد موقع 

ّ
حرٍب تافه«، في عنوان ماّدة عنه، جاء فيها أنه »ظل

»ديلي بيست« للوزير العتيد وصفا غير أنه »قاتل 400 ألف شخص«. وقبل نحو 
50 عاما، نعت الرئيس نيكسون مستشاره الشاب بأنه »ابن حرام«.

راته( في العام 2011 »املعروف وغير املعروف« في 
ّ
نشر رامسفيلد سيرته )أو مذك

800 صفحة. وعلى الرغم من أن الناشر العربي يسارع، في العادة، لتيسير كتٍب 
رات لم تصدر بلغة الضاد، وإْن 

ّ
من هذا النوع للمشاهير بالعربية، إال أن هذه املذك

جاءت الصحافة على ملخصاٍت لها وترجمات مجتزأة منها، وأحاطت بمضامينها، 
غير أن في الُوسع أن يخّمن واحُدنا أن عدم اكتراث القارئ العربي بها قد يعود إلى 
أن الصحافة لم تقع فيها على جديد مثير والفت وكاشف )يلّح أغلب الناشرين في 
الغرب على أمور كهذه في مذكرات املشاهير(، سيما أن أفعال صاحبها املعروفة ال 
تغري برغبة في معرفة غير املعروفة. والفٌت في الذي سرده رامسفيلد أنه خّص 
أكثر من نصف الكتاب للسنوات الخمس التي أمضاها وزيرا في إدارة بوش، وبدا 
الــذي دفع فيها.  الثمن  ت 

ّ
العراق استحق الحرب على  أن  دفاعيا عن نفسه، واعتبر 

ورمـــى املــســؤولــيــات عــن األخــطــاء )الـــكـــوارث( فــي الــعــراق بعد إســقــاط نــظــام صــّدام 
حسني، على االستخبارات األميركية، ألنها »لم تقّدم معلومات موثوقة يمكن البناء 
املؤقتة، بول بريمر، لقصوره في استكشاف  الحكم  وانتقد رئيس سلطة  عليها«، 
بوادر »التمّرد« والتعامل معها بحزم. وبشأن الفظاعات ضد املعتقلني في سجن أبو 
ل انكشافها دافعا قويا إلى مطالبات متجّددة بمحاكمته، كتب أن 

ّ
غريب، والتي شك

ا خرجوا عن السيطرة بسبب غياب املراقبة. 
ّ
حّراسا للسجن ارتكبوا هذه األفعال، مل

كذب رامسفيلد في هذا األمــر، وغيره، فهو الذي أجاز صعق املعتقلني بالكهرباء 
واستخدام الكالب معهم النتزاع اعترافاتهم بشأن اإلرهاب، بدعوى حماية الواليات 
املتحدة ومواطنيها. والشناعات التي ذاعت وشوهد بعضها في غوانتنامو، السجن 
ن في أفهام هذا 

ّ
 على ما توط

ّ
املرعب الذي أقيم بأوامر وتعليمات وإشراف منه، تدل

الرجل من ولع بالقوة وبقهر الخصوم وإذالل »األعداء«، واالستقواء بتجّبر أميركا، 
التعذيب  أي عالئم لحساسيٍة تجاه فنون  أن تطرأ في شخصه  ما استحال معه 
ة، ليس فقط تجاه معتقلني مختطفني في أبو 

ّ
نفسيا وجسديا، والوحشية املنحط

غريب وغوانتنامو وغيرهما، وإنما أيضا تجاه من تصنعه أميركا عدّوا، فردا كان 
أم شعبا أم أمة، أو تجاه من »ال يشاركون أميركا قيمها«، في واحٍد من تعبيراته 
ة. وللتذكير، أصدر في عام احتالل العراق وغزوه، 2003، ديوان شعر، قرأنا أن 

ّ
الفظ

زميله الوزير كولن باول سخر مما قرأه عنه في إحدى الصحف.
برئاسة  املتطّرفة  اليمينية  اإلدارة  واحــدا من صقور  كــان  بأنه  رامسفليد  ُوصــف 
بوش االبــن، وضّمت ديك تشيني وجون بولتون وبول وولفوفيتز وغيرهم. وظل 
 وسيئ في عالقاته مع مرؤوسيه، ومتعاٍل على الجميع، على 

ٌ
يوصف بأنه صلف

كانت  غير.  ال  السالم  لعمليات حفظ  ينفعون  يراهم  كــان  الذين  مثال  األوروبــيــني 
تبقى  أن  إال  لها  ليس  والتي  العالم،  األقــوى في  أميركا  أخيلته صــورة  تستبّد في 
أقوى، من دون أن تعنيه أي أكالف لهذا، سيما إذا دفعها العراقيون أو األفغان أو 
الفلسطينيون أو أي آخرين.. وفي النهاية، مضى إلى موته ناجيا من أي سؤاٍل أو 
محاسبة، تتحّدث عائلته عن »إنجازاته«، فيما العالم ال ينسى صالفته وآالفا في 

رقبته قضوا قتال وتعذيبا.

باسل طلوزي

ى دورة تدريبية على 
ّ
نــزار بنات تلق لو كان  العذل. لكن  السيف سبق  أن  صحيٌح 

األلغام وطرق التعامل معها لعرف جيًدا أوجه الشبه بينها وبني األنظمة العربية عند 
ارتكاب األخطاء، وألدرك أن الخطأ األول هو األخير حتًما؛ وال مكان لفرصٍة أخرى.

على األرجــح، بحكم تجاربه في املعارضة، كان نزار يدرك ذلك، وهو ما يدعو إلى 
التساؤل: إذن، كيف غامر بحياته، وهو يعلم النتائج جيًدا؟ ثّمة من يقول إن نزار لم 
يكن يأخذ السلطة الفلسطينية على محمل الجّد، بل كان يعتبرها »نصف نظام« 
 غير مكتملة األركان، لم تتحقق لها شروط الدولة بعد. صحيٌح أن 

ٌ
عربي، فهي سلطة

لها علًما حملته معها من ثكنات »الفدائيني« في لبنان وتونس واليمن، غير أنها لم 
ل عليها بغير فتاٍت ال يكفي 

ّ
ا كافية لتغرسه فيها؛ ألن إسرائيل لم تتفض

ً
تجد أرض

إال ملقبرٍة واحدٍة يتعنّي أن تتسع للجميع، شعًبا وسلطة. غير أن نزار مخطئ إن ظن 
ذلك، ألن النصف أو الربع أو حتى الفرد الواحد في السلطة العربية يحمل، في تكوينه، 
 لدى تعامله مع املواطن، فمن حق شرطّي السير أن يطلق الرصاص 

ً
السلطة كاملة

 رجل الدفاع املدني أن يسعف الضحية إلى القبر بدل 
ّ

على سائٍق مخالف، ومن حق
دام  املعتقل، ما  ينتزع روح  أن  املخابرات  لرجل  فيه   

ّ
الــذي يحق بالقدر  املستشفى، 

أصبح في قبضته، اعترف أم لم يعترف، ألنه بمثابة »غنيمة« حرب. وفي حالة نزار، 
هو »غنيمة« سالم، ألن من يرفض سالم السلطة الفلسطينية مع إسرائيل هو عدّو 

حتًما، ودمه مباٌح للخنجر والسيف، وجُسده متاٌح للهراوة والرصاصة.
كم »غنيمة سالم« تبقت للسلطة الفلسطينية، أو سلطة عّباس كما يحلو لبعضهم 
التعاطف مع هذه  أنــي أشعر ببعض  الكثير، غير  )وأنــا منهم(؟ ربما  أن يسّميها 
ارتباكها عندما عجزت عن إيجاد مسّوغ يبّرر جريمتها بحق نزار  السلطة، في 
لم  األولـــى،  فللمرة  املستعملة.  التواليت  بـــأوراق  أشبه  الرسمي  بيانها  فجاء  بنات، 
العدّو«  »التعامل مع  نــزار حدث على خلفية  اغتيال  أن  ا 

ً
التصريح علن تجرؤ على 

ا عندما تريد التخلص من أحد 
ً
، كما كانت تنظيمات فلسطينية تعلن سابق

ً
مثال

لم  مــحــمــوًدا.  فعله  وتجعل  الــقــاتــل،  تــبــّرئ  مانعة  قاطعة  عــبــارة  فهي  معارضيها؛ 
ا في أدبياتها الجديدة، وال يستقيم بالتالي 

ً
تستطع ذلك، ألن »العدّو« أصبح صديق

إطالق هذه الصفة عليه. أما في البيان غير املصّرح به أو املعلن، فالضحية اغتيلت 
واقع األمر ألنها ناصبت الصديق العداء، بمعنى أنها استعدت إسرائيل هذه املرة.

ا تلجأ إلى نشر صور ضحاياها بوصفهم 
ً
ا، كانت تنظيمات فلسطينية سابق

ً
أيض

 ال يجرؤ 
ً

»شهداء«، في محاولٍة منها للتورية على الجريمة، ومنح الضحية تبجيال
أحٌد على التشكيك فيه. ولكن سلطة عّباس، في حالة نزار، لم تستطع أن تمارس 
، ما 

ً
، جملة وتفصيال

ً
التورية ذاتها، ألن فكرة »الشهادة« نفسها أصبحت مرفوضة

دام املقصود فيها فعل مقاومٍة ضد شريك »السالم« واملستقبل و»املصير الواحد«. 
وعلى الجانب الشعبي الذي ال يحّبذ عّباس وأقرانه الوقوف عليه، يعّد نزار شهيًدا، 
 الغاصب، غير أنه عندما وجد ذلك الجدار 

ّ
ألن مقاومته الحقيقية كانت ضّد املحتل

 املمثل بالسلطة يحول بينه وبني مقاومته آثر أن يحاول تمزيقه، ليكتشف 
ّ

الهش
ا.

ً
متأخًرا أنه أشّد مناعة من جدار شارون نفسه، وربما أزيد شراسة أيض

األســود في  الفلسطينية  السلطة  إلــى سجل  كثيًرا  نــزار  واقعة تصفية  ضف 
ُ
ت لم 

تعاملها مع اإلنسان وحقوقه، فقد خبر الشعب الفلسطيني هذه السلطة جيًدا لحظة 
لفلسطينيي  الشعبي  النسيج  دقائق  يعرفون  ال  الذين  بغربائها  الثقيل،  قدومها 
وأدوات  ق 

ّ
واملحق الشرطي  تماًما، كي ال يشعر  ذلك مقصوًدا  كان  وربما  الداخل، 

السلطة برمتها بأي تعاطٍف مع الضحايا، وهم يقتحمون بيوتهم ويقتادونهم إلى 
أن  غير  املبّرح.  والضرب  بالهراوات  موتى  ُيسقطونهم  عندما  أو حتى  املعتقالت، 
واقعة نزار حسمت تساؤالت الفلسطيني، عندما يطرق عسس الليل باب بيته. فقد 
كان يتساءل في البداية: »صديق أم عــدو؟«، أما اليوم فلم يعد غير تساؤل واحد 

على لسانه: »عدّو أم عدّو؟«.

فاطمة ياسين

منذ دخول القوات الروسية سورية، كانت املهمة األساسية التي وضعها فالديمير 
بوتني لنفسه تأمني نصر ميداني واضح، وإطالق عملية سياسية تعيد تثبيت النظام 
إعادة  الروسي منصّبًا على  الهّم  لم يكن  الحصول عليها.  التي يمكن  على األرض 
جميع األراضي التي خسرها النظام لصالح مجموعاٍت متنوعٍة ومختلفة الوالءات، 
ذلــك، بعد معارك  لروسيا  أكبر مساحٍة ممكنة، وقــد تحقق  إعـــادة تجميع  كــان  بــل 
طويلة استنزفت منها الكثير، وشارك إلى جانبها النظام بقواته، أو ما تبقى منها، 
وإيران بمليشياتها التي وجدت حليفًا تكتيكيًا يفيد املرحلة. كان الروس، خالل ذلك، 
يحاولون بناء تحالٍف مع الجانب األميركي إلعادة تعويم النظام. وقد تكون صفقة 
 لكسب 

ً
تسليم نظام األسد السالح الكيميائي عام 2013، بوساطة روسية، محاولة

ثقة الجانب األميركي، وتشكيل التحالف املطلوب معه. لكّن الواليات املتحدة اعتبرت 
عملية عسكرية  لوقف  ثمنًا  السوري  الكيميائي  السالح  بخصوص  روسيا  تنازل 
 محاوالت روسيا في تحقيق التقارب مع الواليات 

ّ
أميركية ضد النظام، وفشلت كل

املتحدة بشأن سورية عبر رئيسني أميركيني من حزبني مختلفني. واختارت أميركا، 
 من ذلك، التقّرب من إحدى جبهات املعارضة والتحالف معها، وسيطرت على 

ً
بدال

ه نهائي وال رجعة عنه. أراد بوتني أن يعّوض القصور 
ّ
ثلث سورية، في موقٍف يبدو أن

السياسية، واستفاد من ظــروف سياسية خاصة، فعقد تحالفًا  الكبير في جبهته 
الدولي في جنيف،  إليه تركيا وإيــران في مسار جديد ومنافس للمسار  آخر ضم 

وسّمي »أستانة«.
وإْن كانت ضيقة، فهي  إقليمية،  »أستانة« كسب موافقة  حاولت روسيا من خالل 
 على تموضعها 

ً
بحاجٍة إلى إطار، مهما كان حجمه أو مكان وجوده، لتضفي قبوال

فيها، بمحاولة  ثمار سياستها  لقطف  انطالق  نقطة  إلــى  في سورية، وهــي بحاجٍة 
تثبيت الحليف في دمشق، وإنعاشه اقتصاديًا وسياسيًا، لينفذ سياستها »املفيدة«. 
توجهت روسيا إلى تركيا ودول الخليج، أما إيران فوجودها مضمون، وأّدى سيرغي 
الفروف ومسؤولون روس آخرون عدة جوالت خليجية، واستغلت روسيا في ذلك 
العربية.  الخليج  مجيء جو بايدن رئيسًا للواليات املتحدة، وموسم فتوره مع دول 
 نجاحات قليلة، لم تفِض إلى تطبيع مع النظام.. كان 

ّ
لكّن الجهد الروسي لم ينل إال

الرغم من فشل  وجود تركيا حاسمًا في انطالق مسار أستانة واستمراره. وعلى 
املــّرة في  املــّرة بعد  انعقاده   عن 

ً
الواحد بعد اآلخــر، تبدو روسيا راضية اجتماعاته 

اجتماعًا، وهي   15 اآلن  أنجزت حتى  وقــد  قــوة سياستها،  فيه  كرنفاٍل تستعرض 
ر بنشاط ملحوظ من خالل مبعوثها الخاص إلى دمشق لعقد الجلسة الـ16.

ّ
تحض

 اجتماعات أستانة تحت عناوين ناتجة عن الحرب السورية، ولم تتطّرق 
ّ

ُعقدت كل
بجّدية إلى جوهر املشكلة، وهي طبيعة النظام التي نشأ عنها الراهن الخطير، والحلقة 
»األســرى«،  تبادل  فالعناوين هي:  املسار،   عن 

ّ
السادسة عشرة من أستانة ال تشذ

واملساعدات، ووقف شامل إلطالق النار... وهذه عناوين يقف فيها النظام على قدم 
 
ً
املساواة مع املعارضة، فهو بحاجٍة ملساعدات ولديه أسرى وجبهات ما زالت مشغولة

ها النظام لعرض ما يواجهه من صعوبات، 
ّ
 يستغل

ٌ
 دولية

ٌ
بإطالق النار، وهي فرصة

بما قد يساعده في اإلفالت من بعض العقوبات املفروضة عليه، من دون أن يعطي 
ووراءهـــا عشرة  تواجهه،  مــا  ه 

ّ
كل العالم  يعرف  التي  للمعارضة  إضــافــٍة  أّي  املؤتمر 

ماليني ســوري مهّجر في الداخل والــخــارج، وتصارع من أجل معبر واحــد أو اثنني 
تكون لها اليد الطولى في إدارتهما، وتوزيع املساعدات التي تأتي منهما. ومن املرّجح 
 توافق روسيا على قرار تمديد إدخال املساعدات من باب الهوى بشكله الحالي، 

ّ
أال

لكّن املعارضة ال تجد طريقًا آخر غير قبول الحضور والتوقيع على البيان النهائي 
د على قرارات األمم املتحدة ووحدة األراضي السورية، وباقي الديباجة 

ّ
الذي سيؤك

املعروفة التي ال أحد يقّرر اإلصرار على تحقيق بنودها بشكل مبدئي.

محمد أبو رمان

في الجلسة الثانية من مؤتمر »اإلسالميون بعد عشرة أعوام من الربيع العربي« 
»فريدريش  مؤسسة  مــع  بالتعاون  عــّمــان  فــي  واملجتمع  السياسة  معهد  )يعقده 
إيبرت«( طغت أسئلة جديدة مغايرة ألوضاع اإلسالميني وأزمة السلطة )موضوع 
واللبنانية واألردنية ضمن  السورية  الحاالت  الباحثون  تناول  إذ  األولــى(،  الجلسة 

محور »اإلسالميون في مرّبع املعارضة والحروب الداخلية«.
رًا بدرجة كبيرة في الحالتني السورية )تناول عبد 

ّ
كان دور العامل الخارجي مؤث

الرحمن الحاج تطور املشهد اإلسالمي هناك خالل العقد األخير( واللبنانية )وقد 
اإلقليمية  للقوى  »ســاحــة«  إلــى  تحّولت سورية  فقد  ورقــة شفيق شقير(،  تناولته 
والدولية، وانجرفت الحركات اإلسالمية في هذا املسار، وأصبحت انعكاسًا واضحًا 
على  ثقيلٍة  بظالٍل  السورية«  »املسألة  وألقت  والداخلية.  الخارجية  القوى  ملــوازيــن 

ي في لبنان، بصورة خاصة الجماعة اإلسالمية.
ّ
التيار اإلسالمي السن

ــة الــتــيــار   عــلــى كــاهــل املجتمعني وحــال
ّ

فــي األثـــنـــاء، لــم تــكــن وطــــأة »الــطــائــفــيــة« أقــــل
اإلسالمي فيهما، وتلبست الفكرة الهوّياتية اإلحيائية )تأّسست عليها أيديولوجيا 
عما  هنا،  املطروح،  السؤال  وكــان  الحالتني،  كلتا  في  الطائفي  بالبعد  اإلسالميني( 
 أنظمة 

ّ
إذا كانت الطائفية مأزقًا إجباريًا لإلسالميني ال يمكن الفكاك عنه، في ظل

سلطوية ومجتمعات مرتبطة بالحسابات الطائفية وقوى إقليمية فاعلة على هذا 
نّية، أن  السُّ التيار اإلسالمي، بصيغته  األســاس؟ بصيغة أخــرى: هل كان بإمكان 
ذلك  كــان  أم  الجامعة؟  الوطنية  الهوية  باتجاه  ويــدفــع  الطائفي،  اإلطـــار  مــن  يخرج 

سيسّجل بوصفه »سباحة في الفضاء« بعيدًا عن الواقع املجتمع والسياسي؟
 

ّ
نا نذكر، هنا، تجربة شيخ الحركة اإلسالمية في لبنان، فتحي يكن، الذي انشق

ّ
لعل

ر عاملي إخواني معروف، وتقارب مع حزب الله. أو حتى 
ّ
عن الجماعة األّم، وهو منظ

الذين هادنوا  الجماعات والطرق الصوفية( في سورية  تجربة »املشايخ« )وبعض 
األوضاع السياسية، كيف انتهى بهم األمر في مشهد الحرب الداخلية هناك.

هذه وتلك من أسئلة تعيد صياغة سؤال مهم ورئيس في حقل دراســة الحركات 
اإلسالمية اليوم، في ظل االنقسامات الداخلية والهويات الفرعية، الدينية والطائفية 
 
ً
والِعرقية، والعامل الخارجي؛ هل املطلوب من الحركات اإلسالمية كي تكون رافعة
للديمقراطيات التوافقية )وهي الصيغة الوحيدة التي تصلح ملجتمعاٍت كهذه ضمن 
الــراهــنــة( أن تكون عــابــرة للطوائف والــهــويــات، أم جــزءًا مــن تلك الهويات  الــظــروف 
نا نتحّدث عن الحالة املشرقية اليوم في 

ّ
الداخلية وقوى فاعلة فيها؟! مع التذكير بأن

ظل صعود هذه االصطفافات والوقائع والظروف القسرية.
باالنتقال إلى الحالة األردنية، التي تبتعد عن التداعيات الطائفية، فإّن املفارقة )كما 
ظهرت في ورقة إبراهيم غرايبة( أّن مسألة الهوية ال تغيب بالكلية، وتتوارى خلف 
الخالفات والنقاشات في أوساط الحركة اإلسالمية، والخالفات التي عصفت بها 
مــن الــداخــل، ودفــعــت الــحــركــة إلــى عــدم الــقــدرة على الفصل بــصــورة واضــحــة بني 
والعمل  مــن جهة  الوعظي  والــخــطــاب  والــخــيــري  الــدعــوي  والعمل  الجماعة  مفاهيم 
السياسي البرامجي من جهٍة أخــرى، ما دفع غرايبة إلى إعــادة طرح ســؤال قديم 

جديد، عّما إذا كان اإلسالم السياسي يعاين حالة التراجع واالنحسار. 
قادت تلك النقاشات إلى »محاوالت« النخب املثقفة املسيسة لإلسالميني في األردن 
)مثل حزب زمــزم( للخروج من رحم جماعة اإلخــوان، وتأسيس أحــزاب برامجية 
امــتــدادًا ملفهوم  ها خــارج إطــار اإلحيائية اإلســالمــيــة، وتمثل 

ّ
جــديــدة )وصــفــت بأن

اإلسالم السياسي(. ملاذا لم تأخذ الزخم الشعبي ذاته، وبقيت القواعد الشعبية بيد 
اإلسالم السياسي بصيغته اإلخوانية؟!

من الواضح أّن العوامل السياسية والتاريخية، الخارجية والداخلية، في هذه الحاالت 
مغايرة عن التي تحكم اإلسالميني في املغرب العربي، ما قاد هشام جعفر وخليل 
العناني وهبة رؤوف عــزت إلــى طــرح ضـــرورة إعـــادة النظر بــصــورة جوهرية في 

مناهج دراسة الحركات اإلسالمية في ضوء هذه التجارب والنماذج.

كيف نتذّكر رامسفيلد؟ نزار بنات غنيمة السالم

أستانة 16 والمبعوث الروسي 
في دمشق

اإلسالميون والطائفية والهوية
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العراق: مرضى هائمون في الشوارع

400 ألف جائع في تيغراي

17

بغداد ـ زيد سالم

 العــراق يشــهد زيــادة ملحوظــة 
ّ
ُيحكــى أن

نفســية  بأمــراض  املصابــن  أعــداد  فــي 
عــون فــي 

ّ
 كثيريــن منهــم يتوز

ّ
وعقليــة، وأن

هــات وفــي األســواق. وهــؤالء رجال 
ّ
الشــوارع واملتنز

 منهم قصته وحالته الخاصة، 
ّ

ونساء هائمون، لكل
النــاس.  علــى  مــؤٍذ ويعتــدي  هــو  مــن  بينهــم  ومــن 
عليهــم  فيتّصــدق  رثــة  بثيــاب  بعضهــم  ويظهــر 
قاصدو املساجد وميسورو الحال، من دون اهتمام 
األمــر   

ّ
أن أم  زيــادة؟   

ً
فعــا هــي  هــل  ُيذكــر.  حكومــي 

 ال بيانــات 
ّ
ــق بظهــور أكبــر لهــؤالء، ال ســّيما أن

ّ
يتعل

رســمية تكشــف أعــداد العراقيــن الذيــن يعانون من 
تلك األمراض؟

ر أرقام في هذا اإلطار، يقول 
ّ
على الرغم من عدم توف

مســؤول في مستشــفى الرشاد التدريبي لألمراض 
ــل 

ّ
النفســية والعقليــة )الشــماعية(، فــي بغــداد، فض

الجديــد«،  »العربــي  لـ هويتــه،  عــن  الكشــف  عــدم 
مصابــن  إيــواء  فــي  املتخصــص  »املستشــفى   

ّ
إن

علــى  قــادرًا  يعــد  لــم  وعقليــة  نفســية  بأمــراض 
اســتيعاب مرضــى جــدد. فاألعــداد كبيــرة، والغــرف 
املخصصة ألربعة مرضى أو خمســة، باتت تحوي 
ثمانيــة. وهــذا أمــر ال تتناوله الســلطات الصحية«. 
فــي  الوحيــد  وهــو  الرشــاد،  مستشــفى  ويعانــي 
العــراق فــي تخصّصــه هــذا، من قلة الكــوادر الطبية 

املطلوبــة  واملســتلزمات  والعاجــات  والخدمــات 
 عــن اعتماده على 

ً
للحــاالت التــي يســتقبلها، فضا

يضيــف  مرضــاه.  احتياجــات  لتوفيــر  املتبّرعــن 
وحــدات  جانــب  »إلــى  إدارتــه   

ّ
أن نفســه  املســؤول 

وزارة  فــي  وعقليــة  نفســية  بأمــراض  املصابــن 
الصحــة العراقيــة تستشــعر منــذ نحــو أربعة أعوام 
 املســؤولن 

ّ
الزيــادة املتواصلــة بأعداد املرضى، وأن

توفيــر  بضــرورة  الــوزارة  طالبــوا  بمعظمهــم 
 الــوزارة أشــارت 

ّ
مستشــفيات خاصــة لهــؤالء. لكــن

ها ال تملك األموال الكافية لذلك، وبادرت إلى 
ّ
إلى أن

إنشــاء مراكــز تأهيليــة للمرضــى، اثنــان منهــا فــي 
بغداد وواحد في محافظة كرباء«.

أعــداد  تــزداد  وكركــوك،  والناصريــة  بغــداد  وفــي 
املرضى، بحسب ما تفيد مصادر في وزارة الصحة. 
»العربــي  لـ متحدثــة  نفســها،  املصــادر  تضيــف 
 كثرًا من هؤالء »ينتشرون في الشوارع 

ّ
الجديد«، أن

إلــى  وأحيانــا  األطفــال  ســخرية  إلــى  ويتعّرضــون 
مضايقــات مــن قبل البالغن. ويلجأ عدد منهم إلى 
خّصص لهم فرشــا وطعاما. هناك، 

ُ
الجوامع التي ت

ال أحــد يؤذيهــم«. وزيادة أعدادهم، دفعت املســؤول 
فــي دائــرة صحــة كركــوك مؤيــد البياتــي إلــى القــول 
ــه »ال بــّد مــن االعتــراف بهؤالء«، الفتــا، في حديث 

ّ
إن

مريــض   100 »نحــو   
ّ
أن إلــى  الجديــد«،  »العربــي  لـ

يهيمــون فــي شــوارع محافظــة بابــل وحدهــا. ومــن 
جهة أخرى، ثّمة أســر ال تســمح ملرضاها بالخروج 

مــن املنــازل وتحــاول معالجتهــم مــن دون نتيجــة«.
فــي ســياق متصــل، يقــول عمــران عبيــد الحمدانــي 
»العربــي  وهــو مســؤول فــي دائــرة صحــة بغــداد، لـ
املصابــن  إحصــاء  الصعــب  »مــن  ــه 

ّ
إن الجديــد«، 

 بعضهــم 
ّ
بأمــراض نفســية وعقليــة واملشــّردين، ألن

ــل بــن املحافظــات مــن دون أن يتنّبه أحد إليه. 
ّ
يتنق

وقــد مــات عــدد منهــم مــن دون أن يعــرف أحد عنهم 
فــي  تعانــي  الصحيــة  الســلطات   

ّ
فــإن لذلــك  شــيئا. 

ها تملك الفرق 
ّ
تعاملها مع هؤالء، على الرغم من أن

الصحية الخاصة«.
في حّي القاسم في محافظة بابل، جنوبي العراق، 
يعيــش علــي نونــه فــي عاملــه الخــاص. هــو أصيــب 
بشظّية في رأسه في خال املعارك العسكرية التي 
خاضتهــا القــوات العراقيــة ضــّد تنظيــم »داعــش«، 
فتضّرر وعيه. وصارت مشاهد من الحرب تسيطر 
يقــول  منــه.  قريــب   

ّ
لــكل تفاصيلهــا  ويــروي  عليــه، 

»العربــي  حســن جابــر، وهــو أحــد أقربــاء نونــه، لـ
بشــكل  يتدهــور  الصحــي  »وضعــه   

ّ
إن الجديــد«، 

مســتمر، فهــو لــم يكــن بعــد عــام مــن إصابتــه كمــا 
 »مستشــفى الرشــاد في 

ّ
هــو اليــوم«. ويشــير إلــى أن

األّول  الســبب  لســبَبن،  نونــه  يســتقبل  لــم  بغــداد 
 إصابتــه حديثــة العهــد وتحتــاج إلــى رعاية 

ّ
هــو أن

بتمويــل مــن الحكومــة العراقيــة، أّمــا الثانــي فواقــع 
 املستشفى يعاني من اكتظاظ«.

ّ
أن

 »أسرة نونه ال تستطيع السيطرة 
ّ
ويخبر جابر بأن

عليــه. فإخوتــه يحاولــون وضعــه في غرفــة وتوفير 
بســرعة  يغضــب  ــه 

ّ
أن إال  األساســية،  احتياجاتــه 

ُيتــَرك  بالتالــي،  عدوانــي.  شــخص  إلــى  ويتحــّول 
هــم يراقبونــه دومــا، ويمنعونه من 

ّ
فــي الشــارع. لكن

 األهالــي الذيــن 
ّ

أّي تجــاوز قــد يقــدم عليــه فــي حــق
 
ّ
أن جابــر  ويتابــع  معــه«.  ويتعاطفــون  يحّبونــه 
العراقيــة  الحكومــة   

ّ
لكــن ــن، 

َ
وطفل زوجــة  »للرجــل 

ــه تســّرب مــن 
ّ
قطعــت راتبــه بعــد إصابتــه، بحّجــة أن

 
ّ

 أســرته تملــك كل
ّ
أرض املعركــة، علــى الرغــم مــن أن

وتــرّدي  إصابتــه  تؤّكــد  التــي  واإلثباتــات  األوراق 
حالته العقلية«.

مجتمع
ن ومنعهما.  عّينت منظمة الصحة العاملية مسؤولة ملعالجة مسألة االستغال واالنتهاك الجنسيَّ
وســوف تعمــل الدكتــورة غايــا غامهيواجــي، وهي من املخضرمن فــي املنظمة، إذ تعمل في إطارها 
منــذ 20 عامــا، علــى تبســيط إجــراءات وتحســن جهــود مكافحــة ســوء الســلوك الجنســي فــي داخــل 
صحــة  حمايــة  مهامهــا  تقتضــي  التــي  املنظمــة  علــى  خاصــة  تداعيــات  القضيــة  فلهــذه  املنظمــة. 
 غامهيواجي ســوف تعمل مع إدارات املســاءلة لتقوية 

ّ
األشــخاص األكثر ضعفا في العالم. ُيذكر أن

)أسوشييتد برس( ها لن تضطلع بأّي دور في اإلجراءات التأديبية. 
ّ
وتسريع عملها، لكن

جــاء فــي بيــان مشــترك صــادر عــن الفــرع األوروبــي ملنظمــة الصحة العامليــة ومنظمتي »يونيســف« 
ب 

ّ
َعّد فرصة للحكومات لوضع تدابير صحيحة تســاعد في تجن

ُ
 أشــهر الصيف ت

ّ
و»يونســكو«، أن

إغــاق املــدارس فــي املوســم املقبــل، مــع الحفــاظ علــى معــدالت إصابــات منخفضة بفيــروس كورونا 
 إغــاق املــدارس كمــا جــرى، كانــت 

ّ
الجديــد، منهــا اختبــارات كوفيــد-19 للتاميــذ. أضــاف البيــان أن

 ال 
ّ
لــه تأثيــرات مضــّرة علــى التعليــم والســامة العقليــة واالجتماعيــة لألطفــال والناشــئة. ُيذكــر أن

)فرانس برس( ف فيها إصابات. 
َ

كتش
ُ
توصيات بإجراء أّي اختبارات في املدارس التي لم ت

اختبارات كوفيد-19 لتفادي إغالق المدارسمسؤولة أممية لمنع االستغالل الجنسي

في  المتخصصة  السامرائي،  زينب  الطبيبة  تقول 
إّن »زيادة  النفسية والعقلية في بغداد،  األمراض 
المرضى  إّن  إذ  طبيعي«،  أمــر  المرضى  أعــداد 
يُعالجوا.  لم  آخرين  مرضى  إلى  يُضافون  الجدد 
وترى أّن »العراق ليس في حاجة إلى استيراد خبرات 
من الخارج، بل إلى استيراد مناهج طبية متطّورة 

للتعامل بطريقة متخصصة مع المرضى«.

حاجة إلى مناهج متطّورة

ر مســاعد األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون 
ّ
حــذ

اإلنسانية بالوكالة، راميش رجاسينغام، من أّن أكثر 
من 400 ألف شخص »دخلوا في مجاعة« في إقليم 
تيغراي، شمالي إثيوبيا، الذي يشهد حربًا منذ نحو 
ثمانيــة أشــهر، وأّن مليونــًا و800 ألــف آخريــن باتــوا 
على عتبة املجاعة، فيما يعاني 33 ألف طفل من سوء 
التغذية الحاد. وإذ أشار إلى أّن األعداد قد تكون أكبر، 

بحسب ما يفيد مراقبون، دعا املتمّردين إلى احترام 
وقــف إطــاق النــار الــذي أعلنتــه الســلطات اإلثيوبيــة. 
 رئيسيًا قبل 

ً
وكان النزاع في تيغراي قد عرف تحّوال

أيــام، مــع إعــان القــوات املنبثقــة عــن »جبهــة تحريــر 
شــعب تيغــراي« اســتعادة الســيطرة علــى ميكيلــي، 
غيــر  منظمــات  أفــادت  حــن  فــي  اإلقليــم،  عاصمــة 
حكومية وبرنامج األغذية العاملي بأّن القوات اإلثيوبية 

دّمرت في خال هذا األسبوع جسرين حيوين لنقل 
املســاعدات إلــى اإلقليــم. وأعــرب البرنامــج عــن أســفه 
لتدميــر الجســرين، األمــر الــذي يهــدد أرواح النــاس، 
موضحــًا أّن 5.2 مايــن شــخص، أي 91 فــي املائــة، 
من ســكان تيغراي يحتاجون إلى مســاعدات غذائية 
طارئــة، فالحــرب تســّببت فــي خســائر بشــرية هائلة 
د رجاســينغام، في 

ّ
وبأزمــة إنســانية مرّوعــة. وقــد أك

خال االجتماع العام األّول ملجلس األمن الدولي حول 
تيغــراي منــذ بــدء النــزاع فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 
املاضــي، أّن الوضــع »تدهــور بشــكل كبيــر«، مشــددًا 
على أّن »حياة عدد كبير من األشخاص رهن قدرتنا 
علــى إيصــال املــواد الغذائيــة واألدويــة إليهــم. وال بــّد 
من الوصول إليهم اآلن، وليس في األسبوع املقبل«.
)فرانس برس(
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عمر كوش

مــع  موعــد  علــى  األمــن  مجلــس  ســيكون 
املتحــدة  الواليــات  بــن  جديــدة  مواجهــة 
األميركيــة وروســيا فــي العاشــر مــن يوليــو/ 
تموز الجاري، لدى مناقشة تمديد التفويض 
إلــى  اإلنســانية  املســاعدات  إلدخــال  األممــي 
رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  بموجــب  ســورية، 
2533 الذي ينص على السماح بإدخالها إلى 
الشــمال الســوري، عبر معبر وحيد هو »باب 

الهوى« الحدودي بن تركيا وسورية. 
وتقــّر كل االتفاقيــات واألعــراف الدوليــة بــأن 
تكــون مســألة املســاعدات اإلنســانية حياديــة 
وفــوق  املســلحة  والنزاعــات  الحــروب  فــي 
إلــى  موّجهــة  كونهــا  سياســي،  اعتبــار  أي 
الحالــة  فــي  وتتعلــق  واملدنيــن،  الضحايــا 
شــخص،  مايــن   4.8 مــن  بأكثــر  الســورية 
مــن  الغذائيــة  املســاعدات  علــى  يعتمــدون 
علــى  بقائهــم  أجــل  مــن  األممــي  البرنامــج 
قيــد الحيــاة، حســب تقاريــر برنامــج األغذيــة 
عــن   

ً
فضــا املتحــدة،  لألمــم  التابــع  العاملــي 

أن تقاريــر األمــم املتحــدة تفيــد بــأن أكثــر مــن 
11.7 مليــون شــخص بحاجة إلى املســاعدات 
اإلنسانية داخل سورية، لكن ذلك كله لم يمنع 
روســيا مــن تحويلهــا إلــى مســألة سياســية 
خالهــا،  مــن  وتســعى،  ضغــط،  ووســيلة 
الدولــي، بغيــة تحقيــق  ابتــزاز املجتمــع  إلــى 
تأهيــل  إعــادة  نحــو  والدفــع  لهــا،  مكاســب 
الدوليــة  الشــرعية  واســترجاع  األســد  نظــام 

أحمد ماهر

أثنــاء  الضحــك  عــن  واحدنــا  يتوقــف  ال 
الكوميــدي  الفنــان  أفــام  سلســلة  مشــاهدة 
الفريد إسماعيل ياسن، الذي كان سببا في 

إطاق ضحكات ماين العرب عقودًا. 
دور  فيهــا  يــؤدي  ياســن  إســماعيل  وكان 
جنــدي فــي القــوات املســلحة، مثل إســماعيل 
ياســن فــي الطيــران، إســماعيل ياســن فــي  
الجيــش،  فــي  ياســن  إســماعيل  األســطول، 
تلــك  وباقــي  الحربــي،  البوليــس  وفــي 
السلســلة التــي تعتمــد علــى فكرة إســماعيل 
املظلــوم  املهّمــش  البســيط  املواطــن  ياســن، 
مــن املجتمــع وممن حوله، بســبب فقره وقلة 
يلتحــق  أن  إلــى  حياتــه،  وبســاطة  حيلتــه 
حتــى  البوليــس،  أو  الطيــران  أو  بالبحريــة 
مقــدام،  شــجاع  آخــر  شــخٍص  إلــى  يتحــّول 
مــن  ومهــاب  محبوبتــه  مــن  فيــه  مرغــوب 
األشــرار، وســط مواقــف كوميديــة وحبــكات 

مضحكة طوال الفيلم.
عرضت إحدى قنوات األفام، أخيرًا، بعض   
هــذه األفــام، وأعــدت مشــاهدتها، فيما كنت 
متأثــرًا بقــراءة مقــاالت تحليليــة عــن خفايــا 
هزيمة حرب يونيو 1967، فكان لتلك األفام 
طعــم آخــر هــذه املرة لألســف. وتذّكرت أيضا 
مقالــة قديمــة، عــن دعــم دولــة يوليــو وجمال 
عبــد الناصــر تلــك النوعيــة مــن األفــام التــي 
وااللتحــاق  التطــوع  علــى  النــاس  تشــجع 

طارق عزيزة

متعــّدد  املتصاعــد  التنافــس  يشــّكل 
حــدة 

ّ
املســتويات واألوجــه، بــن الواليــات املت

املعالــم  مــن  واحــدًا  والصــن،  األميركيــة 
رة بقّوة في مشــهد 

ّ
األساســية البارزة واملؤث

الراهنــة،  املرحلــة  فــي  الدوليــة  السياســة 
فتــرة  إلــى  آثــاره  تمتــّد  أن  مرّجحــا  ويبــدو 
 
ّ
طويلــة مــن القــرن الحــادي والعشــرين. لكــن
ِعــه فــي 

ُّ
هــذا لــم يكــن مفاجئــا، نظــرًا إلــى توق

كثيــٍر ممــا قيــل وُكِتــَب أواخــر الثمانينيــات 
ومطلع التسعينيات من القرن املاضي، بعد 
نهايــة »الحــرب الباردة«، بانتصار الواليات 

املتحدة على غريمها االتحاد السوفييتي.
مع هزيمة االتحاد السوفييتي، ثم مغادرته 
مســرح التاريــخ، انتشــر علــى نطــاق واســع 
الجديــد«  العاملــي  »النظــام  عــن  الحديــث 
و»األحادية القطبية«، وعن »القرن األميركي 
 مــا مــن شــأنه تأكيــد انفــراد 

ّ
الجديــد«، وكل

العامليــة،  الســيادة  فــي  املتحــدة  الواليــات 
بوصفهــا القــّوة العظمــى الوحيــدة مــن دون 
منازع. ومقابل التنظير للســيادة األميركية 
فــي  تشــّكك  كتابــاٌت  أيضــا  ظهــرت  املطلقــة، 
نظــام القطــب الواحد، وتتحــّدث عن إمكانية 
 مزاعم القوة 

ً
دة

ّ
»عالــم متعــّدد األقطاب«، مفن

 تشــّكك في 
ّ

األميركيــة املهيمنــة، أو على األقل
قدرتهــا على االحتفاظ بتلك املكانة املتفّردة 
في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى شّدة 

املفقــودة لــه. ويبــدو أن حــّدة املواجهــة آخــذة 
فــي التصاعــد بن روســيا والواليات املتحدة 
وكيفيــة  اإلنســانية  املســاعدات  ملــف  بشــأن 
إدخالهــا إلــى ســورية، كونــه يشــّكل مناســبة 
الستعراض قوة كل من الطرفن واختبارها، 
لذلــك رّكــز ساســة الدولتــن على حشــد تأييد 
واســع ملواقــف بادهــم، حيث ســعت الواليات 
املتحــدة إلــى حشــد دعــم دولــي واســع للملــف 
اإلنســاني، فأوفــدت الســفيرة األميركيــة لــدى 
األمــم املتحــدة، لينــدا تومــاس غرينفيلد، إلى 
تركيــا التــي تعــّد مــن الدول األكثــر تضّررًا في 
حال إغاق املعابر اإلنســانية مع ســورية، ثم 
تمّكنت، في اجتماع روما بشــأن ســورية، من 
جمــع وزراء خارجيــة مجموعــة الدول الســبع 
ــرة حــول ســورية، 

ّ
الكبــرى، واملجموعــة املصغ

وتركيا وقطر وممثلن عن االتحاد األوروبي 
وجامعــة الــدول العربية، إضافــة إلى مبعوث 
غيــر  ســورية،  إلــى  الخــاص  املتحــدة  األمــم 

بيدرسون، للضغط على موسكو.
عــن  الــروس  الساســة   

ّ
يكــف ال  املقابــل،  فــي 

تصريحــاٍت  وإطــاق  إشــاراٍت  إرســال 
ضــد  األمــن  مجلــس  فــي  الفيتــو  باســتخدام 
وقامــت   ،2533 رقــم  قــراره  تجديــد  مشــروع 
السياســية  الخطــوات  مــن  بعــدد  موســكو 
املطالــب  تزايــد  ملواجهــة  والدبلوماســية 
الدولية واألممية بضرورة الحفاظ على آلية 
وتوســيعها،  اإلنســانية  املســاعدات  إدخــال 
جولــة  انعقــاد  موعــد  عــن  بإعانهــا  وذلــك 
جديدة الجتماعات أســتانة في الســادس من 

بالقــوات املســلحة، بهــدف بنــاء جيــش قــوي 
يســتطيع الدفــاع عــن مصــر ضــد العــدو فــي 

حالة املواجهة. 
تشــجع  التــي  الكوميديــة  األفــام  تكــن  ولــم 
بدعــة،  بالجيــش  االلتحــاق  علــى  النــاس 
الحــرب  فــي  وقتهــا.  العالــم  علــى  جديــدة  أو 
تلــك  كانــت  بعدهــا،  ومــا  الثانيــة  العامليــة 
الفكــرة مســتخدمة فــي الســينمات األميركيــة، 
والبريطانيــة، والفرنســية، بــل والســوفييتية 
اللغــات  بــكل  األفــام  مئــات  وهنــاك  أيضــا، 
تحمــل الفكــرة نفســها التــي تشــجع البســطاء 
املســلحة،  للقــوات  واالنضمــام  التطــوع  علــى 
ويتــم وضعهــا فــي إطــار كوميــدي محبــوب، 

يثبت في ذاكرة الناس. 
كانت تلك الفترة نفسها استعراضا ألسلحة   
الجيــش املصــري، اســتعدادًا إللقــاء إســرائيل 
فــي البحــر، كمــا كان اإلعــام املصــري يــروج 
نفســها  الفتــرات  هــي  تلــك  وكانــت  وقتهــا، 
عــن  املصــري  اإلعــام  فيهــا  يتحــدث  التــي 
صواريــخ الظاهــر والقاهــر، مصريــة الصنــع، 
علــى  توشــك  والتــي  نوعهــا،  مــن  والفريــدة 
التــي  نفســها  الفتــرة  وهــي  أبيــب،  تــل  دّك 
عــن  يتحــّدث  وقتهــا  املصــري  اإلعــام  كان 
االكتشافات التكنولوجية والعلمية العظيمة 
والتفــوق  الكبــرى  الصناعيــة  واإلنجــازات 
قيــادة  فــي ظــل  الــذي تحققــه مصــر  والتقــدم 
الزعيــم األوحــد، وال صــوت يعلــو فــوق صوت 
تمــام«.  و»كلــه  فنــدم«،  يــا  و»تمــام   املعركــة، 

احتمــال ظهــور منافســن جّديــن. فــي ذلــك 
ــرون أميركيــون عديــدون 

ّ
الحــن، شــرع منظ

بوضــع تصــورات وخطط عن زعامة بادهم 
العالــم وســبل الحفــاظ عليهــا، ومواجهــة ما 
يعترضهــا مــن تحّديــات. ويمكــن تلخيــص 
الخصــوص  هــذا  فــي  فلســفتهم  جوهــر 
بالعمــل علــى تفــادي ظهــور منافــس جديــد، 
قــوة  أي  »منــع  إلــى  الدائــم  بالســعي  وذلــك 
معاديــة مــن الســيطرة علــى أي منطقة يمكن 
الســيطرة،  تحــت  لثرواتهــا، عندمــا تصبــح 
 إلطــاق قــوة عظمــى«، وفــق 

ً
أن تكــون كافيــة

ري 
ّ
مــا كتــب بــول وولفويتــز، وهــو أحــد منظ

وقتهــا  يــزال  ال  وكان  الجــدد«،  »املحافظــن 
خبيرًا في وزارة الدفاع مطلع التسعينيات. 
مــن  آخــرون  ثاثــة  وّجــه  بســنوات،  بعــده 
زادة،  )زملــاي  أيضــا  الجــدد«  »املحافظــن 
وفرانك كارلوتشي، وروبرت هانتر(، رسالة 
إلــى جــورج بــوش االبــن، عقــب انتخابــه عــام 
2001، أّكــدوا فيهــا مجــّددًا أن علــى الواليــات 
عاملــي  منافــس  أي  نهــوض  منــع  املتحــدة 
مــا  ضمــن  معــاٍد،  دولــي  تحالــف  أو  معــاٍد 
بــوش  ملهــام  اســتراتيجية  »رؤيــة  ســموها 
حــول  تمحــورت  العاملــي«،  الصعيــد  علــى 
اســتراتيجيات تتعامــل مــع تحــّدي صعــود 
القوى العاملية املحتملة منافســا مســتقبليا، 

وهي االتحاد األوروبي والصن وروسيا.
عــة علــى 

ّ
وعرضــت الوثيقــة اســتراتيجية موز

الصينــي،  التحــّدي  مــع  للتعامــل  مرحلتــن 

شــهر يوليــو/ تمــوز الجــاري فــي العاصمــة 
مــع  التفاهــم  بغيــة  نــور ســلطان،  الكازاخيــة 
جلســة  انعقــاد  قبــل  وإيــران  تركيــا  مــن  كل 
الخــاص  املبعــوث  وأوفــدت  األمــن،  مجلــس 
ألكســندر  ســورية،  إلــى  الروســي  للرئيــس 
الفرنتييف، إلى دمشق. وفي السياق، اجتمع 
وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرغي الفــروف، 
مــع نظيــره التركــي، مولــود جاويــش أوغلــو، 
فــي مدينــة أنطاليــا التركيــة لحشــد التأييــد 

التركي للموقف الروسي. 
األميركيــة  التحذيــرات  مــن  الرغــم  وعلــى 
النقــض  حــق  اســتخدام  مغبــة  مــن  لروســيا 
الوزيــر  أن  إال  األمــن،  مجلــس  فــي  )الفيتــو( 
الفــروف لــم يخــِف فــي أنطاليــا موقــف بــاده 
مــن  طرحتــه  جديــد،  قــرار  مشــروع  الرافــض 
األمــن،  مجلــس  فــي  وإيرلنــدا  النرويــج  قبــل 
يقضي بتمديد التفويض إلدخال املساعدات 
اإلنســانية عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي 
بإعــادة  ويطالــب  وســورية،  تركيــا  بــن 
وســورية  العــراق  بــن  اليعربيــة  ممــر  فتــح 
فــي ينايــر/  تــم إغاقــه بفيتــو روســي  الــذي 
كانــون الثانــي 2020. وجــّدد الفــروف املطلــب 
جميــع  إلــى  املســاعدات  بإيصــال  الروســي 
املناطــق الســورية عبــر املنافــد التــي يســيطر 
ضــرورة  بحّجــة  الســوري،  النظــام  عليهــا 
احتــرام الســيادة الســورية، واعتبــر أن األزمــة 
العقوبــات  ســببها  ســورية  فــي  اإلنســانية 
وقانــون قيصــر األميركــي، واالســتياء غيــر 
املشروع على األصول السورية في املصارف 

فيلــم    مشــاهدتي  أثنــاء  فــي  أضحــك،  لــن 
إســماعيل ياســن فــي الطيــران، مثــل كل مــرة 
أشــاهد فيهــا حبــكات الفيلــم الكوميديــة، بــل 
تذّكــرت مقــاالت وأجــزاًء من كتاب في تشــريح 
الهزيمة، عن علم املخابرات اإلسرائيلية بأدق 
املصريــن،  للطياريــن  الحياتيــة  التفاصيــل 
وكان لديهــا معلومــات دقيقــة عــن الطائــرات 
كل  تدميــر  اســتطاعت  ولذلــك  واملطــارات. 
الطائرات املصرية على األرض، قبل أن ينتبه 
املصريون إلى أي شيء، ما عدا بضع طائرات 
اســتطاع الطيــار حســني مبارك، الــذي أصبح 
رئيسا للجمهورية فيما بعد، النجاة بها، في 

أثناء القصف. 
صحيٌح أن الجيش املصري استطاع العبور   
وتوجيه ضربة قوية للعدو اإلســرائيلي بعد 
قبــول شــروط  العــدو علــى  ســنوات، وإجبــار 
التفــاوض واالنســحاب بعــد توقيــع معاهــدة 
السام، أيا كان التقييم واختاف اآلراء بشأن 
تلك الخطوة، ولكن من املهم أيضا أن نســتمر 
فــي تذّكــر أســباب الهزيمــة ودراســتها، وكيف 
كان لغيــاب الشــفافية واملســاءلة واملحاســبة 
دور كبيــر فــي تلــك الهزيمــة املخجلــة، وكيــف 
تفــوق مبــدأ »أهــل الثقــة ال أهــل الخبــرة«، فــي 
ــل أجهــزة املخابرات 

ّ
تلــك الكارثــة، وكذلــك توغ

بحجــة  شــعبها  أمــام  وتوّحشــها  داخليــا، 
التــام  الفشــل  ذلــك  الدولــة مقابــل  عــن  الدفــاع 
خارجيا أمام العدو الحقيقي، ومعضلة غياب 
الديمقراطيــة،  مثــل  دومــا  املؤجلــة  الفرائــض 

بينمــا  األصفــر،  املــارد  نبــض  تجــّس  األولــى 
تحــّدد الثانيــة الســبل املائمــة ملواجهــة نمّوه 
املتفاقــم، فهــي متعــّددة املســتويات، ال تفضي 
إلــى شــراكة كاملــة، وال هــي تعتمــد االحتــواء 
الوثيقــة  تشــجيع  مــن  الرغــم  وعلــى  تمامــا. 
االرتبــاط مــع الصن في التجــارة واالقتصاد، 
املتبادلــة،  العســكرية  العاقــات  وتقويــة 
والقيام بمشــاريع مشــتركة، فهي شــّددت، في 
الوقت عينه، على الوقوف في وجه طموحات 

الصن للسيطرة اإلقليمية.
هــذه األفــكار عــن الزعامــة العامليــة، والتركيــز 
رجمت في الخطط 

ُ
علــى »الخطــر الصيني«، ت

حة األميركيــة، ومنهــا 
ّ
العمليــة للقــوات املســل

مــا ســّميت »االســتراتيجية التعاونيــة لقــوة 
كان  والعشــرين«.  الواحــد  القــرن  فــي  البحــر 
الغرض من هذه االستراتيجية تأمن القدرة 
على التدخل ما وراء البحار، عبر نشــر مزيد 
مــن قطعــات البحريــة األميركية حــول العالم، 
دور  علــى  املتحــدة  الواليــات  ترّكــز  حيــث 
قواتهــا البحريــة في دعم ســيطرتها العاملية، 
إضافــة إلــى تعزيــز تحالفاتهــا القائمة وبناء 
املنــاورات  فــي  واملشــاركة  جديــدة  تحالفــات 
عّدة للقرن 

ُ
العامليــة. ورّكــزت االســتراتيجية امل

آســيوية   - الهنــدو  املنطقــة  علــى  الجديــد 
التعامــل  إلــى  ســعي  فــي  الهــادئ،  للمحيــط 
القــوى  نهــوض  مســألة  مــع  أكبــر  بشــكل 
فهــذه  هنــاك،  الصينيــة وتوســعها  البحريــة 
مســألة تتعــارض مــع نّيــة الواليــات املتحــدة 

فــي  وتمــادى  واشــنطن.  مــن  بطلــب  الغربيــة 
ابتــزازه املجتمــع الدولــي، عبــر تحميــل الدول 
اإلنســانية  املأســاة  عــن  املســؤولية  الغربيــة 
الغــرب  يعتــرف  أن  اشــترط  بــل  فــي ســورية، 

بمسؤوليته عنها كي تتعاون باده.
رفــض  علــى  موســكو  إصــرار  حــال  وفــي 
التمديــد للقــرار األممــي باســتخدام الفيتــو 
لتعطيــل تمديــد التفويض الخاص بإيصال 
املســاعدات إلى ســورية، فإنها ســتفقد ورقة 
ابتــزاز وضغــط، وســتثير ردود فعــل ســلبية 
كثيــرة ضدهــا، كونهــا ســتضع نفســها فــي 
بأكملــه  الدولــي  املجتمــع  أمــام  ســافٍر  تحــّد 

ــس والترهــل 
ّ
وتــداول الســلطة، فــي ذلــك التكل

والفساد واملحسوبية. 
الحقائــق،    يزيــف  الــذي  املوّجــه  اإلعــام  أمــا 
ويجّمــل القبيــح، فقــد كان لــه دور كبير أيضا، 
حيــث غابــت الرقابة الشــعبية، وعــاش الناس 
فــي وهــم كبيــر اســتيقظوا منــه علــى هزيمــٍة 
املحلــي  املشــروعان،  معهــا  ســقط  مخجلــة، 
الــذي  العربيــة  القوميــة  وحلــم  واإلقليمــي، 
كان النــاس يتنفســونه وقتهــا، فهــل هناك من 
اســتفاد مــن تلــك الــدروس حتــى ال يتكــرر ذلك 
فــي عهدنــا؟ هــل هناك فــارق جوهري بن ذلك 

الســيطرة علــى التجــارة فــي املحيــط الهنــدي 
بــه ذلــك من 

ّ
والهــادئ أو احتكارهــا، ومــا يتطل

واالقتصــادي  العســكري  االســتخدام  تقييــد 
خاّصــة  أخــرى،  دول  قبــل  مــن  للمحيطــات 

الصن.
ــفت أوهــام »القــرن 

ّ
لــم يطــل الوقــت حتــى تكش

ر املســتمّر في 
ّ
األميركي«، ال ســيما بعد التعث

أفغانســتان ثــّم العــراق، وكذلك الفشــل الذريع 
 عن 

ً
ملــا ُســّمي »الحــرب علــى اإلرهــاب«، فضــا

اإلنســانية  املســاعدات  إيصــال  مســألة  فــي 
إلــى الســورين فــي املناطــق التــي ال يســيطر 
تحّديهــا  يدفــع  وقــد  األســد،  نظــام  عليهــا 
التعاطــي  مــن  مزيــد  إلــى  األميركيــة  اإلدارة 
واالنخــراط فــي القضية الســورية. ومع ذلك، 
ال تبــدو الخيــارات األميركيــة حيالــه كثيــرة، 
ولــن تخــرج عــن ممارســة مزيــد مــن الضغــط 
الســوري  النظــام  علــى  العقوبــات  وزيــادة 
تلجــأ  وربمــا  قيصــر،  قانــون  بواســطة 
تركيــا  مــع  التفاهــم  إلــى  املتحــدة  الواليــات 
واملنظمــات  املانحــة  الــدول  مــن  وشــركائها 

اإلنسانية إليجاد آلية بديلة.
لــن يوافــق الساســة الروس علــى فتح املعابر 
املســاعدات  أمــام  ســورية  مــع  الحدوديــة 
وســيحاولون  مقابــل،  دون  مــن  اإلنســانية 
مــن  كثيــرة  تنــازالت  علــى  الحصــول 
 الواليــات املتحــدة فــي ســورية مقابــل ذلــك، 
الفيتــو  باســتخدام  يغامــرون  ال  قــد  لكنهــم 
للقــرارات  التفويــض  تمديــد  مشــاريع  ضــد 
األمميــة. وبالتالــي، لــن يفّوتــوا الفرصــة كــي 
يحصلــوا علــى مكاســب لقــاء ذلــك، من خال 
اتباعهــم املواربــة والظهــور بمظهــر املنفتــح 
لذلــك،  املتحــدة.  الواليــات  مــع  الحــوار  علــى 
ستشّكل املواجهة األميركية الروسية حيال 
للسياســية  قــوة  اختبــار  الســورية  املعابــر 
األميركيــة، ومــدى قدرتهــا فــي التأثيــر علــى 
منطقــة  فــي  وخصوصــا  الدوليــة،  األزمــات 

الشرق األوسط.  
)كاتب سوري في إسطنبول(

الزهو والتضخيم والتفخيم الذي كان يحدث 
قبــل عــام 1967، ومــا يحــدث اآلن؟ هــل هنــاك 
فــارق كبيــر بــن إعــام األكاذيــب والتضليــل 
والتضليــل  الكــذب  وإعــام   ،1967 عــام  قبــل 
الحالــي؟ هــل هنــاك فــرق جوهــري بــن نظــام 
الحــزب الواحــد والصوت الواحد والشــخص، 
ومــا يحــدث اآلن مــن تعّدديــة شــكلية وأحــزاب 
سياســية علــى الــورق ال تجرؤ على االجتماع 

داخل مقاّرها؟
فــي األيــام التــي نحياهــا اآلن، تهتــم الســلطة 
وأجهزتها بمسألة احتكار اإلعام والسيطرة 
عليه، وسد كل ثغرة يمكن أن ينفذ منها رأي 
حّر، أو يحاول قول الحقيقة. نرى مسلســات 
تنشــر األكاذيب، وتزيف الحقائق، يتم إجبار 
املمثلــن علــى املشــاركة فيهــا، فمن لن يشــارك 
في أعمال الشركة املحتكرة لكل أعمال الدراما 
التليفزيونيــة فــي مصــر لــن يجــد مكانــا آخــر 

يظهر فيه. 
متبّرعــون  وممثلــون  فنانــون  بالفعــل  هنــاك 
وقــد  ســلطة،  أي  ومســاندة  بالنفــاق،  دومــا 
الثــورات  ضــد  معلنــة  مواقــف  لهــم  كانــت 
العربيــة منــذ البدايــة، ولكــن احتــكار األجهــزة 
وســيطرة  وســيلة  الدرامــي  اإلنتــاج  األمنيــة 
إجبار لكل من كان له مواقف داعمة للثورة أو 
حتــى مواقــف محايــدة علــى العمــل اإلجبــاري 
في أعمال درامية تعادي ثورة يناير، وكل ما 

تمثلها من قيم.
)كاتب وناشط مصري(

األزمــة املاليــة العامليــة وآثارهــا االقتصاديــة 
املجتمــع  داخــل  الســلبية  واالجتماعيــة 
األميركي نفسه. وذلك كله، بالتوازي مع تقّدٍم 
ملحــوٍظ فــي األوضاع االقتصاديــة والقدرات 
التقليديــن  واشــنطن  لخصــوم  العســكرية 
واملحتملــن فــي العالــم، وســعي بعضهــم إلى 

التأثير في مجرى السياسة الدولية.
اإلشــادة  ســبق  مــا   

ّ
كل مــن  الغايــة  تكــن  لــم 

بالصــن علــى اإلطــاق، فصعودهــا وســيادة 
طي خطر شديد على العالم. 

ّ
نموذجها التسل

لكــن أمــام كل هــذه الوقائــع واملعطيــات، يبدو 
 فكــرة الزعامــة األميركيــة 

ّ
مــن الغريــب حقــا أن

ومحــّددًا   ،
ً
مطلقــة  

ً
حقيقــة زالــت  مــا  املطلقــة 

هــا 
ّ
كأن لــدى بعضهــم،  التفكيــر  فــي  أساســّيا 

قدٌر ال راّد له، وما على العالم سوى التسليم 
بهذا القدر والتكّيف معه. وربما لن يكون من 
املبالغــة القــول عــن هكــذا ضــرٍب مــن التفكيــر: 
ــه ال يخلــو مــن بعــٍد غيبــّي وإطاقــي. ومــن 

ّ
إن

وللنســبية  للعقانيــة  يفتقــر  إذ  فهــو،  ثــّم، 
ليــس  وتقييمهــا،  األمــور  علــى  الحكــم  فــي 
تفكيــرًا سياســيا، وتغلــب عليــه لغــة الشــعار 
العقــل  تعفــي  التــي  واالختــزال،  والتبســيط 
مــن التفكيــر فــي العناصــر املعقــّدة واملرّكبــة 
الظواهــر،  منهــا  تتشــّكل  التــي  وعاقاتهــا 
ــة أولــى 

ّ
إلــى عل  شــيٍء 

ّ
واالكتفــاء بإرجــاع كل

وحيــدة، هــي أصــل الشــرور ومفتــاح الحلول، 
اسمها أميركا!

)كاتب سوري(

واشنطن وموسكو في اختبار المعابر السورية

إسماعيل ياسين في تشريح الهزيمة

صعود الصين وأوهام السيادة األميركية المطلقة

لن يوافق الساسة 
الروس على فتح 

المعابر الحدودية 
مع سورية أمام 

المساعدات اإلنسانية 
من دون مقابل

تهتم السلطة 
وأجهزتها بمسألة 

احتكار اإلعالم 
والسيطرة عليه، وسد 

كل ثغرة يمكن أن 
ينفذ منها رأي حّر

من الغريب أّن فكرة 
الزعامة األميركية 
المطلقة ما زالت 

حقيقًة، ومحّددًا 
أساسيًّا في التفكير 

لدى بعضهم، 
كأنّها قدرٌ
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انتصار الدنان

خرج الحاج عبد الله نايف الخطيب، املتحدر من بلدة عمقا، من فلسطني، وعمره 
لــم يــتــجــاوز األشــهــر املـــعـــدودة، ويــــروي مــا أخــبــره بــه أهــلــه عــن الــلــجــوء، ومــرارتــه 
الــزراعــة فــي فلسطني، وحــني حلت النكبة  بالنسبة إليهم. يــقــول: »عــِمــل أهلي فــي 
احتاروا مع باقي الناس كيف ينجون بأنفسهم. توجهوا أواًل سيرًا على األقدام 
البقاع،  فــي  القرعون  أمــاكــن عــدة بينها منطقة  ثــم تنقلوا بــني  إلــى جنوب لبنان، 
البارد  إلــى مخيم نهر  انتقلوا  بــيــروت، ثم  العاصمة  إلــى  ومدينة صيدا، وصــواًل 
»حيث نعيش منذ 70 عامًا، رغم أننا تهجرنا منه عام 2007 إثر معركة بني الجيش 

ومسلحني متطرفني«.
يتابع: »خرج أهلي من فلسطني باملالبس التي كانت تغطي أجسادهم، وحملوا 
بعض األوراق. ومن كان معه مصاغ هّربه معه بعدما وضعه في جيوبه. لكن أهلي 
لم يكن لديهم ذهب، فذاقوا املّر في اللجوء. أنا اليوم في الـ74 من العمر. ال أعلم كيف 

مرت األيام، لكنني ما زلت الجئًا ومشرًدا بعيدًا عن بيتي وبلدتي عمقا«.
البارد،  إلــى مخيم نهر  أهلي  اللجوء، يقول: »عندما وصــل  أهله مع  وعــن حكاية 
قدمت لهم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونــروا( 
خيمة وضعناها على أرض مليئة باألعشاب واألشواك. وكانت مساحتها صغيرة 
الرياح  الــوقــوف فيها. وحــني تهب  جــدًا وال تتسع لنا جميعًا وحتى ال نستطيع 
في الشتاء، كان أهلي يستيقظون ويجدون أنفسهم في العراء، ال سقف يحميهم 
أهــلــي في  ثــم شــرع  وال أرض تحتضنهم. عشنا نحو 15 عــامــًا فــي هــذه الخيمة، 
البناء عبر تطيني األطراف املحيطة بالخيمة في مرحلة أولى، وبناء غرفة ومطبخ 

وحمام لم تتسع لنا جميعًا بالطبع، لكنها كانت أفضل من الخيمة«.
ُيــضــيــف: »الــتــحــقــت بــاملــدرســة، وتعلمت حــتــى الــصــف الــخــامــس االبــتــدائــي. كنت 
مجتهدًا جـــدًا وأحــبــبــت الــعــلــم، لــكــن الــظــروف املــاديــة الصعبة الــتــي كــنــا نعيشها 
منعتني من املتابعة، وصرت أعمل ألساعد أهلي في تأمني املصاريف. ومارست 
التي  األعــشــاب، ومهنة صــب اإلسمنت  الحبوب واقــتــالع  قــطــاف  مهنًا عــدة منها 

تعلمتها فترة 7 سنوات، حيت بت أعمل لحسابي الخاص.
: »في اللجوء ذقنا مرارة الحياة وصعوبتها، 

ً
ويستفيض الخطيب في الحديث قائال

إذ عاملنا رجـــال الشعبة الــثــانــيــة )املــخــابــرات( فــي لــبــنــان بــقــســوة، ومــنــعــونــا من 
التحرك بحرية وإدخال مواد. لكن عندما انطلقت الثورة الفلسطينية، تغّير األمر 

واستعدنا كرامتنا التي ُسلبت منا، ثم عشنا براحة، ولو بالحد األدنى«. 
أنــا فقط حيًا، وتزوجت  اللجوء، وكذلك شقيقاي، وبقيت  أهلي في  »مــات  يتابع: 
وأنجبت ثالثة صبيان وأربع بنات«. يختم: »أتمنى العودة إلى عمقا التي لم أرها، 

وأن يكون آخر نفس لي في الحياة هناك، كما كان أول نفس لي فيها«.

ال بّد من أن يحظى األطفال باالهتمام األكبر في داخل المنزل كما 
في خارجه. ومن المؤسف أن يقع هؤالء الصغار ضحايا سوء في 

التصّرف بسبب الجهل أو غياب التوعية أو سوء التقدير مثل تركهم 
بمفردهم وتعريضهم إلى خطر الحرائق من ضمن أخطار أخرى

ذوو اإلعاقة يعانون في مخيمات الشمال السوري

1819
مجتمع

تونس ـ بسمة بركات

ــــون  ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ يـــــخـــــســـــر أطـــــــــفـــــــــال تـ
ــتــــراق  حـــيـــاتـــهـــم فــــي حــــــــوادث احــ
تأتي الغتيال براءتهم في داخل 
مـــنـــازلـــهـــم، وتــحــصــل فـــي لــحــظــات غــفــلــة ال 
عــــودة عــنــهــا يــرتــكــبــهــا أولـــيـــاء أمـــورهـــم عن 
طــريــق الــســهــو أحــيــانــًا أو بــســبــب ســـوء في 
الــتــصــرفــات يحصد لــأســف أرواحـــًا  تقدير 
بــشــريــة. فــفــي الــثــانــي مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
املــاضــي، اشتعلت الــنــار فــي مــنــزل بمنطقة 
بئر الحفي في سيدي بوزيد بوسط غربي 
تونس، توفي على أثرها طفل رضيع ونجا 
شقيقه البالغ من العمر أربعة أعوام. وسبق 
ذلــك فــي العشرين مــن مــايــو/ أيــار املاضي، 
نــشــوب حــريــق فــي مــنــزل بــاملــديــنــة العتيقة 
الــبــالد، تسّبب  املنستير بوسط شرقي  فــي 
فــي وفــاة فتى فــي الثالثة عشرة مــن عمره، 
متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة 
ذات الــخــطــورة الــكــبــيــرة مــن ضــمــن مقياس 
إلــى تعّرضه  من خمس درجـــات، باإلضافة 
ــق ثــانــي أكسيد 

ّ
إلـــى االخــتــنــاق بــعــدمــا تــنــش

الـــكـــربـــون. إلـــى جــانــب ذلــــك، قــضــى طــفــل لم 
منزل  فــي  مــن عمره حرقًا  العاَمني  يتجاوز 
بالزهروني غربّي  عائلته في حــّي جــالص 

األكبر  شقيقه  نقذ 
ُ
أ فيما  تونس،  العاصمة 

البالغ من العمر ثالثة أعوام والذي أصيب 
 الحادثة وقعت 

ّ
بحروق في الوجه، علمًا أن

بــعــدمــا غــــــادرت األّم املـــنـــزل وأغـــلـــقـــت بــابــه 
أمل  »بــال  ــهــا تركتهما 

ّ
أن مــا يعني  بمفتاح، 

إنقاذهما«. 
ــوادث ســــوى غــيــض من  ــحــ ــذه الــ ولــيــســت هــ
فيض قصص مؤملة ألطفال فقدوا حياتهم 
مقتل  تــحــديــدًا  التونسيون  ويــتــذّكــر  حــرقــًا. 
ثـــالثـــة أطـــفـــال فـــي حـــريـــق نــشــب فـــي داخـــل 
مــنــزلــهــم بــمــنــطــقــة الـــكـــالبـــني فـــي مــعــتــمــديــة 
ـــف لــوعــة 

ّ
قــرقــنــة شـــرقـــي الـــبـــالد، والـــــذي خـــل

كبيرة في قلوب األهالي، وصدمة لأّم التي 
فــعــادت لتجد  ع 

ّ
املــنــزل للتبض خــرجــت مــن 

رأت  ثّم  اللهب تتصاعد من منزلها،  ألسنة 
 فلذات كبدها فارقوا الحياة اختناقًا.

ّ
أن

ومــن أجــل توعية األســر بأخطار الــحــوادث 
ــدر الـــديـــوان الــوطــنــي لــلــدفــاع  املــنــزلــيــة، أصــ
ــزيــــران املــاضــي  املـــدنـــي فـــي 23 يـــونـــيـــو/ حــ
تحذيرات ونصائح وتوجيهات عن األماكن 
األكــثــر خــطــرًا فــي املــنــزل، خصوصًا املطبخ 
األكـــثـــر عـــرضـــة لــلــحــرائــق إذ يــحــتــوي على 
الــنــيــران ومـــواد سريعة  تجهيزات إلشــعــال 
الجهاز مــن األخطار  ر 

ّ
االحــتــراق. كذلك حــذ

ــبـــطـــة بـــاســـتـــخـــدام أجــــهــــزة الـــكـــهـــربـــاء  املـــرتـ

 الحادثة بفعل فاعل، 
ّ
تقصير وإهمال أو بأن

ُيــفــتــح تحقيق  اعـــتـــداء،  أو  عــنــف  أي نتيجة 
ــه يــمــكــن تــجــنــيــب  ــ ــ

ّ
ـــر. والــحــقــيــقــة أن ــ فــــي األمــ

األطــفــال هـــذه الـــحـــوادث عــبــر تعريفهم إلــى 
ــكــــال اإلهـــــمـــــال«. ويــتــابــع  أّي شـــكـــل مــــن أشــ
ــــه »فــــي حـــــوادث الــــحــــروق، يــجــري 

ّ
تــريــعــة أن

التنسيق مع املستشفيات ملساعدة األطفال 
فعمليات  تشّوهات،  إلــى  يتعّرضون  الذين 
 ندوب الحروق 

ّ
التجميل مكلفة في حني أن

قــد تخلق تتسّبب فــي أعـــراض نفسية لدى 
الطفل أو تعّرضه إلى حاالت تنّمر واعتداء 

من قبل أقرانه«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول املـــنـــدوب الـــعـــام لــحــمــايــة 
ــادي، في  ــمـ الــطــفــولــة فـــي تـــونـــس، مــهــيــار حـ
 »الــحــرائــق 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حــديــث لـــ

تــودي بحياة األطفال نتيجة حــوادث  التي 
منزلية، تتسّبب في وفيات كثيرة«، مشيرًا 
 تـــوفـــي أخـــيـــرًا بــعــد اشــتــعــال 

ً
 طـــفـــال

ّ
إلــــى أن

ــنـــزل بــاملــنــيــهــلــة فــــي تــونــس  الـــنـــيـــران فــــي مـ
الحوادث  »تكرر  حمادي  ويؤكد  العاصمة. 
التي تنجم عن اإلهمال أو تقصير  املنزلية 
الوالَدين وترك األطفال بمفردهم ومن دون 
ــه ال يستبعد كــذلــك »ارتــبــاط 

ّ
مــراقــبــة«، لــكــن

أخـــرى بــتــعــّرض األطــفــال إلــى ســوء معاملة 
زوجـــيـــة تجعلهم  خـــالفـــات  مــواجــهــتــهــم  أو 
حمادي  ويشير  الــخــالفــات«.  لتلك  ضحايا 
ه »في حاالت عّدة، ُيترك الطفل األكبر 

ّ
إلى أن

ســنــًا، ويــكــون فــي الــغــالــب فــي الــســادســة من 
عـــمـــره أو أكـــبـــر بــقــلــيــل، مـــع أخـــيـــه الــرضــيــع 
ملــراقــبــتــه، فـــي حـــني يـــكـــون الـــرضـــيـــع مــقــّيــدًا 
بــحــســب مــا تقتضي الــثــقــافــة املــتــوارثــة من 
أجــل الــحــّد مــن حركته والــحــرص على عدم 
ابتعاده عن املكان املحدد له. ولأسف، فقد 
ســاهــمــت هـــذه الــطــريــقــة املــمــنــوعــة فــي وفــاة 

ع كثيرين بطرق شنيعة«.
ّ

ُرض
فــي ســيــاق مــتــصــل، تــشــيــر رئــيــســة االتــحــاد 
الوطني للمرأة في تونس، راضية الجربي، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن ـــ فـــي حـــديـــث لـ

»االتحاد يهتّم بالتنسيق مع الدفاع املدني 
في ما يتعلق بتنفيذ حمالت توعية إلطالع 
 
ّ
 وتــوعــيــتــهــن

ّ
األّمـــهـــات عــلــى مــســؤولــيــاتــهــن

ــــؤذي  ــفــــادي وقـــــــوع حـــــــــوادث احـــــتـــــراق تـ ــتــ لــ
تلك  »أخطار   

ّ
أن الجربي  وتؤكد   .»

ّ
أطفالهن

ــر، خــصــوصــًا  ــ ــ ــــوادث كـــبـــيـــرة عـــلـــى األسـ ــــحـ الـ
القادرين على حماية أنفسهم  األطفال غير 
 »ال بّد لأسر 

ّ
منها«. وتشدد الجربي على أن

خذ االحتياطات املناسبة في داخل 
ّ
من أن تت

 أحيانًا 
ّ

البيوت، إذ األخطار فيها قد ال تقل
ل في خارجها، على  سجَّ

ُ
عن األخطار التي ت

سبيل املثال تلك التي نجدها في الطرقات«. 
 »هذا العمل االجتماعي 

ّ
تضيف الجربي أن

ــال ســلــوك  ــ ــ  إدخـ
ّ
 ألن

ً
يــتــطــلــب نــفــســًا طــــويــــال

 اإلرادة 
ّ
أن ، في حني 

ً
أمــرًا سهال جديد ليس 

 
ّ
موجودة من أجل توعية األّمهات ودعوتهن

 
ّ

كل ب 
ّ
وتجن  

ّ
أبنائهن وحماية  االنتباه  إلــى 

أشكال التقصير واإلهمال املحتملة«.

تشير تقديرات 
إلى 200 ألف شخص 

من ذوي اإلعاقة في 
محافظة إدلب

وســـخـــانـــات املـــيـــاه فـــي الـــحـــمـــامـــات. وأســـف 
املــدنــي في  الــدفــاع  باسم  الرسمي  املتحدث 
»العربي  تــونــس، معز تــريــعــة، فــي حــديــث لـ
 »حـــوادث الــحــرائــق تتكرر في 

ّ
الــجــديــد« ألن

ها تتحّول 
ّ
منازل ُيفترض أن تكون آمنة، لكن

ــفــــال وتــحــصــد  إلــــى بــيــئــة خـــطـــرة عــلــى األطــ
أرواحهم. والسبب األّول في ذلك هو اإلهمال 
وغياب ثقافة السالمة، لذا نرّكز على أهمية 
الــتــوعــيــة الــتــي دفــعــتــنــا إلـــى إصـــــدار جملة 
تــوصــيــات لــلــعــائــالت ونــشــرهــا عــلــى مــوقــع 
ــدد مــنــهــم«.  ــ ــبـــر عـ ــى أكـ ــ فــيــســبــوك لــتــصــل إلـ

املنزلية  الحرائق  »أســبــاب   
ّ
أن تريعة  ويــرى 

مــتــعــددة. فــي حــــاالت كــثــيــرة يــتــســّبــب فيها 
األوالد أنفسهم ويتضّررون منها، لذا يجب 
أن يتنبه أولياء األمور إلى عدم ترك أسالك 
كهرباء مكشوفة وإبعاد أطفالهم عن أماكن 
القابلة لالشتعال،  املــواد  األفـــران ومــواضــع 
بسبب  تحصل  الـــحـــوادث  غــالــبــيــة   

ّ
أن علمًا 

تــرك األطــفــال بمفردهم وبــال مراقبة فيلهو 
ــــؤّدي إلـــى حـــوادث  بــعــضــهــم بــإشــعــال نـــار تـ
وكـــوارث ووفــيــات يكون وقعها كبيرًا على 
الـــعـــائـــلـــة واألطـــــفـــــال. كـــذلـــك تـــنـــدلـــع حـــرائـــق 

املنزل لقضاء حاجة ملحة  األّم  بسبب ترك 
 مـــن أجــل 

ً
ــفـــرن ُمــشــعــال مـــع إبــقــائــهــا عــلــى الـ

املأساة.  في موعده فتحصل  الــغــذاء  إنجاز 
 املسؤولية يتحّملها 

ّ
من هنا يمكن القول إن

ـــه ال يمكن تــرك 
ّ
األهـــل بــالــدرجــة األولــــى، ألن

االطفال من دون مراقبة مهما كان السبب«.
 األطفال الذين يتعّرضون 

ّ
ويوضح تريعة أن

إلى حوادث احتراق ُينقلون إلى املستشفى، 
ــمــون إلـــى أهــلــهــم إال بــعــد نــيــل إذن 

ّ
وال يــســل

وتــأكــيــد طبيعة  الطفل  مــنــدوب حماية  مــن 
ــاه بـــوجـــود  ــبــ ــتــ ــال االشــ ــ ــي حــ ــ الــــحــــادثــــة. وفــ

أزمات كثيرة يعيشها 
الليبيون يوميًا، منها ما 

قد يهدد سالمتهم 
في أّي لحظة. وتبرز 

مشكلة أسطوانات غاز 
الطهي المقلدة والتي 

يشتريها المواطنون 
أحيانًا من موزعين من 

دون إدراك ذلك، ما 
قد يهدد حياتهم. 

ويعمد مواطنون إلى 
نشر ما يواجهونه على 

موقع »فيسبوك« 
لتوعية اآلخرين ولفت 
أنظار المعنيين، خشية 
وقوع كوارث داخل 

البيوت. ويطالب 
بعضهم المعنيين 

بالتدخل وضبط هذه 
األسطوانات لحماية 

الناس من خطر 
محدق.

في مخيّمات النزوح في 
الشمال السوري، تأتي 

معاناة األشخاص ذوي 
اإلعاقة مضاعفة مقارنة 

بسواهم من المهّجرين

عبد الرحمن خضر

عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أعـــــــوام، تــســّبــبــت 
الحرب السورية في أعداد كبيرة من النازحني 
ــــن بــني  والـــالجـــئـــني والـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى. ومـ
ــوريــــني األخــــيــــريــــن، أشــــخــــاص تــســّبــبــت  ــســ الــ
في  مختلفة، خصوصًا  بــإعــاقــات  إصــابــاتــهــم 
املناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، 
التي تعّرضت  الــســوري،  ال سّيما في الشمال 
 
ّ
ــواع األســلــحــة. ُيــذكــر أن ــى أنــ

ّ
إلـــى قــصــف بــشــت

ســكــان تلك املــنــاطــق عــانــوا مــن حــمــالت نــزوح 
عــديــدة وســـط تــراجــع فــي مــســتــوى الــخــدمــات 
ــيــــرة، مــنــهــا  ــثــ ــــاب كــ ــبـ ــ الـــصـــحـــيـــة املــــقــــّدمــــة ألسـ
وهجرة  بالقصف  الصحية  املراكز  استهداف 
األطباء وإعطاء األولوية في العالج ملصابني 

دون سواهم في حاالت كثيرة.
الــتــي يقاسيها  املـــعـــانـــاة  ويــخــتــلــف مــســتــوى 
الــــذيــــن  ســـــــــواء  اإلعــــــــاقــــــــة،  ذوو  األشـــــــخـــــــاص 
تــعــّرضــوا إلــى إصــابــة أم الــذيــن هــم كذلك منذ 
ما قبل الحرب، بني منطقة وأخرى. وقد تكون 
املعاناة األشّد هي تلك التي يتعّرضون إليها 
الــحــدود  املنتشرة على  الــنــزوح  فــي مخيمات 
الــســوريــة - الــتــركــيــة والــتــي ُيـــقـــّدر عــددهــا في 
إدلـــب )شــمــال غـــرب( وحــدهــا بـــ 1293 مخيمًا، 
منها 393 مخيمًا عشوائيًا، ويقطنها مليون 
و43 ألفًا و689 نازحًا، بحسب ما تفيد بيانات 

فريق »منسقو استجابة سورية«.
هـــؤالء األشــخــاص  مــن  سمية محمد شيحان 
ذوي اإلعاقة في مخّيم »الصديق« بالقرب من 
بلدة أطمة شمالي إدلب، وقد نزحت من بلدة 
الغاب بريف حماة. تخبر  الشريعة في سهل 
سمية وهـــي أّم ألربــعــة أطــفــال، أكــبــرهــم يبلغ 
ــي ُبــتــرت من 

َ
مــن العمر 14 عــامــًا، »إحـــدى ســاق

جــّراء إصابة تعّرضت إليها في خــالل قصف 
لــقــّوات الــنــظــام، وقـــد فــقــدت كــذلــك الــحــركــة في 
الساق الثانية نتيجة اإلصابة ذاتها«. تضيف 

عــشــوائــي وال تــقــصــده املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
فــيــه مــســاعــدات  ــخــّصــص 

ُ
ت بــشــكــل دوري، وال 

لأشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون 
أبو  ويخبر  بأنفسهم«.  رزقهم  ل وكسب 

ّ
التنق

حمد: »كنت أتجّول بني الخيام على دراجتي 
ــّدلــــت لـــتـــوافـــق احــتــيــاجــاتــي،  الـــنـــاريـــة الـــتـــي ُعــ
ــا الــجــديــد  لــكــن مـــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــ

ل خارج 
ّ
»العربي الجديد«: »لم أتنق شيحان لـ

ــر كرسي 
ّ
الخيمة منذ أكثر مــن عــام لعدم تــوف

مـــتـــحـــّرك وإلصـــابـــتـــي بــــأمــــراض عـــــّدة نتيجة 
مليء  خيمتي  محيط   

ّ
فــإن كذلك  الحركة.  ة 

ّ
قل

بــالــحــفــر، وهــــو مـــا يــعــرقــل خـــروجـــي كـــذلـــك«. 
ـــهـــا صــنــعــت لنفسها 

ّ
وتــشــيــر شــيــحــان إلـــى أن

لــلــخــروج فقط إلــى أمــام  »زّحــافــة تستخدمها 
الخيمة واستنشاق الهواء وكذلك للتنقل في 
داخلها. وهي كناية عن لوح من الحديد مزّود 
ه 

ّ
أن بأربع عجالت صغيرة«. وتتابع شيحان 

زيــارة  األحــيــان، أستخدمها عند  »فــي بعض 
الطبيب أو للضرورة«.

ــا طــه أبـــو حــمــد فيعيش حــالــيــًا فــي مخّيم  أّمــ
»ســنــجــار كــهــربــا« بــالــقــرب مــن مــديــنــة ســرمــدا 
يه 

َ
ساق لحركة  فــاقــد  ـــه 

ّ
أن علمًا  إدلـــب،  شمالي 

معًا نتيجة إصابة لحقت به في طفولته. يقول 
املخّيم   »هــذا 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ أبو حمد 

البقاء في خيمتي خوفًا من اإلصابة  لت 
ّ

فض
بالعدوى، كون مناعتي ضعيفة«. وال يخفي 
عــلــى نفسيتي، وجعلني  كــثــيــرًا  ــــر 

ّ
»أث ذلـــك   

ّ
أن

أصــاب باكتئاب إلــى جانب عــدم قــدرتــي على 
توفير معظم احتياجاتي«.

من جهته، يعيش سالم خليل مع عائلته في 
مخّيم آخر بالقرب من بلدة أطمة، وهو أب 
لخمسة أطــفــال، أحدهم كفيف منذ والدتــه. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ال أحــتــاج إلــى  يــقــول لـــ
 أكثر ما يؤملني هو 

ّ
مساعدات غذائية، لكن

خصوصًا  البصر،  بفاقدي  االهتمام  غياب 
تعليم  أّي  ون 

ّ
يتلق ال  الــذيــن  منهم  األطــفــال 

 »ثّمة مبادرات خاصة 
ّ
خاص«. يشير إلى أن

ــقــام 
ُ
ت كــانــت  ها 

ّ
لكن الــبــصــر،  فــاقــدي  لتعليم 

الذي  األمــر  بمقار بعيدة عن مكان سكننا، 
فريق  منها«. وبحسب  ابني  أحــرم  جعلني 
ر عــدد  ــدَّ ــ

َ
ــق ــ »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســــوريــــة«، ُي

األشخاص ذوي اإلعاقة في مخيمات إدلب 
بـ 49 ألفًا و861 شخصًا يعيشون في بيئات 
غير صحية مع أخطار تلّوث عالية املستوى 
بــســبــب حــفــر الـــصـــرف الــصــحــي املــكــشــوفــة. 
ُيــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك الــــحــــرمــــان مــــن مـــصـــادر 
الدخل األساسية واالعتماد على املساعدات 
اإلنسانية فقط، مع غياب للرعاية الصحية 
ــة مــــن فـــيـــروس  واألســـــــس الـــوقـــائـــيـــة الــــالزمــ
الدائم  النقص  إلــى جانب  الجديد،  كــورونــا 
فــي الــغــذاء واملــيــاه وغــيــاب أبسط الخدمات 
قّدر 

ُ
 ثّمة منظمات أخرى ت

ّ
اليومية. ُيذكر أن

عدد هؤالء في محافظة إدلب وحدها بنحو 
200 ألف شخص من ذوي اإلعاقة.

لـ«العربي  الفريق محمد حالج  مدير  ويقول 
املقّدمة  والخدمات  »املــســاعــدات   

ّ
إن الجديد« 

ــال الــــســــوري عــلــى  ــمـ مــــن املـــنـــظـــمـــات فــــي الـــشـ
ع على السكان عمومًا، 

َّ
وز

ُ
قاطني املخيمات، ت

وهي تصل إلى العائالت األكثر حاجة، علمًا 
ــخــّصــص لــأشــخــاص ذوي 

ُ
لــم ت  أّي حملة 

ّ
أن

اإلعاقة على الرغم من الرعاية الخاصة التي 
الفئة   »هــذه 

ّ
أن يحتاجونها«. يضيف حــالج 

التوعية وسط  لم تحصل على نصيبها من 
أزمـــة كـــورونـــا. فــحــمــالت الــتــوعــيــة استهدفت 
جــمــيــع ســـكـــان املــخــيــمــات مـــن خــــالل تــوزيــع 
مــنــشــورات أو تــقــديــم نــصــائــح فـــي املــســاجــد 
ص حملة معّينة  خصَّ

ُ
واملدارس، من دون أن ت

لهؤالء األشخاص«.
ــار نــفــســه، يــقــول مــديــر املــشــاريــع في  فــي اإلطــ
الخاصة«  االحتياجات  لــذوي  »سند  منظمة 
 »املنظمة 

ّ
»العربي الجديد« إن مثنى الشيخ لـ

كانت ترعى نحو خمسة آالف من األشخاص 
 
ّ
ــال الـــــســـــوري، لــكــن ــمـ ذوي اإلعــــاقــــة فــــي الـــشـ
ــرًا. بــضــع مـــئـــات ما  ــيــ أعــمــالــهــا تـــراجـــعـــت أخــ
بسبب  فحسب،  بالخدمات  مشمولني  زالـــوا 
كــورونــا  فــيــروس  ي 

ّ
تفش الـــذي سّببه  الحظر 

الــجــديــد وإغـــالق املــعــابــر وصــعــوبــة التنقل«. 
تقّدمها  الــتــي  »الــخــدمــات   

ّ
أن الشيخ  يضيف 

أولوياتها جلسات  في  املنظمة حاليًا تضع 
 مــن ذوي اإلعــاقــة، 

ّ
تــوعــيــة ألّمــهــات أطــفــالــهــن

بــاإلضــافــة إلــى اإلضــــاءة على طــرق التعامل 
مــعــهــم. كـــذلـــك ثـــّمـــة جــلــســات تــوعــيــة لــهــؤالء 
الجديد«.  األمهات، خاصة بفيروس كورونا 
 »هذا الدعم موّجه كذلك 

ّ
ويشير الشيخ إلى أن

وا 
ّ
إلــى األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة الــذيــن تخط

الثامنة عشرة من عمرهم«.

تحقيق

فسبكة

حرائق المنازل
األطفال التونسيون أّول الضحايا

أسطوانات غاز مقلّدة تهّدد حياة الليبيين

البارد قدمت لهم وكالة  عندما وصل أهلي إلى مخيم نهر 
»أونروا« خيمة وضعناها على أرض مليئة باألعشاب واألشواك

قصة الجئ
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مجموع الحرائق التي 

أحصيت في تونس في 
الفترة ما بين مطلع 

يونيو/ حزيران الماضي 
و27 منه.

عبد اهلل الخطيب
أمنية النفس األخير في عمقا

يمكن أن تدخل أسطوانات 
أخطر وقد تهدد حياة 

المواطن كليًا

طرابلس ـ العربي الجديد

ــّددت شــركــة »الــبــريــقــة« لــتــســويــق النفط،  جــ
تــحــذيــراتــهــا مـــن انـــتـــشـــار أســـطـــوانـــات غــاز 
 هــذه األســطــوانــات 

ّ
طهي مــقــلــدة، مــؤكــدة أن

»مـــن أخــطــر مــا يــهــدد ســالمــة الــعــائــالت في 
أخيرًا،  أصدرته  بيان  في  وقالت  منازلها«. 
ها كانت قد حــذرت من مغبة استعمالها 

ّ
إن

 خــطــورتــهــا عــلــى حياة 
ّ

فــي الــبــيــوت فــي ظـــل
ــهــا نشرت 

ّ
املــواطــن فــي بيته، مشيرة إلــى أن

صـــــورًا عــلــى نـــطـــاق واســـــع تــظــهــر عــالمــات 
فــارقــة بــني األســطــوانــات املــقــلــدة واألصــلــيــة 
ــي تـــتـــوفـــر عـــلـــى مــــواصــــفــــات وشــــــروط  ــتــ الــ

الشركة. وطالبت  املعترف بها في  السالمة 
لها  التابعني  املوزعني  بيانها،  في  الشركة، 
واملــعــتــمــديــن لــديــهــا بــعــدم اســـتـــالم أو مــلء 
هــذه األســطــوانــات للمواطنني داخــل مراكز 
ومستودعات الغاز، ملا لها من مخاطر على 

مــوزع  املنتصر، وهــو  يؤكد رضــا  حياتهم. 
 محاوالت تقليد أسطوانات 

ّ
خاص للغاز، أن

غاز الطهي الخاصة بالشركة مستمرة ولم 
تنتِه رغــم تــحــذيــرات الــشــركــة. ويــســأل: »إذا 
ر منها وتطالب املواطن 

ّ
كانت الشركة تحذ

بعدم استعمالها، فكيف تصل إلى املوزعني 
الوحيدة  »الــجــهــة  يضيف:  الــشــركــة؟«.  عبر 
بالغاز  التي تملك حق تعبئة األسطوانات 
هـــي الــشــركــة نــفــســهــا«. ويـــــرى، فـــي حــديــثــه 
النفوس  صــحــاب 

ٔ
»ا  

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

بشتى  الــســريــع  الكسب  وهــّمــهــم  الضعيفة، 
الــــطــــرق، مــــوجــــودون فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
وفي الشركة أيضًا. وكالهما يشكل تهديدًا 

حقيقيًا للمواطن«.
ــل، يـــعـــتـــرف املــــســــؤول فـــي إدارة  ــابـ ــقـ فـــي املـ
املخاطر في شركة »البريقة«، زياد الجمل، 
ــه يــؤكــد فــي الــوقــت 

ّ
بــوجــود تـــجـــاوزات، لــكــن

الظاهرة  على  للقضاء  الجهود  على  نفسه 
املقلدة  مــن خــالل سحب تلك األســطــوانــات 
 
ّ
أن الجديد«  لـ«العربي  السوق. يضيف  من 
 هناك أكثر 

ّ
متابعة الشركة لأمر أظهرت أن

مــن عــشــرة أنـــواع مــن األســطــوانــات املقلدة 
الـــتـــي دخـــلـــت الـــســـوق عــبــر املـــنـــافـــذ الــبــريــة 
والــبــحــريــة مــن قــبــل الــشــركــات املــســتــوردة، 
ويـــجـــب عـــلـــى الــــدولــــة مـــنـــع اســـتـــيـــرادهـــا«. 
على  حظر  الليبي  القانون   

ّ
أن إلــى  ويشير 

باستثناء  األسطوانات  استيراد  مــوّرد  أّي 
املعمول  املواصفات  وفــق  »البريقة«  شركة 

بها.

تراجع في اإلصابات
 تــوفــيــق الـــعـــنـــودي، وهــــو مـــوظـــف في 

ّ
لـــكـــن

يؤكد  )حــكــومــيــة(،  الوطنية  الــســالمــة  هيئة 
 اإلصابات من جراء انفجار األسطوانات 

ّ
أن

املقلدة تراجعت بشكل ملحوظ، بعد معرفة 
كيفية التعامل معها بني املواطنني. ويقول: 
ــوام املــاضــيــة، ُرصــــدت إصــابــات  »خـــالل األعــ
مــتــفــاوتــة بسبب تــلــك االنـــفـــجـــارات، وكــانــت 
إصابات البعض بالغة«. يضيف الغنودي، 
ــذا ال  ــ فـــي حــديــثــه لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـ
يجعلنا نطمئن. يمكن أن تدخل أسطوانات 
املــواطــنــني« مطالبًا  أخطر وقــد تهدد حياة 

بمنع استيرادها.
وتعّد أزمة غاز الطهي إحدى األزمات التي 
عـــام 2014.  مــنــذ  الــلــيــبــي  املـــواطـــن  يعيشها 

ــاز الـــطـــهـــي،  ــ ــًا فــــي غــ وشــــهــــدت الــــبــــالد شـــحـ
وتسبب ذلك في طوابير طويلة للمواطنني 
أمام مستودعات التوزيع الحكومية. ويذكر 
املواطن يقف في طوابير طويلة   

ّ
أن الجمل 

فـــي املـــســـتـــودعـــات الــحــكــومــيــة بــســبــب عــدم 
ثــقــتــه فــي املــــوزع الــخــاص لــســهــولــة وصــول 
 
ّ
ــه، خــصــوصــًا أن ــيـ األســـطـــوانـــات املـــقـــلـــدة إلـ
ــذه  ــل هـ ــثـ ــــي انــــتــــشــــار مـ ــم فـ ــاهـ ــعـــض يـــسـ ــبـ الـ

األسطوانات طلبًا للربح السريع.
للحّد  الشركة  الجمل عــن جــهــود  ويــتــحــّدث 
مــن هـــذه الــظــاهــرة، وذلــــك مــن خـــالل سحب 
من  املقلدة  األســطــوانــات  مــن  كبيرة  كميات 
السوق. ويقول: »نطلب من املوزعني إحضار 
تلك املقلدة لنستبدلها لهم بأخرى جديدة 
ه تم سحب 

ّ
مطابقة للمواصفات«، مضيفًا أن

مــا يــزيــد عــن عشرين ألــف أســطــوانــة مقلدة 
خالل النصف األخير من العام املاضي، في 
يتابع:  العاصمة طرابلس.  املــراكــز في  أحــد 
»رفعنا كميات األسطوانات من الشركة في 
الــحــكــومــيــة لتصبح مــتــوفــرة  املــســتــودعــات 
من  إلــى شرائها  ال يضطر  للمواطن، حتى 

الباعة املتجولني«.

ماذا عن المناطق النائية؟
 
ّ
أن إلـــى  ــه يشير 

ّ
فــإن املنتصر  إلـــى  بــالــعــودة 

املــســؤولــني يــتــحــدثــون عــن املــــدن واملــنــاطــق 
النائية  الكبيرة. ويسأل: »مــاذا عن املناطق 
واملجاورة للمدن الكبيرة التي يضطر فيها 
املواطن، بسبب شح الغاز، إلى شرائها من 
غالبية   

ّ
أن ويــؤكــد  األرصــفــة؟«.  الباعة على 

زبائنه يحرصون على التأكد من العالمات 
الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة عــلــى األســـطـــوانـــة قبل 
ه يتخوف من قدرة التجار على 

ّ
شرائها، لكن

تقليد تلك العالمات.
إاّل من  املعضلة   لهذه 

ً
الجمل حــال يــرى  وال 

ــــالل الـــتـــوفـــيـــر الــــدائــــم لـــأســـطـــوانـــات فــي  خـ
استيراد  خــالل  من  الحكومية  املستودعات 
 الشركة 

ّ
كميات كبيرة عبر الشركة، مؤكدًا أن

سبق لها أن أبرمت عقودًا الستيراد أكثر من 
 الحرب في طرابلس 

ّ
100 ألف أسطوانة، لكن

الــالزم لها   التمويل 
ّ
أوقفت العملية. كما أن

تـــوقـــف أيـــضـــًا بــســبــب تــغــيــر الــحــكــومــة، في 
هذه  لــخــطــورة  الحكومة  تلتفت  أن  انــتــظــار 
بسببها،  باملواطن  املــحــدق  والخطر  األزمـــة 

بحسب ما يقول.
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ينتظرون أدوارهم لتعبئة األسطوانات )مروان نعماني/ فرانس برس(

سالمة األطفال حق لهم أينما وجدوا )ياسين قايدي/ األناضول(

المعاناة مزدوجة )العربي الجديد(



20
فالشمجتمع

خوف من امتداد الحرائق
حرّ كندا وأميركا يشهد كل من غرب كندا 

ووالية كاليفورنيا في 
أميركا اندالع عشرات 
الحرائق من دون أمل في تحسن 

الوضع في وقت قريب بسبب موجة 
الحر غير املسبوقة التي أدت إلى 

وفاة املئات في البلدين. وأجلي 
ألف شخص في مقاطعة كولومبيا 
البريطانية غربي كندا، بعدما جاء 
حريق غابات على ما يقارب 90 في 

املائة من بلدة ليتون. ويقّدر الخبراء 
 موجة الحر هذه التي أطلقت 

ّ
أن

إنذارات بدرجات حرارة مرتفعة جدًا 
في املناطق التي يعيش فيها ماليني 

األشخاص، وتسّببت بوفاة نحو 500 
شخص في كندا و16 على األقل في 

الواليات املتحدة، نتيجة لالحتباس 
الحراري. ودمرت بلدة ليتون الواقعة 
على بعد 250 كيلومترًا شمال شرق 

فانكوفر، وقد شهدت درجة حرارة 
قياسية بلغت 49,6 درجة مئوية. 

وقال نائب الدائرة براد فيس، على 
»فيسبوك«: »أتت النيران على 90 في 

املائة من البلدة، بما في ذلك وسط 
املدينة«. وأعلن رئيس وزراء الدائرة 
جون هورغان، في مؤتمر صحافي، 

أن كولومبيا البريطانية سجلت 
62 حريقًا جديدًا مؤخرًا. وقال: »ال 
يسعني إال أن أؤكد أن خطر اندالع 

حرائق كبير حاليًا في جميع أنحاء 
كولومبيا البريطانية تقريبًا، وأحث 
السكان على اإلصغاء إلى السلطات 

واتباع تعليماتها«. 
وفي شمال كاليفورنيا دعت السلطات 

إلى إخالء مساحات شاسعة من 
مقاطعة تسبب فيها حريق كبير 

بإتالف نحو 20 ألف هكتار ولم يتسن 
إخماد سوى 20 في املائة منه.

)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

أم وأطفالها في نزهة على الدراجة في كولومبيا البريطانية 

 البحر هو الحّل في كولومبيا البريطانية

خالل إطفاء الحرائق في كاليفورنيا

ال زبائن بعد أمام ماكينة الثلج في كولومبيا البريطانية

هكذا يكافحون 
ارتفاع درجات 

الحرارة في 
واشنطن 

بعض من الدمار الناتج عن 
حرائق كاليفورنيا 

رجال إطفاء على 
مقربة من حرائق 

كاليفورنيا

Sunday 4 July 2021
21األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة

MEDIA

ورشة لحماية المرأة في العالم االفتراضي

تعديل الئحة الصحف القومية في مصر

باريس ـ العربي الجديد

عــت أكثــر مــن مائتــي امــرأة علــى رســالة 
ّ
وق

مفتوحة نشرت في »منتدى جيل املساواة« 
باتخــاذ  تطالــب  املتحــدة،  لألمــم  التابــع 
إجــراءات ملموســة للتصــدي لإلســاءة على 
منصات وسائل التواصل االجتماعي. ومن 
بــني املوقعــات علــى الرســالة رئيســة الوزراء 
األســترالية الســابقة جوليا غيالرد، والعبة 
جــني  بيلــي  الســابقة  األميركيــة  التنــس 
كينــغ، واملمثلــة البريطانيــة إيمــا واتســون، 
ومفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق 
رئيــس  وأرملــة  باشــليه،  ميشــيل  اإلنســان 
موزمبيق الســابق غراســا ماشيل، واملغنية 
االجتماعيــة  والناشــطة  األغانــي  وكاتبــة 
والسياسية آني لينوكس، واملمثالت آشلي 

جود وجيما تشان ومايسي ويليامز.
يمثــل »منتــدى جيــل املســاواة« أبــرز تجّمــع 
الســنوات  خــالل  العالــم  فــي  ُينظــم  نســوي 
هــذا  ــم 

ّ
ظ

ُ
ن املاضيــة.  والعشــرين  الخمــس 

حــدة 
ّ
املنتــدى بمبــادرة مــن »هيئــة األمــم املت

 مــن فرنســا واملكســيك 
ٌّ

للمــرأة«، وتتولــى كل
مــع املجتمــع  املشــتركة، بالشــراكة  رئاســته 
جيــل  »منتــدى  ــوج 

ُ
ت والشــباب.  املدنــي 

املســاواة« فــي العاصمــة الفرنســية باريــس 
مــن 30 يونيو/حزيــران إلــى 2 يوليو/تمــوز 
 فــي مدينــة 

ّ
هل

ُ
الحالــي، بعــد مــا كان قــد اســت

مكسيكو في مارس/آذار عام 2021. وشارك 
ومنظمــات  وحكومــات  دول  رؤســاء  فيــه 
املدنــي  املجتمــع  عــن  وممثلــون  دوليــة 

والشباب والقطاع الخاص.
العالــم  الرســالة: »اإلنترنــت مركــز  فــي  جــاء 
فــي القــرن الواحــد والعشــرين، حيــث تندلــع 
وتبــاع  املجتمعــات،  وتنشــأ  النقاشــات، 
مســتوى  لكــن  الســمعة.  وتبنــى  املنتجــات، 
اإلســاءة يعنــي أن هــذه املســاحات غيــر آمنة 
لكثير من النساء. هذا تهديد للجهود الرامية 
إلــى التقــدم فــي مجــال املســاواة الجندريــة«. 
وقالــت رئيســة الــوزراء األســترالية الســابقة 
جوليــا غيــالرد، أول من أمس الجمعة، ملوقع 
»هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة« )بــي بــي ســي(: 
ككل  أســتراليا،  وزراء  رئيســة  كنــت  »حــني 
النســاء األخريــات فــي املجــال العــام، تلقيــت 
باســتمرار تعليقــات قبيحــة وجندريــة عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك 
وأضافــت  اإلباحيــة«.  الكرتونيــة  الرســوم 

منوعات
أخبار 
كاذبة

يتداول مستخدمون لمواقع 
التواصل قّصة منسوبة إلى رئيس 

جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون 
مانديال، قيل فيها إنّه دعا إلى 

مائدته السّجان الذي عّذبه وأهانه. 
إلّا أّن القّصة من نسج خيال كاتبها، 

وفقًا لعائلته وخبراء في المؤسسة 
المعنيّة بإرثه.

انتشرت على »فيسبوك« و»تويتر« 
صورة قيل إنّها ُتظهر رئيس ساحل 
العاج، الحسن واتارا، وهو مستلٍق 

وحيدًا بين جموع الحّجاج في 
الحرم المّكي، في ما اعتُبر دليًال 

على تواضعه. لكّن واتارا لم يؤدِّ 
مناسك الحّج وحيدًا مثلما اّدعت 

المنشورات.

شارك مغردون صورة قالوا إنّها 
ألب يستغيث طالبًا تشغيل جهاز 

األكسجين البنه في مدينة طرابلس 
اللبنانية. صحيح أّن نداءات استغاثة 
عّدة أطلقها لبنانيون إلنقاذ مرضى 

باتوا في خطر جراء انقطاع 
الكهرباء، إلّا أّن الصورة المتداولة 

مرّكبة.

قال مستخدمون، تعليقًا على 
فيديو متداول، إّن الالعب الجزائري 

في مانشستر سيتي اإلنكليزي، رياض 
محرز، يتجنّب مصافحة من وصفوه 

بمسؤول إسرائيلّي في االتحاد 
الدولي لكرة القدم. إلّا أّن الشخص 

هو األمين العام لالتحاد األوروبي لكرة 
القدم، اليونانّي ثيودور ثيودوريديس.

ومحبطــة«،  »غاضبــة  جعلهــا  األمــر  أن 
مــن  النــوع  هــذا  تواجــه  تــزال  ال  »املــرأة  ألن 
عت »فيســبوك« و»تويتر« 

ّ
اإلســاءة«. وقد وق

و»غوغــل« و»تيــك تــوك« علــى تعّهــد تقــوده 
العامليــة«  العنكبوتيــة  الشــبكة  »مؤسســة 
)WWWF(، إلصــالح نقــاط الضعــف التــي ال 
تــزال موجــودة، ومعالجة العنف القائم على 

النــوع االجتماعــي عبر اإلنترنت. وتعرضت 
أكثــر مــن ثلث النســاء فــي أنحــاء العالم كافة 
لإلساءة عبر اإلنترنت، وفقًا لدراسة أجرتها 
»وحــدة املعلومــات االقتصاديــة« هــذا العام. 
وأشارت الوحدة إلى أن اإلساءات أكثر ضررًا 
أيضــًا علــى النســاء الســوداوات اآلســيويات 
املختلــط. العــرق  وذوات  والالتينيــات 

األربــع  التكنولوجيــا  شــركات  وتعهــدت 
بمعالجــة هــذا االنتهــاك عبــر التركيــز علــى 
عــدم  منصاتهــا:  عبــر  رئيســيني  مجالــني 
قــدرة النســاء علــى التحكــم فــي مــن يمكنــه 
الــرد والتعليــق والتفاعــل مــع منشــوراتهن، 
وموثوقــة  واضحــة  أنظمــة  إلــى  واالفتقــار 
عبــر  االســتخدام  إســاءة  عــن  لإلبــالغ 
»ذا  صحيفــة  نقلــت  مــا  وفــق  اإلنترنــت، 

غارديان« البريطانية، يوم الخميس.
الشــركات  التزمــت  األول،  املجــال  لتحســني 
أكثــر دقــة للمســتخدمات  إعــدادات  بتقديــم 
لهــن  كالســماح  ســالمتهن،  علــى  للحفــاظ 
بمنــع األفــراد مــن الــرد علــى املنشــورات مــن 
دون حظرهم تمامًا، أو الســماح لهن بالحد 

من املشاركة على منشورات محددة.
أكثــر  »لغــة  باســتخدام  أيضــًا  التزمــت 
أدوات  إلــى  الوصــول  لتحســني  بســاطة«، 
األمان، وتقليل حجم اإلساءة التي تتعرض 

لها النساء على اإلنترنت استباقيًا.
وفــي مــا يخــص اإلبــالغ، التزمــت الشــركات 
تتبــع  علــى  بالقــدرة  املســتخدمات  بتزويــد 
والقــدرة  إعدادهــا،  فــور  تقاريرهــن  وإدارة 
علــى تمييــز الســياق واللغــة التــي قــد تغيــر 
املحتــوى.  مــن  معــني  جــزء  تفســير  كيفيــة 
كمــا التزمــت بتقديــم املزيــد مــن اإلرشــادات 
للمســتخدمات اللواتــي يرغــن فــي اإلبــالغ 
عــدم  ضمــان  فــي  للمســاعدة  إســاءة،  عــن 
رفــض املشــكالت ملجــرد فشــلهم فــي تحديــد 
الخانــات الصحيحــة فــي األنظمــة الداخليــة 

للشبكات االجتماعية.
 مــا يشــبه التنبيــه 

ً
لــدى »تيــك تــوك« أصــال

الفــوري الــذي يطلــب مــن األشــخاص إعــادة 
النظــر فــي تأثيــر كلماتهــم قبل نشــر تعليق 
قد يحتوي على كلمات غير مناسبة، ولدى 
»تويتــر« ميــزات للحــد مــن املشــاركات التــي 
أعلنــت  األربعــاء،  ويــوم  األشــخاص.  يراهــا 
أمــان  مركــز  تخصيــص  عــن  »فيســبوك« 

للمرأة.
العفــو  »منظمــة  أعدتــه   

ً
تحليــال أن  ُيذكــر 

موقــع   
ّ
أن أظهــر  املاضــي،  العــام  الدوليــة«، 

»تويتــر« مــا زال »يتقاعــس عــن اتخــاذ مــا 
مــن  النســاء  لحمايــة  إجــراءات  مــن  يكفــي 
العنف واإلساءة عبر اإلنترنت، رغم الوعود 
نســاًء  يدفــع  مــا  ذلــك،  يفعــل  بــأن  املتكــررة 
كثيــرات إلــى التــزام الصمــت أو فــرض رقابة 

ذاتية على أنفسهن أثناء استخدامه«.

أكثر من ثلث النساء 
حول العالم تعرضن 

لإلساءة عبر اإلنترنت

محمود كامل: يتبقى 
أن تطبق هذه الالئحة 

بشكل عادل

القاهرة ـ العربي الجديد

الصحافيــني  نقابــة  مجلــس  عضــو  تلقــى 
املصريني محمود كامل، بشــكل غير رســمي، 
نسخة من الالئحة اإلدارية املوحدة للعاملني 
بعــد  القوميــة،  الصحافيــة  املؤسســات  فــي 
تعديلها ومراعاة جانب من املالحظات التي 
كان قــد أبداهــا عليهــا، بالتشــاور مع أعضاء 

في الجمعية العمومية للنقابة.
للتعديــالت  االســتجابة  علــى  كامــل  ــب 

ّ
وعق

بشــكل  الالئحــة  هــذه  تطبــق  أن  »يتبقــى  بـ
عــن  بعيــدًا  العاملــني  حقــوق  يحفــظ  عــادل 
األهــواء، وأن يســترد املنتخبــون في مجالس 
دورهــم  العموميــة  والجمعيــات  املؤسســات 
زمالئهــم  مصالــح  صــون  فــي  الحقيقــي 

بالتعاون مع نقابتهم«.
األولــى  نســختها  فــي  الالئحــة  تــداول  فــور 
تعالــت  القوميــة،  الصحــف  صحافيــي  بــني 
االنتقــادات الحــادة لبنودهــا وموادهــا التــي 
»الكارثية«،  وصفهــا صحافيون ونقابيون بـ
إذ تبيح فصل الصحافي إذا صدر تقرير عن 
رئيــس تحريــر يفيــد بضعــف أدائــه مرتــني، 
كمــا تجــرم نشــر الصحافيــني فــي الصحــف 
القوميــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 

حول ما يخص املؤسسة حيث يعملون.
ووفقــًا للنســخة املعدلــة مــن الالئحــة، ألغيــت 
أنــه  علــى  تنــص  كانــت  التــي   »119 »املــادة 
»يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل 
غير محدد املدة في حالة ثبوت عدم كفاءته، 
ويكــون ذلــك بحصولــه علــى درجــة ضعيــف 
فــي تقريــر كفــاءة األداء ســنتني متتاليتــني«. 
وُعــّدل البنــد الثالــث من »املادة 39« الذي كان 
ينــص علــى أنــه »يحظــر علــى العامــل بالذات 
أو بالواســطة مــا يأتــي: نشــر أي معلومــات 
أو مســتندات أو منشــورات خاصــة بالعمــل 

فــي املؤسســة أو أي بيانــات تخــص العاملني 
االجتماعــي  التواصــل  علــى صفحــات  فيهــا 
األول  البنــد  لتصبــح  أنواعهــا«،  باختــالف 
علــى  »يحظــر  ونصهــا  نفســها  املــادة  مــن 
العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: إفشاء 
املعلومــات املتعلقــة بالعمــل إذا كانــت ســرية 
كتابيــة  تعليمــات  بمقتضــى  أو  بطبيعتهــا 
إدارات  أو  املؤسســة  إدارة  مــن  بذلــك  تصــدر 
تحريــر إصداراتهــا، ويدخــل ضمن هذا نشــر 
التواصــل  صفحــات  علــى  املعلومــات  تلــك 
االجتماعــي باختــالف أنواعهــا، ويظــل هــذا 

العمــل«.  عالقــة  انتهــاء  بعــد  قائمــًا  االلتــزام 
وُعــدل البنــد العاشــر مــن املــادة نفســها الذي 
ينــص علــى أنــه »يحظــر علــى العامــل بالذات 
ألي  نقــود  جمــع  يأتــي:  مــا  بالواســطة  أو 
فــرد أو هيئــة، أو توزيــع منشــورات أو جمــع 
توقيعات أو االشتراك في تنظيم اجتماعات 
رئيــس  موافقــة  دون  مــن  العمــل  مقــر  داخــل 
القانــون  أحــكام  مــع مراعــاة  اإلدارة  مجلــس 
قانونــي  »مراعــاة  بإضافــة  لذلــك«،  املنظــم 

نقابة الصحافيني والنقابات العمالية«.
وُعدلــت »املــادة 41« التــي كانــت تنــص علــى 

أو  الدينيــة  املســائل  فــي  »املناقشــات  أن 
السياســية أو الطائفيــة أثنــاء العمــل أو فــي 
مقره محظورة تمامًا وتعرض صاحبها إلى 
لة التأديبيــة، إذا ترتــب عليهــا إثــارة  املســاء
الشــائعات أو إحداث بلبلة أو التشــاجر وفقًا 
لالئحــة الجــزاءات«، ليصبــح نصها: »يحظر 
ممارســة أي عمــل حزبــي أو نشــاط دينــي أو 
سياســي يكــون مــن شــأنه املســاس بحقــوق 
املواطنة الواردة في الدستور والقوانني ذات 
الصلــة، أو إثــارة الفــن الطائفيــة أو تعطيــل 
العمــل، أو التحريــض على العنف أو على أي 

من ما سبق ذكره«.
تنــص  كانــت  التــي   »43 »املــادة  عدلــت  كمــا 
علــى »تمتــع الصحافيــني بالحقــوق الــواردة 
بشــأن   2018 لســنة   179 رقــم  القانــون  فــي 
الهيئــة الوطنية للصحافة، واملجلس األعلى 
لإلعــالم رقــم 180 لســنة 2018، كمــا يلتزمــون 
بإضافــة  وذلــك  فيهــا«،  الــواردة  بالواجبــات 
بالحقــوق  الصحافيــون  »ويتمتــع  جملــة 
 1970 لســنة   76 رقــم  القانــون  فــي  الــواردة 

بإنشاء نقابة الصحافيني«.
وكانــت »املــادة 49« تنــص علــى أنــه »يجــرى 
التحقيــق مــع العاملني في املؤسســة بمعرفة 
إدارة الشــؤون القانونيــة، وللعامــل أن يطلب 
نقابــة  أو  النقابيــة  للجنــة  ممثــل  حضــور 
تأخــر  حالــة  وفــي  للتحقيــق،  الصحافيــني 
عضــو النقابــة ملــدة 48 ســاعة يتــم التحقيــق 
»يجــرى  لتصبــح  إليــه«،  الرجــوع  دون  مــن 
التحقيــق مــع العاملني في املؤسســة بمعرفة 
إدارة الشــؤون القانونيــة، وللعامــل أن يطلب 
نقابــة  أو  النقابيــة  للجنــة  ممثــل  حضــور 
طلــب  حالــة  وفــي  للتحقيــق،  الصحافيــني 
العامل هذا تقوم املؤسسة بمخاطبة النقابة 
املختصــة لتنســيق ســرعة حضــور ممثلهــا 

التحقيق معه«.

تعهدت منصات التواصل االجتماعي بالتصدي لإلساءات )ويليام ِوست/ فرانس برس(

اعترض الصحافيون على النسخة األولى المتداولة من الالئحة )محمد الراعي/ األناضول(

تتعالى األصوات المؤثرة حول العالم التي تطالب منصات التواصل االجتماعي بتوفير بيئة آمنة للنساء، بعدما بينت التجارب والدراسات 
أنها قد تكون مساحات سامة، حيث تنتشر اإلساءات ويُعزز التمييز الجندري
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 الــطــرق تـــؤّدي 
ّ

والــطــويــلــة، مــنــهــا: »صــمــتــا، كـــل
إلــى املــوســيــقــى«، و»مــطــٌر وِشــيــْك« )2013(. له 
 بتقنيات الواقع االفتراضي، 

ٌ
أيضا فيلٌم ُمنجز

بـــعـــنـــوان »ال حـــــــــدود«، نـــــال بــفــضــلــه جـــوائـــز 
مختلفة في مهرجاناٍت سينمائية دولية. إلى 
و 

ّ
يت

ّ
ــارك ســونــيــا جيان إخــراجــه »أوروبــــــا«، شـ

علي  آدم  الــشــاب  تمثيل  وتوليفه.  كتابته  فــي 
وممثلني محترفني.

في هذه املناسبة، التقته »العربي الجديد«:
¶ هــل يــعــزف فيلمك الــجــديــد »أوروبــــــا« عــلــى الــوتــر 

نفسه ألفالمك السابقة، حيث املعاناة واملشاكل التي 
يعانيها أبناء الجيل الثاني من املنفيني العراقيني؟

 
ّ
 ال، ليس األمــر هــكــذا. املــوضــوع ُمختلف، ألن

الشخصية التي يروي الفيلم حكايتها ليست 
من أبناء الجيل الثاني من املهاجرين، بل شابا 
يبحث عــن حــيــاٍة جــديــدة فــي مــكــاٍن آخـــر. لــذا، 
موضوُع الهوية واالنتماء مركزيان بالنسبة 
ــبــــرزان بـــوضـــوٍح فـــي األيـــــام القليلة  إلـــيـــه، ويــ
روى فيها الحكاية. الفيلم ُمختلف عن 

ُ
التي ت

بع مسارًا 
ّ
ه، رغم هــذا، يت

ّ
أفالمي السابقة، لكن

بغداد ـ عالء المفرجي

كمال شاٌب عشرينّي، يقوم برحلٍة 
على  ســيــرًا  ــا  أوروبــ لبلوغ  عسيرة 
قــدمــيــه. يــعــبــر الـــحـــدود بــني تركيا 
البلغارية  الحدود  شرطة  فتقبض  وبلغاريا، 
ه يتمّكن سريعا من الهرب، ويدخل 

ّ
عليه، لكن

غــابــة، تــكــون طــريــق خــالصــه، إذ يــكــافــح فيها 
بـــقـــّوة مـــن أجــــل الـــحـــيـــاة والـــحـــريـــة، فـــي عــالــٍم 

)الغابة( خاٍل من القوانني.
دقــيــقــة(،   72 ،2021( »أوروبـــــــا«  ــص 

ّ
ُمــلــخ هـــذا 

ــد، املــــخــــرج  ــ ــيــ ــ ــيــــدر رشــ الـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد لــــحــ
الــذي اختارته  الــعــراقــي،  اإليطالي ذي األصــل 
إدارة بــرنــامــج »نــصــف شــهــر املــخــرجــني« في 
يوليو/   17 ـ   7( ـــ53  الــ ــــدورة  الـ فــي  مسابقتها 
قامة في الدورة الـ74 ملهرجان 

ُ
تموز 2021(، امل

الفترة  في  قامة 
ُ
امل الدولي،  السينمائي   »

ّ
»كــان

نفسها.
حيدر رشيد مولوٌد في فلورنسا، عام 1985، 
فــيــلــمــه  ــز  أنـــجـ إيـــطـــالـــيـــة.  وأٍم  عــــراقــــي  أٍب  مــــن 
الـــروائـــي الــطــويــل األول »املــحــنــة« عـــام 2010، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى عــــــدٍد مــــن األفـــــــالم الــقــصــيــرة 

الفيلم الروسي 
»فيزوف« يطمح للتقدم 

على هوليوود

بكِلّ بساطة أردُت عمًال 
يُنَجز بالتعاون بين أصدقاء 

عديدين

ال يزال حضوره ملموسًا 
في باريس رغم مرور نصف 

قرن على وفاته

2223
منوعات

على  ــه، 
ّ
إن السابقة.  بأعمالي  يرتبط  ُمشتركا، 

»ال  القصير  بفيلمي  ارتــبــاطــا  أكــثــر  ــال،  حـ أّي 
»مطٌر وِشيْك«. حدود«، أكثر من ارتباطه بـ

ــّرة  ¶ كــمــا فـــي أفـــالمـــك الــســابــقــة، اســتــعــنــت هــــذه املــ
املـــوضـــوع عــراقــّي،  أّن  أيــضــا بممثلني أجـــانـــب، رغـــم 

والشخصية عراقية.
 املمثلون يتكّيفون ويتأقلمون مع ما يؤّدونه، 
فيكون التماهي أكبر وأعمق، إذا كانت أدوات 
ُمهمٌّ  ــا«،  »أوروبــ إلــى  بالنسبة   .

ً
مكتملة املمثل 

 
ْ
ــل عــــربــــي، وأن ــ ــكـــون املـــمـــثـــل مــــن أصـ  يـ

ْ
لــــي أن

يستوعب مغزى الفيلم ومضمونه من وجهة 
نظر عاطفية، وأيضا من وجهة نظر االنتماء 
 يكون 

ْ
أن يــكــن ضـــرورّيـــا مطلقا  لــم  والــهــويــة. 

آدم علي  للممثل  الــعــربــيــة  فــالــجــذور  عــراقــيــا، 
ساهمت في توضيح األمور لديه. علي ليبٌي، 
 بــاكــرة، 

ٍّ
ولــد فــي ليبيا وســافــر منها، فــي ســن

إلى إنكلترا، رفقة عائلته. تمّكن من استيعاب 
ــتـــوى الـــعـــاطـــفـــي ملــعــنــى مــــغــــادرة الــبــيــت  املـــسـ
ومــســقــط الــــرأس، والــرحــيــل إلـــى مــكــان جــديــد. 
َعرُه هذا بالخوف نفسه الذي شعَر به 

ْ
ش

َ
ربما أ

كمال، الشخصية الرئيسية في »أوروبا«.

¶ ماذا يروي الفيلم؟
 يروي قّصة شاب عراقي، يحاول دخول أوروبا 
ســيــرًا عــلــى قــدمــيــه، عــبــر الـــحـــدود بـــني تركيا 
وبــلــغــاريــا. تــوقــفــُه شــرطــة الــحــدود البلغارية، 
 ما 

ّ
 منه كــل

ُ
ويتعّرض لضرٍب ُمــبــرح، وُيــســَرق

نفسه  فيجد  الــفــرار،  مــن  يتمّكن  مــعــه.  يحمله 
تائها في غابة موحشة، على الحدود نفسها. 
 عسيرة للبقاء على قيد 

ً
هناك، يخوض رحلة

املــطــاردة  بسبب  باملخاطر،  محفوفة  الــحــيــاة، 
»صائدي  املتواصلة له من أطــراٍف مختلفة، كـ
حكومّيني،  غير  حون 

ّ
ُمسل وهــم  املــهــاجــريــن«، 

أهــداف سياسّية مناهضة  لديهم  ومواطنون 
لألجانب.

للفيلم بنية روائية تجعله فيلم إثارة وغموض 
ه ُيرّكز على الشخصية، وعلى 

ّ
بوليسي، إاّل أن

واضٌح  تواجهها.  التي  واملخاطر  الصعوبات 
 بــأخــطــاٍر كــثــيــرة، كأشخاٍص 

ٌ
 كــمــال ُمــحــاط

ّ
أن

كثيرين يعبرون الحدود في هذه الرحلة، على 
طريق البلقان.

¶ حّدثنا عن تمويل الفيلم وإنتاجه.
 في البدء، أردُت صنع فيلم بماٍل قليل. هكذا، 
 ُينَجز بالتعاون بني أصدقاء 

ٌ
 بساطة: عمل

ّ
بكل

 
ْ
 من املنطقي أن

ّ
عديدين. انتبهُت الحقا إلى أن

أحــاول جعله أكثر تنظيما. »لجنة توسكاني 
فمنحتني  باملشروع،  اقتنع  من  أول  لألفالم« 
جــــزءًا مـــن املــيــزانــيــة. اســتــوعــَبــْت قــيــمــتــه رغــم 
العها على ُمعالجة أولّية فقط. النص جزٌء 

ّ
اط

 من املشروع، بينما األهّم كامن 
ٌ
واحٌد وبسيط

في ما سُينِجز في موقع التصوير. فيما بعد، 
حصلُت على دعٍم من وزارة الثقافة اإليطالية، 

 رائعة.
ً
ما منح املشروع عالمة

باختصار، تمّكني من صوغ مشروع إنتاجي، 
يضّم إيطاليا والعراق والكويت، خطوة مهّمة، 
ــــه فيلم 

ّ
أكــثــر انــســجــامــا مـــع مـــشـــروع كـــهـــذا. إن

 يعني 
ْ
 من دون أن

ْ
إيطالي عراقي كويتي، لكن

 هــّويــتــه مــنــغــلــقــة فـــي هــــذه الـــحـــدود. 
ّ
ذلــــك بــــأن

غياب الحوار ساعد على منحه هوّية عاملية، 
أو  أملــانــيــا  فيلما  يــكــون   

ْ
أن حينها  ُيــمــكــنــه   

ْ
إذ

ه، حقا، فيلٌم 
ّ
بوسنيا أو إسبانيا أو لبنانيا. إن

غير ُمــحــّدد بـــأّي خــطــاٍب إقليمي أو أوروبـــي، 
 ويحدث على الحدود، في 

َ
 ما يرويه حدث

ّ
ألن

مناطق كثيرة من العالم بأسره.

¶ لكْن، هل ُيمكن تفسير اختياره في مسابقة »نصف 
رًا 

ّ
شهر املخرجني« في مهرجان »كاّن 2021« مؤش

على كونه ُيخاطب الجمهور األوروبي بعقلية أوروبية؟
أّي جــمــهــور،   »أوروبــــــــا« يــخــاطــب 

ّ
أن أعــتــقــُد   

 
ّ
ومـــن ضــمــن ذلـــك الــجــمــهــور األوروبــــــي. إاّل أن

ه فيلٌم صنعه عربي للجمهور 
ّ
هذا ال يعني أن

ــذه  ــــروي هـ ــيـ ــ ــع لـ ــنــ األوروبـــــــــــــي. »أوروبـــــــــــــا« ُصــ
الــحــكــايــة: حــكــايــة الــشــاب كــمــال، الــبــاحــث عن 
حــيــاٍة أفــضــل فــي مــكــاٍن آخـــر. اســتــشــعــرت هــذا 
جزءًا  عرضُت  القاهرة، حيث  في  كنُت  عندما 
منه في »ملتقى القاهرة السينمائي« في دورة 
عام 2019. فاز املشروع بجائزة OSN TV. كان 
ــواري مـــخـــرٌج عـــربـــي، قـــال لــي:  ــ يــجــلــس إلـــى جـ
بفيلمك حكايتنا. نحن، جميعا،  تــروي  »أنــَت 

نرغب في الهروب من بالدنا«.

عّمان ـ محمود الخطيب

قال الفنان األردني منذر رياحنة إن مشاركة 
ــان لــــوكــــارنــــو  ــرجــ ــهــ ــي مــ ــم »الــــــــحــــــــارة« فــ ــلـ ــيـ فـ
السينمائي تعّد تتويجا ملسيرة الفن العربي 
بشكل عــام، واألردنـــي بشكل خــاص. وأشــار، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  فـــي تــصــريــح لــــ
أردنــي  لفيلم  أول مشاركة  »الــحــارة« يسجل 
ــخ املــــهــــرجــــان الـــســـويـــســـري  ــاريــ ــي تــ طـــويـــل فــ
ــول الــفــيــلــم  ــ الـــعـــريـــق، مــضــيــفــا: »أعـــتـــبـــر وصــ
ــارة مهمة إلــى نوعية الفن  إلــى لــوكــارنــو إشـ
ــااًل  ــقـــدم أعـــمـ ــه بــإمــكــانــنــا أن نـ ــ األردنـــــــــي، وأنــ
اإلنتاج  توفر  العاملية حال  األعمال  تضاهي 
والفكرة واألشخاص املناسبني«. وُيعد فيلم 
»الــــحــــارة« أولـــى تـــجـــارب بـــاســـل غـــنـــدور في 
ــارك مــؤلــفــا ومنتجا في  ــراج، بــعــد أن شـ ــ اإلخـ
الـــذي ُرشـــح عـــام 2016 لجائزة  فيلم »ذيــــب« 
أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي فـــي كـــل مـــن مــســابــقــتــي 
أوســكــار وبــافــتــا. وينافس »الــحــارة« )إنتاج 
ــي قــطــري ســعــودي مــصــري( عــلــى ثــالث  أردنــ

كأحد  املشروع ملوسكو موقعها  يعيد  أن  في 
أبرز غزاة الفضاء. وتضيف املمثلة »بجمالهم 
وأجسامهم الرياضية وقدراتهم الفكرية، على 
رواد الفضاء لدينا العودة إلى احتالل أغلفة 
الــروســي  الفيلم  املــجــالت«. ومــن بــني منتجي 
رئـــيـــس وكــــالــــة الـــفـــضـــاء »روســـكـــوســـمـــوس« 
ديمتري روغوزين، وهو نائب سابق لرئيس 

الوزراء معروف بمواقفه املناهضة للغرب.
ومــن األســمــاء األخـــرى املــشــاركــة فــي املــشــروع 
أيـــضـــا كــونــســتــانــتــني إرنـــســـت صـــاحـــب قــنــاة 
يصّور  الـــذي  التلفزيونية،  كــانــال«  »بيرفيي 
أهــم لحظات  أكثر مــن عقدين بعضا مــن  منذ 
الرئيس فالديمير بوتني من عروض عسكرية 
وحـــفـــالت تــنــصــيــب رئــاســيــة ودورة األلــعــاب 
األوملــبــيــة الــشــتــويــة فــي ســوتــشــي. وقـــد كشف 
روغوزين لإلعالم الروسي عن طموحاته في 
هذا املجال. وقال في منتصف يونيو/حزيران 
برافدا«  »كومسومولسكايا  لصحيفة  الفائت 
سالحا  شكلت  لطاملا  »السينما  إن  الشعبية، 
لــلــدعــايــة الــســيــاســيــة«. ويــشــكــل ذلـــك ملوسكو 
وسيلة لتسجيل نقاط بعد اإلخفاقات الكثيرة 
الــتــي منيت بــهــا فــي الــســنــوات األخـــيـــرة على 
صعيد إطالق األقمار االصطناعية والرحالت 
املأهولة أو املهمات العلمية، خصوصا بفعل 

بعد ستة عــقــود على رحــلــة يـــوري غــاغــاريــن، 
تسعى موسكو إلى تحقيق تقدم جديد على 
األميركيني في السباق إلى الفضاء، لكن هذه 
املــرة من خــالل سعي الــروس ألن يكونوا أول 
ــدار األرض  ــ ــّور فــيــلــمــا خــيــالــيــا فـــي مـ مـــن يـــصـ

خارج نطاق الجاذبية.
بيريسيلد  يوليا  املمثلة  إلــى  املهمة  وكــلــت 

ُ
وأ

كــلــيــم تــشــيــبــنــكــو )38  عــــامــــا(، واملــــخــــرج   36(
عاما(، اللذين سينطلقان من قاعدة بايكونور 
الفضائية مع رائد الفضاء أنتون شكابليروف 
ــوز لـــبـــلـــوغ مــحــطــة  ــويــ عـــلـــى مــــن صـــــــاروخ ســ
الــفــضــاء الــدولــيــة فــي الــفــتــرة بــني 5 أكــتــوبــر/

تشرين األول املقبل و17 منه.
ويــتــقــدم املـــشـــروع الـــروســـي بـــذلـــك عــلــى عمل 
ســيــنــمــائــي آخــــر مــعــلــن عــنــه فـــي هــــذا اإلطــــار 
كــروز  تــوم  إيمباسيبل«  »ميشن  أفـــالم  لنجم 
)58 عاما(، ومخرج »مستر أند ميسز سميث« 
ــم يــكــشــف أبــطــال  لــيــمــان )55 عـــامـــا(. ولــ دوغ 
ــركـــي لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس أي  ــيـ الــعــمــل األمـ
الذي  للمشروع  الزمني  الجدول  تفاصيل عن 
كان مقررًا إنجازه بالتعاون مع وكالة الفضاء 
األمــيــركــيــة )نــاســا(، وشــركــة »ســبــايــس إكــس« 

التابعة للملياردير إيلون ماسك.
الــذي يحمل  الروسي  الفيلم  وبالتالي يطمح 
ــنــــداء«  ــوان »فــــيــــزوف« )»الــــتــــحــــدي« أو »الــ عـــنـ
بالروسية(، إلى التقدم على الواليات املتحدة 
ــد أبــــــرز مــــجــــاالت الـــتـــفـــوق األمـــيـــركـــي.  ــ فــــي أحـ
تويتر:  عبر  بيريسيلد  يوليا  املمثلة  وكتبت 
»نـــمـــنـــا بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة. فــلــنــصــبــح أبـــطـــال 
بــلــدنــا!«. وتــقــول املــمــثــلــة الــشــابــة الــتــي تصف 
نفسها بأنها »وطنية لكن من دون تعصب«، 
الطليعة  فــي  بــرس: »أن نكون  فــرانــس  لوكالة 
أمـــر مــهــم، لــكــن أن نــكــون األفــضــل أهــــم«، آملة 

السينمائي«  لوكارنو  »مهرجان  في  جوائز 
التي تقام في  الرابعة والسبعني،  في دورتــه 
مــديــنــة لــوكــارنــو الــســويــســريــة خـــالل الــفــتــرة 
مــا بــني 4 و14 آب/أغــســطــس املقبل. والالفت 
أن الــفــيــلــم ســـيـــعـــرض ضـــمـــن قـــســـم »بـــيـــاتـــزا 
غراندي« كثاني فيلم عربي طويل، بعد فيلم 
»املــصــيــر« لــلــمــخــرج الـــراحـــل يــوســف شاهني 

الذي عرض عام 2008 في الهواء الطلق.
الــفــيــلــم مـــن تــألــيــف وإخــــــراج بـــاســـل غـــنـــدور، 
وبطولة كل من منذر رياحنة، وعماد عزمي، 
ــة رحـــمـــانـــي،  ــركــ ومـــيـــســـاء عـــبـــد الـــــهـــــادي، وبــ
ونادرة عمران ونديم ريماوي. تدور األحداث 
النميمة والــعــنــف فــي شرق  فــي حــي تحكمه 
عمان، حيث يقوم شــاب مخادع باملستحيل 
ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقا 
أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا 
شخص مبتز مقطعا مصورًا لهما في وضع 
إلــى عصابة  الــخــفــاء  فــي  األم  تلجأ  حميمي، 

لتضع حدًا ملا يحدث.
وفـــي الــســنــوات الــســابــقــة تــحــديــدًا عـــام 2017 
املهرجانات  فــي  العربية  املــشــاركــات  تنوعت 
مختلف  في  لوكارنو،  في  وتحديدًا  الدولية 
التنافسية. وقتها  التنافسية وغير  املسابقة 
استعاد املهرجان أحد كالسيكيات السينما 
عبد  لــشــادي   ،)1969( »املـــومـــيـــاء«  املــصــريــة، 
ـ 1986(. في تلك الــدورة أيضا  السالم )1930 
ُيسري نصرالله  املــصــرّي  السينمائّي  تــرأس 
لجنة تحكيم »مسابقة سينمائيي الحاضر«، 
بينها »حصن  جــديــدًا،  فيلما   16 تضّم  التي 
املجانني« )2017(، للجزائرية األصل ناريمان 
مــاري، الــذي حمل اسم قطر كإحدى الجهات 
جانب  إلــى  تحقيقه،  في  شاركة 

ُ
امل اإلنتاجية 

فرنسا واليونان وأملانيا والجزائر.

في العام نفسه قّدمت الفلسطينية آن ـ ماري 
ــــب«  جـــاســـر فــيــلــمــهــا الــــروائــــي الــجــديــد »واجـ
)2017(، باسم فلسطني، وتابعت في أحداثه 
أٍب وابــنــه، يلتقيان بعد غياٍب طويل  أحــوال 
 Panoptic ــا. كما شـــارك لــالبــن املقيم فــي رومـ
2017، )إنتاج لبناني إماراتي مشترك(، وكان 

عيد،  رنــا  بنانية 
ّ
لل األول  الــطــويــل  الــوثــائــقــي 

ــــارات الــحــيــاة«، أحـــد بــرامــج  فــي بــرنــامــج »إشـ
املهرجان.

ــال، فــعــرضــت  ــ ــــرحـ ــروز سـ ــيــ أمـــــا الــلــبــنــانــيــة فــ
تعاون  بفضل  نتج 

ُ
امل  ، »تشويش«  شريطها 

وإسبانيا،  وأملانيا  لبنان  في  عديدة  جهات 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــطــر أيـــضـــا، وقــــد شــــارك في 
بــرنــامــج خــــاّص بـــاألفـــالم الــقــصــيــرة. وأخــيــرًا 
ــادر  ــري الـــفـــرنـــســـي نــ ــزائــ ــجــ شــــــارك وقـــتـــهـــا الــ
إنـــتـــاج   ،2017( ــر«  ــاتــ بــ »لــــــوال  ــي  فــ مـــكـــنـــاش، 
الفرنسية  تمثيل  مشترك،  بلجيكي  فرنسي 

فاني آردان(، خارج املسابقات التنافسية.

نقص االبــتــكــار والــفــســاد املــســتــشــري. وكشف 
ديــمــتــري روغـــوزيـــن أخـــيـــرًا أن كــــروز ولــيــمــان 
ــــي بـــوكـــالـــة  ــــاضـ ــام املـ ــ ــعـ ــ ــــي مـــطـــلـــع الـ ــال فـ اتــــصــ
»روســكــوســمــوس« لــتــصــويــر الــفــيــلــم، غــيــر أن 
لم يسمها ضغطت عليهما  »قــوى سياسية« 
للتراجع عن مشروع العمل مع وكالة الفضاء 

الروسية.
»كــومــســومــولــســكــايــا بـــرافـــدا« إنـــه فهم  ــال لـــ وقـ
بعد هذه القصة »أن الكون هو سياسة«، و»من 
هنا نشأت فكرة ضرورة إنتاج فيلم« روسي. 
كشف بعد قصة الفيلم الروسي الطويل، 

ُ
ولم ت

لكن وسائل اإلعالم أفادت بأنه يتناول مهمة 
رسلت على عجل إلى محطة الفضاء 

ُ
أ طبيبة 

الدولية إلنقاذ رائد فضاء.
الكتمان،  أيــضــا طــي  الفيلم  مــوازنــة  ــزال  تـ وال 
إال أن املــعــيــار الــوحــيــد الـــذي يمكن االســتــنــاد 
إلــيــه هــو أن وكــالــة الــفــضــاء األمــيــركــيــة كانت 
تدفع عشرات املاليني من الدوالرات للحصول 
على مقعد فــي »ســويــوز«. ولــم تفصح يوليا 
مــعــلــومــات إضــافــيــة خــالل  أي  عــن  بيريسيلد 
ــرانـــس بــــرس في  ــة فـ ــالـ ــه مــعــهــا وكـ ــرتـ لـــقـــاء أجـ
متحف الفضاء بموسكو، بعد حصة تدريبية 
الشهير، حيث  الفضاء  في مركز تدريب رواد 

تستعد منذ نهاية أيار/ مايو.
تفخر يوليا بكونها تمكنت من تجاوز جهاز 
ا للبقاء في بيئة 

ً
الطرد املركزي، وتستعد أيض

مــعــاديــة ولــلــهــبــوط. ويــشــّكــل الحجم الصغير 
ملوقع تصوير الفيلم الذي يقتصر على نحو 
230 مترًا مكعبا من القسم الروسي من محطة 
الفضاء الدولية، تحديا إضافيا للمخرج الذي 
واإلضــــاءة  الــتــصــويــر  بنفسه  كــذلــك  سيتولى 

وتسجيل الصوت واملاكياج.
)فرانس برس(

»الحارة« أول روائي أردني طويل في »لوكارنو«السينما الروسية في الفضاء... مقارعة هوليوود خارج األرض
يشارك فيلم »الحارة« 
للمخرج باسل غندور 

ضمن قسم »بياتزا 
غراندي« في مهرجان 

لوكارنو، وهو من 
بطولة منذر رياحنة 

وعماد عزمي

يــرقــد املــغــنــي الــشــهــيــر جــيــم مــوريــســون فــي إحــدى 
ــزال   حــــضــــوره ال يــ

ّ
زوايـــــــا مـــقـــبـــرة بـــاريـــســـيـــة، لـــكـــن

قــرن على  األنــــوار، بعد نصف  فــي مدينة  ملموسا 
وفاته، إذ استقطب مثواه على مر العقود األخيرة 
املفضل  نجمهم  ذكــرى  تكريم  في  الراغبني  ماليني 

من حول العالم.
فــي 3 يوليو/ فــرقــة »ذا دورز«،  قــائــد  شّكلت وفـــاة 
الــعــالمــات الرئيسية على  تــمــوز عــام 1971، إحـــدى 
التي ســادت عالم املوسيقى في  التفاؤل  أن أجــواء 
نهاية  من  تقترب  كانت  العشرين  القرن  ستينيات 
قاتمة. ويرقد مويسون اليوم في مقبرة بير الشيز، 
في الطرف الشرقي للعاصمة الفرنسية. وحتى مع 
اســتــخــدام خــرائــط »غــوغــل«، قــد يــكــون مــن الصعب 
العثور على موقع املدفن، في انعكاس لقرار متعّمد 
من العائلة التي كانت تخشى تدفق سيل املعجبني 

إلى املكان.
تقول صوفي روزمونت، وهي ناقدة موسيقية من 
يحب  »كــان  موريسون  إن  دورز«،  »ذا  فرقة  عشاق 
هذه املقبرة تحديدًا. وغالبا ما كان يأتي إلى هنا 
للمشي«. وتضيف »كــان يريد أن ُيدفن إلى جانب 
ــارة إلـــى الــشــاعــر الكبير  ــ ــكـــار وايـــلـــد«، فـــي إشـ أوسـ
املـــدفـــون أيـــضـــا فـــي بــيــر الشـــيـــز، »لـــكـــن املـــكـــان كــان 

سيصبح بارزًا للغاية«.
لــم يحل املــوقــع املــنــعــزل ملــثــوى مــوريــســون األخير 
دون تدفق املاليني على مر العقود املاضية لتكريم 
ــــورة ألســـطـــورة روك  الــنــجــم الــــراحــــل، حــتــى إن صـ

أخــــرى هـــي بــاتــي ســمــيــث، خـــالل زيــارتــهــا املــدفــن، 
الــذاكــرة. كما أن شاهد القبر  ال تــزال محفورة فــي 
مــحــمــي بــواســطــة حـــواجـــز، لــكــنــه ســيــكــون بــال شك 
مهددًا هــذا األســبــوع أيضا، في الــذكــرى الخمسني 

لوفاة املغني.
كـــان مــنــزل مــوريــســون األخــيــر عــبــارة عــن شــقــة في 
الطابق الثالث في املبنى رقم 17 في شارع بوتريي، 
بــاريــس.  فــي حــي ال مــاريــه البوهيمي الشهير فــي 
»زوزو«  إلــيــزابــيــت  للعارضة  مملوكا  املــنــزل  وكـــان 
الريفير، وانتقل موريسون إليه مع صديقته باميال 
 في الهروب من صخب حياة الشهرة 

ً
كورسون، أمال

في الواليات املتحدة وتكريس نفسه للكتابة. ولم 
تطل إقامته في باريس أكثر من ثالثة أشهر. تقول 
الــروايــة الرسمية إن مــوريــســون تــوفــي فــي حوض 
االستحمام بسبب سكتة قلبية عن عمر يناهز 27 
أحدهم  تــرك  القديم،  مبناه  واجهة  على  لكن  عاما. 
مالحظة جاء فيها »لم يمت هنا جيم موريسون«، 
ــة أخـــرى انــتــشــرت عــلــى نطاق  ــارة إلـــى روايــ فــي إشــ

واســـع عــن الـــوفـــاة. حــقــق الــصــحــافــي ســـام بيرنيت 
إلــى أن نجم  في القضية على مر السنني، وخلص 
موسيقى الـــروك تــنــاول جرعة زائـــدة مــن املــخــدرات 
أنــــد رول  الــلــيــلــي »ذا روك  املــلــهــى  مـــراحـــيـــض  فـــي 

سيركس« الذي ساعد في إدارته.
وكتب بيرنيت في كتابه »ذي إند: جيم موريسون« 
ــا،  ــاديـ )نـــهـــايـــة جــيــم مـــوريـــســـون(: »كـــــان وجـــهـــه رمـ
ــان هـــنـــاك دم تــحــت أنــفــه  ــ وعـــيـــنـــاه مــغــمــضــتــني، وكـ
 وفي لحيته، 

ً
ورغوة بيضاء حول فمه املفتوح قليال

لم يكن يتنفس«. دعمت املغنية وأيقونة الستينيات 
ماريان فيثفول هذه الفرضية، في مقابلة مع مجلة 
»مـــوجـــو«، قــائــلــة إن مــصــدر الــجــرعــة الـــزائـــدة كــان 
مـــروج املـــخـــدرات للنجوم جـــان دو بــروتــوي الــذي 
كــانــت تــواعــده فــي ذلـــك الــوقــت. تــوضــح روزمــونــت 
أن املــلــهــى الــلــيــلــي الـــــذي أغـــلـــق أبــــوابــــه مــنــذ فــتــرة 
إلــى حد مــا«، مضيفة  طويلة »كــان مكانا مجنونا 
»كان يتردد عليه املثقفون وأتباع حركة الهيبيز« 

و»البرجوازيون والنجوم مثل ميك جاغر...«.
وفيما كانت تتحدث في املوقع مع وكالة »فرانس 
بــــرس«، أتـــى شــخــص أمــيــركــي لــيــعــّرف عــن نفسه. 
وكــــان هـــذا األمــيــركــي املــدعــو بــيــت يــأتــي بانتظام 
ــام 1991 فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة  إلـــى املـــكـــان مــنــذ عـ
لـــوفـــاة مـــوريـــســـون، ودأب عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات 
مــع »أصــدقــاء جيم اآلخــريــن فــي املــقــاهــي املحيطة 

بمقابر بير الشيز«.
)فرانس برس(

»أوروبا« يُخاطب أّي جمهور في العالم

الممثل األردني منذر رياحنة )المكتب اإلعالمي(

جيم موريسون 
عام 1967 )إيلين 
)Getty/مايس

 الممثلة يوليا بيريسيلد ستكون بطلة الفيلم الروسي )ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(

حيدر رشيد مولوٌد في فلورنسا، عام 1985، من أٍب عراقي وأٍم إيطالية )أرشيف حيدر رشيد(

أنهى المخرج العراقي من أصل إيطالي، حيدر رشيد، فيلمه الجديد »أوروبا« الذي يدور حول 
رحلة شاب عشريني إلى القارة العجوز. عن »أوروبا« وأشياء أخرى هنا حوار مع رشيد

حيدر رشيد

جيم موريسون ال يزال في الـ27

فنون وكوكتيل
حوار

ذكرى

فيلمإضاءة 

في بغداد هناك حماسة 
كبيرة لـ»أوروبا« )الصورة(، 

خاصة من فئة الشباب 
الذين يعتبرون أنفسهم 
موجودين فعليًا في 

مدينة كاّن. يقول حيدر 
رشيد لـ »العربي الجديد«: 

»هذا يُسعدني كثيرًا. ال بّد 
لي أْن أُعرب عن امتناني 
لوزارة الثقافة العراقية، 
وللزمالء الذين اجترحوا 

مشروع »صندوق بغداد 
لدعم الفيلم«، ومنحوني 

ثقتهم. هذه الثقة خطوٌة 
مهّمة لغرس أُسس صناعة 
سينمائية جاّدة في العراق. 
أعتقد أن المشاريع األخرى 

ستكون خطوات ذات 
قيمة ُمضافة بالتأكيد«.

تشجيع 
من بغداد
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تخندقات  منطلق  مــن  الــغــربــيــة  للرأسمالية 
الــبــاردة. واتــجــاه ديني، قومي أيضًا،  الحرب 
مـــعـــاٍد لــلــحــداثــة الــغــربــيــة مـــن مــنــطــلــق ديــنــي 
ِتل من املعارضة من طاولته قبضة 

ُ
محافظ. ق

َر من نجا إلى املنفى. »السافاك« وُهجِّ
ــــك، فـــي نــهــايــات عــــام 1977، كــــان من  قــبــل ذلـ
ر في الفضاء 

ّ
املمكن شّم رائحة السخط والتوت

العام. في أوساط الطالب وشرائح من الطبقة 
ــات املــــحــــامــــن وأصــــحــــاب  ــابــ ــقــ الــــوســــطــــى ونــ
ــال الـــصـــغـــيـــرة، ُكــــِســــر حـــاجـــز الــصــمــت  ــمــ األعــ
وفـــاض الغضب مــن الــصــدور. بــالــتــزامــن مع 
ذلك، صارت دعوات ماللي الشيعة بضرورة 
السياسية«  للسلطة  ديــنــي  »تــجــديــد  ــراء  إجــ
تلقى آذانًا صاغية أكثر لدى قطاعات واسعة 
من الناس. نمت االحتجاجات بسرعة تكاثر 
ــت مــن نظام 

َ
ــوِبــل

ُ
فيروسّية فــي عــام 1978، وق

11 شباط/  ى 
ّ
أمني محض. حت بقمٍع  الشاه 

ِتل، على األقل، 20 ألف 
ُ
فبراير من عام 1979، ق

شــخــص مــن رصــــاص مــخــابــرات »الــســافــاك« 
واالشتباكات العلنية في الشوارع بن قّوات 

الحرس الثوري ومليشيات نظام الشاه. 

الوصول المناسب
لــم تــكــن الــثــورة اإليــرانــّيــة املــدخــل الـــذي خــرج 
ــــالم الــســيــاســي إلــــى مـــســـرح الــعــالــم  مــنــه اإلســ
ــّول فــكــريــة في  ــحـ ــل كـــانـــت نــقــطــة تـ فــحــســب، بـ
الــفــرنــســي ميشيل فوكو  الــفــيــلــســوف  تــجــربــة 
ه مفهوم »العالقات داخل  )1926- 1984(. َصكُّ
ح في سياق النّص( 

ّ
الــذات« )والــذي سيتوض

ونــقــده الــذاتــي لــتــصــّوراتــه الــتــي وضــعــهــا عن 
والعقاب«  »املراقبة  كتابه  في  والسلطة  الفرد 
الت يمكن إرجاعها، إلى حّد كبير،  ها تحوُّ

ّ
كل

الحدث  الحسية في مراقبة هــذا  إلــى تجربته 
التاريخي.

ــفــي أوروبـــــا 
ّ
عــلــى عــكــس الــكــثــيــريــن مـــن مــثــق

ــقــوا عــلــيــه، سلك 
ّ
الـــذيـــن تــابــعــوا الـــحـــدث وعــل

ة  ــراء ــقــ ــم يـــكـــتـــِف بــ ــ ــًا. لـ ــ ــــاصـ ــو طـــريـــقـــًا خـ ــوكــ فــ
الــخــبــر مــن بــاريــس، بــل قـــام بصياغة الخبر 

 شـــيء، قــرأ بشكل معقول 
ّ

مــن إيــــران. قبل كــل
ــا عــن تــاريــخ إيــــران السياسي 

ً
كــتــًبــا وأبــحــاث

مرة  طــهــران:  إلــى  مّرتن  واالجتماعي. سافر 
أيــلــول، ومـــرة ثانية في  أولـــى فــي سبتمبر/ 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1978. 
سفره كان في سياق مهّمة صحافية لجريدة 
 Corriere della sera ســيــرا«  ديـــال  »كـــوريـــري 
يرى  كي  بقدميه  تحّرك  املشهورة.  اإليطالية 
بإعادة  وتقوم  األفكار،  تنشأ  »كيف  بعينيه: 
الطازجة  ــَون نصوصه 

ْ
وَعــن الــواقــع«  تشكيل 

 هذه التقارير 
ّ

من طهران »تقارير الفكرة«. كل
الــصــحــافــيــة مـــتـــوفـــرة بــالــلــغــات اإلنــكــلــيــزيــة 
ــي مـــكـــتـــبـــة قــســم  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ والـــفـــرنـــســـيـــة واألملـ
الدراسات الثقافية في »جامعة هومبولدت« 
إلــى طهران   وقــت دخوله 

ّ
ى إن

ّ
في برلن. حت

كان ممتازًا، إذ وصل املــؤّرخ الفرنسي بعيد 
اندلعت في  التي  السوداء«  »الجمعة  مجزرة 
ا ارتكبت قّوات الشاه مذبحة 

ّ
ميدان جاليه، مل

 املــتــظــاهــريــن. نــصــف الـــشـــوارع 
ّ

عــلــنــيــة بــحــق
مــســرح الشتباكات  اآلخـــر  والــنــصــف  مغلقة، 
العاصمة...  ي 

ّ
تغط ســـوداء  وغــمــامــة  شــرســة، 

ــا وصـــل فــوكــو إلــيــهــا. ـ
ّ
كــانــت طــهــران تــغــلــي مل

دارا عبداهلل

فـــي 14 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مـــن عــام 
بنية  داخـــل  الــصــدع  تعّمق   ،1979
الــشــاه محمد رضــا بهلوي.  نظام 
الشيعي،  الــديــن  لرجل  الكاريزماتّية  الطاقة 
فــّجــَرت ثــورة ضد النظام  الله الخميني،  آيــة 
فاق لدى غالبّية سّكان 

ّ
املدعوم غربيًا. ثّمة ات

 الثورة اإليرانية هي 
ّ
املنطقة وداِرسيها، بأن

نقطة تــحــّول تــاريــخــّيــة فــي الــشــرق األوســـط. 
اســتــمــّد نــظــام الــشــاه جــــزءًا يــســيــرًا مــن قــّوتــه 
تحالفه  مــن  الــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة وشرعيته 
املتن مع القوى الغربّية، خصوصًا الواليات 

املتحدة األميركّية في فترة الحرب الباردة.
ــف الــشــاه مــع الــغــرب لــم يــتــرافــق مــع أّي 

ُ
تــحــال

ــّيـــة فــــي الـــــداخـــــل. ســــاءت  ــات لـــيـــبـــرالـ ــ ــــالحـ إصـ
ــاس، واشــــتــــدَّ  ــنــ ــلــ األوضـــــــــــاع االقــــتــــصــــاديــــة لــ
مة 

ّ
 جهاز »منظ

َ
ل وتــغــوَّ األمني،  القمع  عصب 

ــن الــقــومــي« )الـــســـافـــاك( في  ــ املـــخـــابـــرات واألمـ
املــجــتــمــع. تــرافــق ذلـــك مــع عــقــود اســتــثــمــاريــة 
زمن  فــي  الغربية،  النفطية  للشركات  سخية 
 في العالقات السياسية. 

ٌ
كانت للنفط فيه كلمة

استخدم النظام قبضة أمنية في التعامل مع 
 في 

ً
ُمتشّكلة التي كانت  السياسية  املعارضة 

تيارين عريضن: اتجاه شيوعي قومي، معاٍد 

شوقي بن حسن

ــن واقـــــع الــكــتــاب  الـــحـــديـــث بــنــغــمــة رثـــائـــيـــة عـ
تحميل  يجري  الغالب،  في  عربيًا.  دارج  أمــر 
الــقــّراء، ومــن ورائــهــم كــل املجتمع، مسؤولية 
ة،  القراء املعرفي عبر  التحصيل  ي عن 

ّ
التخل

وفي مستوى آخر يجري تحميل املسؤولية 
لـــلـــدولـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا، دون االلـــتـــفـــات إلـــى 
الــوجــه اآلخــــر مــن اإلشــكــالــيــة، وهـــي املــســافــة 
التي ينبغي أن يقطعها الكتاب كي يصل إلى 

القارئ. 
ــهـــد اإلصــــــــــــدارات  ــر فـــــي مـــشـ ــنـــظـ ــفـــي أن نـ ــكـ يـ
العربية على مدى عقود كي نقف على ثباٍت 
ــيـــارات الـــكـــبـــرى، فال  ــمـــود( فـــي الـــخـ ــا جـ ــمـ )ربـ
يـــزال رهـــان الــنــاشــريــن هــو ذاتـــه عــلــى األدب، 
مباشرة  بالعربية   

ً
مــؤلــفــة تــحــديــدًا،  الـــروايـــة 

ــًا عــلــى حـــســـاب حــقــول  ــحـ ، واضـ
ً
أو مـــتـــرجـــمـــة

إبــداعــيــة مــتــنــّوعــة. صــحــيــح أن هــنــاك حّصة 
للفكر والتاريخ والعلوم اإلنسانية واملؤلفات 

برهانات  محكومة  تظل  ولكنها  السياسية، 
ضّيق  طيف  وضمن  الوقت  معظم  أكاديمية 
ــًا بما  ــاسـ ــن املـــواضـــيـــع تـــكـــون مــرتــبــطــة أسـ مـ
ــه الـــبـــاحـــثـــون ال بـــمـــا تــنــشــغــل بــه  يــنــشــغــل بــ

املجتمعات.
 في ما جرى إنتاجه عربيًا حول 

ً
إذا نظرنا مثال

حن  فــي  الكثير،  نجد  لــن  العاملية  الجائحة 
أن كورونا طرقت أبــواب الكثير من املعارف: 
وعلم  األوبئة  وتاريخ  والجيوبولتيك  الطب 
النفس وتحليل السياسات العمومية. معظم 
هذه الحقول لم يكن حاضرًا في مرايا الكتاب 
العربي، وبالتالي حن جاءت الجائحة كان 
كي  تأليفية  حاضنة  تجد   

ّ
أال الطبيعي  مــن 

تستوعبها وتفّسر ما جرى زمن الوباء. بعد 
ذلـــك، حــن يــحــدث أن يــكــون هــنــاك طلب على 
لن  الجائحة،  مثل  ملّحة  ظــاهــرة  تفّسر  كتب 
إال  غليله  يشفي  شيئًا  العربي  الــقــارئ  يجد 
ما جرى اإلسراع في ترجمته، وعلى األرجح 
خرى كي 

ُ
عليه أن يعّول على معرفته بلغات أ

عه للفهم.
ّ
ُيشبع تطل

 أكثر بساطة. تدور هذه 
ً
يمكن أن نضرب مثال

األيام مسابقات ُكَروية كثيرة، أبرزها »بطولة 

فوكو والثورة اإليرانيّة

في هذه األيام، قلّما 
تخلو واجهات المكتبات 

األوروبية والالتينوأميركية 
من عناوين حول كرة 
القدم. لماذا ال يحدث 

ذلك في العالم العربي؟

شّكلت الثورة اإليرانية 
نقطة تحّول فكرية 

للفيلسوف الفرنسي الذي 
زار طهران مرّتين عام 

1978. صياغتُه مفاهيم 
جديدة ونقُده الذاتي 

لتصّوراته التي وضعها 
عن الفرد والسلطة 

الٌت يمكن إرجاعها  تحوُّ
إلى تجربته الحسية في 

مراقبة هذا الحدث 
التاريخي

نجد في شعر سعدي 
ما يمكن أن يكون 

نظريًّة في الحداثة 
الشعرية، ما يمكن 

أن تنبني عليه شعرية 
متكاملة، أو رأي في 

الشعر، وموقف 
نقدي منه

حين ينقطع النشر عّما يدور في حياة الناس

موازناٌت يمكنها أن ُتنشئ قصيدة

ما رآه في طهران وما توّقعه

كانت طهران تغلي 
لّما وصل ميشيل فوكو 

إليها عام 1978

تجد ظواهر حياتنا 
اليومية صعوبة كي 

ُتكتب وُتقال بلسان عربي

يمكن العودة إليه 
كمنعطف في حركة 
الشعر والغناء العربيَّين

ارتبط التحديث 
الغربي عند اإليرانيين 

بالفساد والقمع

رّد   ،1979 أيار/مايو  في  »لوموند«  صحيفة  في  نشره  مقال  في 
يؤيّد  بأنه  اتهموه  الذين  منتقديه  على  )الصورة(  فوكو  ميشيل 
»األمــور  قائًلا:  اإلسالمية،  الثورة 
قطع  ضــد  ــا  أن عــنــدي.  بديهية 
ــه نظام  ب يــقــوم  ــذي  الـ ــدي  ــ األي
ضد  كنت  مثلما  اليوم،  الماللي 
ــام بها  جــرائــم الــســافــاك الــتــي ق
أنَّ  مضيًفا  باألمس«،  الشاه  نظام 
»ال«،  قول  على  بالقدرة  إعجابه 
يسارية  صورة  أرسم  »أني  يعني  ال 
ودعًما  تبريًرا  أقــّدم  أو  للثورة 

للنظام الجديد وانتهاكاته«.

توضيح أخير

2425
ثقافة

إضاءة

مشهد

إطاللة

فعاليات

يساريون من دون يسار
فن معروفن 

ّ
أجــرى فوكو حـــوارات مــع مثق

ــّيــــن  ورجـــــــــــــال ديـــــــــن ومــــــعــــــارضــــــن ســــيــــاســ
وعــمــال مــيــاومــن وطـــالب جــامــعــات. امللمح 
الــتــي يتقّصاها هو  اآلراء   

ّ
كـــل فــي  املــشــتــرك 

الغربية.  الــحــداثــة  فــي  والتشكيك  االرتــيــاب 
ــقـــســـريـــة الــــتــــي حــــاول  ــتـــحـــديـــث الـ عــمــلــيــة الـ

األمــــم األوروبــــيــــة« و»كـــوبـــا أمــيــركــا« )بــطــولــة 
بلدان أميركا الجنوبية(، وألن هذه املسابقات 
ــرة عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــزدهـ ــ ــاءات مـ ــ ــــضـ تـــالمـــس فـ
إنـــتـــاج الــكــتــب فــهــي تــتــحــّول إلــــى مــنــاســبــات 
أو  الحب  عيد  مثل  تمامًا  ناجحة،  تسويقية 
ذكرى استقالل بلد ما أو نهاية حرب كبرى. 
يضع الناشرون في مثل هذه الفترات جدواًل 
ُكــتــب تتقاطع مــع املناسبة وهــو ما  إلصـــدار 
يــخــلــق ديــنــامــيــكــيــة مــتــواصــلــة فـــي اإلنـــتـــاج، 
تنتهي  روزنــامــة ال  الــرأســمــالــيــة  فلقد خلقت 
ــا عــلــى الـــِكـــتـــاب - كــقــطــاع  مـــن املــنــاســبــات ومــ
اقتصادي كغيره من القطاعات - سوى القفز 
الــذي تدفعه إلــى األمـــام محّركات  فــي القطار 

كثيرة )امليديا، الدوافع الذاتية للقراء...(.
في هذه األيام، قلما تخلو واجهات املكتبات 
األوروبــــيــــة والــالتــيــنــوأمــيــركــيــة مـــن عــنــاويــن 
ــرة الــــقــــدم. إنـــهـــا الــلــحــظــة املــنــاســبــة  ــ ــول كـ ــ حـ
الــروايــة وحدها،  ه 

ّ
تغذ لم  لتصريف مخزون 

بـــل الــكــتــب الــفــكــريــة والــتــاريــخــيــة واملــعــاجــم 
ــــك مــــن أشـــكـــال  ــيـــر ذلـ والـــكـــتـــب املـــرســـومـــة وغـ
 كــل هــذه األجــنــاس عن 

ّ
الكتابة. نعم تتحدث

كــرة الــقــدم، وال تتحّرج فــي ذلـــك. ولــن يخفى 
أنــهــا أشــكــال تعاني مــن شــح اإلنــتــاج عربيًاَ، 
تعبر  التي  الكبرى  الظواهر  تجد  وبالتالي 
ــقــال 

ُ
وت كتب 

ُ
ت كــي  صعوبة  اليومية  حياتنا 

بلسان عربّي. 

يــفــرضــهــا بلغة  ــوم غــربــيــًا أن  ــدعــ املــ الـــشـــاه 
الــعــضــالت، وفــشــل فيها بشكل ذريـــع )على 
القسري  للتحديث  الــجــزئــي  الــنــجــاح  عكس 
هــت الــعــالقــة مــع الثقافة  األتـــاتـــوركـــي(، شــوَّ
 مــعــارضــي 

ّ
ــل الــغــربــيــة نــفــســهــا. فــي أذهــــان كـ

بالفساد  الــغــربــي  التحديث  ارتــبــط  الــنــظــام، 
املــؤســســاتــي واإلفـــقـــار االقــتــصــادي والــقــمــع 
تــقــاريــره،  فــي أحــد  الــشــاه.  السياسي لنظام 
 فــشــل اإلصـــــالح الـــزراعـــي 

ّ
يــشــيــر فــوكــو بــــأن

والــتــحــديــث الــقــهــري واألزمـــــة االقــتــصــاديــة، 
َدفـــَع قطاعات واســعــة مــن السكان فــي املــدن 
نطاقات  إلــى  الكبرى  والــحــواضــر  الصغيرة 
البؤس. »األمل الوحيد« أو على األقل الشكل 
ب فــــي الــســلــطــة،  ــذي لــــم ُيــــجــــرَّ ــ الـــســـيـــاســـي الــ
ــهــا ستقوم 

ّ
كـــان حــركــة إســالمــّيــة تــّدعــي بــأن

»تجديد ديني للسلطة السياسية«.  بـ
ــــظ األســـئـــلـــة  ــــالحـ ـ

ُ
ــر، ت ــاريــ ــقــ ــتــ ة الــ عـــنـــد قـــــــــراء

الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي بـــــدأت تــرتــفــع داخـــــل نفس 
الكثير  »أعــرف شخصيًا   :

ً
مثال يقول  فوكو. 

ــفــون كيسارين 
َّ
مــن الــطــالب الــذيــن ســُيــصــن

األوروبــيــة(.  الثقافة  )معايير  معاييرنا  في 
 شفافية 

ّ
ــهــم يــعــّبــرون عـــن ذواتـــهـــم بــكــل

ّ
لــكــن

وصــــــدق، ويـــطـــالـــبـــون فـــي الفــتــاتــهــم بشكل 
واضح بحكم دولة إسالمية«. يالحظ فوكو 
الكالسيكية  بمعانيها  اليسارية  األفكار   

ّ
أن

ــدًا الــصــاعــق الـــروحـــي أو الــعــامــل  لـــم تــكــن أبــ
ــز لــلــمــواطــنــن. لم 

ّ
الــشــاغــل لـــأذهـــان واملــحــف

اإليــرانــيــن  والشيوعين  للماركسين  يكن 
أّي تــأثــيــر فــعــلــي عــلــى مـــســـار األحـــــــداث. ما 
لة  حصل فــي إيـــران لــم يكن أبــدًا ثــورة ُمفصَّ
ــار األوروبـــــــــي الــجــديــد  ــيـــسـ عـــلـــى مـــخـــيـــال الـ
ــنـــام. عــصــب  ــتـ ــيـ ــــرب فـ ــّكـــل بـــعـــد حــ الـــــــذي تـــشـ
الــثــورة هــم رجـــال املــاللــي، والــذيــن يعرفون 
مــاذا يــريــدون: »رجــوع إلــى الــجــذور الدينية 
الشيعية وتقاليد األخالق اإليرانية ملواجهة 
يــقــول فوكو  الــقــهــري«.  التحديث  ســيــاســات 
»ال  األرض:  مــن  املــبــاشــرة  بمعرفته  حــًا  ُمــلــوِّ
الوعي  أّي شكل مــن أشــكــال  افــتــراض  يجب 
الــيــســاري عند هـــؤالء. الــنــاس هنا ال تعرف 

شيئًا عن كوبا والصن وفيتنام«.

مكتبٌة لكرة القدم أيضًا

سعدي يوسف وإيقاع الحكي

ضمن فعاليات »مهرجان ِترداد«، الذي ُتختتم فعالياته اليوم، يُقام في »متحف 
سرسق« ببيروت، عند التاسعة من مساء اليوم، برنامج عروض لعدد من األفالم 
مانون  لـ  بركات  هي:  لبنانيين؛  مخرجين  لثالثة  أعماًال  يتضّمن  القصيرة،  الروائية 

نّمور، وتشويش )الصورة( لـ فيروز سرحال، وآخر أيام الغد لـ فادي باقي.

الثانية ظهرًا، عبر منّصة »تيمز«،  اإلثنين، عند  الوطنية، غدًا  مكتبة قطر  تنّظم 
محاضرة ُتلقيها سارة أبو سعدة، مسؤولة اإلتاحة الحرّة في المكتبة. تتضّمن 
المحاضرة نبذة عن مفهوم اإلتاحة الحّرة ومدى استفادة الباحثين في قطر 

من التمويل لنشر أبحاثهم في دوريات اإلتاحة الحّرة.

غٍد  مساء  من  الثامنة  عند  ُتقام،  اإلسكندرية،  في  درويش«  سيد  »مسرح  على 
اإلثنين، احتفالية مئوية مسرح وأوبرا سيد درويش، في حفٍل مشترك تقّدمه 
القاهرة،  أوبرا  باليه  وفرقة  القاهرة،  أوبرا  وفرقة  السيمفوني،  القاهرة  أوركسترا 
بقيادة المايسترو هشام جبر وإخراج وليد عوني. المسرح الذي بني في الثالثينيات 

ُعرف باسم مسرح محمد علي وصّممه المهندس الفرنسي جورج بارك.

ومنّسقي  للفنّانين  »فضاء«  مبادرة  م  تقدِّ لندن،  في  شبّاك  مهرجان  ضمن 
المعارض، بالتعاون مع »معهد غوته« في الخرطوم، عند السادسة من مساء 
اليوم، عرضًا موسيقيًا وبصريًا عن بُعد للفنانَيِن السودانيَّين هبة إسماعيل )الصورة( 

وعمر التيجاني، ضمن خمس فعاليات فنّية حيّة أخرى من خمِس مدن عربية.

عباس بيضون

 فــي الشعر 
ٌ
رحــيــل ســعــدي يــوســف حـــدث

العربي، كما كان شعره حدثًا هو اآلخر. 
ــا إلـــــى تـــاريـــخ  ــ ــرّدنـ ــ  هـــــذا الـــرحـــيـــل يـ

ّ
لــــعــــل

 
ً
القصيدة الحديثة؛ فشعره يشّكل مفصال

 
ٌ

فـــي هــــذا الـــتـــاريـــخ، بـــل شـــعـــره مــنــعــطــف
أساسي في ما ُيسّمى الحداثة الشعرية. 
 أســـاســـي يــمــكــن، انــطــالقــًا منه 

ٌ
مــنــعــطــف

ته 
ّ
وبناًء عليه، مراجعة املسار الذي اختط

الــقــصــيــدة الــجــديــدة، إذا أمــكــنــت الــعــودة 
إليها كتاريخ متكامل ومسارات متعّددة 

ى.
ّ
وقصائد شت

ال بأس من العودة إلى بدر شاكر السياب 
ــاوي وأدونـــيـــس وصـــالح عبد  وخــلــيــل حـ
الصبور ومحمود درويش ونزار قباني 
ومـــحـــمـــد املـــــاغـــــوط وســـــركـــــون بـــولـــص؛ 
من  األســمــاء  بــهــذه  عليها  ل 

ّ
نمث سلسلة 

بــالــتــأكــيــد  نــقــف عـــنـــدهـــا. هـــنـــاك  دون أن 
 مــا يمكن 

ْ
خــــرى. لــكــن

ُ
تــجــارب وقــصــائــد أ

قوله، في هذا السبيل، حول شعر سعدي 
ــر كــثــيــرًا عــن بـــدايـــات هــذه 

ّ
الـــذي لــم يــتــأخ

ــه بن القليل الــذي يــؤّرخ، 
ّ
الحركة، هو أن

صل 
ّ
على نحٍو ما، لها. بن القليل الذي يت

بخياراتها األساسية، ومفارقها األولى، 
واتــجــاهــاتــهــا ومــنــعــطــفــاتــهــا. بـــل يمكن 
القول إننا نجد، في هذا الشعر، ما يمكن 
 في الحداثة الشعرية، ما 

ً
أن يكون نظرّية

متكاملة،  شعرية  عليه  تنبني  أن  يمكن 
أو رأي فــي الــشــعــر، ومــوقــف نــقــدي منه، 

وتعريف خاص للحداثة الشعرية.
إذا شئنا أن نــتــعــّرف عــلــى ذلـــك، فـــإن في 
ــول إن الــــحــــداثــــة الــشــعــريــة  ــقــ وســـعـــنـــا الــ
ت كسر الغناء العربي، إيجاد أبنية 

ّ
توخ

ـــى مــواضــعــه 
ّ
ــت بـــديـــلـــة مــقــابــلــة لــــه فــــي شـ

ومــبــانــيــه. ذلـــك يــعــنــي إضــافــة مــســاحــات 
إيــقــاعــيــة جــديــدة، أو تــوقــيــع مــــدارات في 
دخل بعد في غناء. 

َ
ختَبر ولم ت

ُ
اللغة لم ت

لم  ــُبــه حيث 
َ
إذن، وطــل الــشــعــري،  توسيع 

نعثر عليه من قبل، في مناطق من اللغة 
لم يصلها الغناء الذي تزداد، بفعل ذلك، 

دينامّيته ومرونته.
هكذا، ُيقابل الغناُء اللغة، ويقابل اإليقاُع 
الشعري  متزايدة.  تضاعيف  في  الــكــالم، 
بــدون أن يفقد غــنــاءه، وبــدون أن يخسر 
ــّددًا عــلــى  ــ ــجـ ــ خـــصـــوصـــيـــتـــه، يـــســـتـــولـــي مـ
 زرع اإليــقــاع 

ً
خــــرى، مــواصــال

ُ
مــســاحــات أ

ى املواضع. تلقيح الكالم بالشعر 
ّ
في شت

هــا إلى  ولــى، ردُّ
ُ
أ ورّد اللغة إلى إيقاعات 

 الــواقــع 
َ

 كــالم الــحــيــاة، قــابــل
َ

ســعــدي قــابــل
كغناء آخر. ال بّد أن عمله األساسي كان 
نوعًا من الوصول إلى الكالم األّولــي، أو 
إلــى الــكــالم باعتباره أّولــيــًا. الــكــالم الــذي 
ليس له إال قابليات الكالم األولى، قابلية 
ما ينتظم في صورة أو ينتظم في أغنية 

أو ينتظم في احتفال.
ــذي نــلــتــقــطــه من  ــ ــكـــالم الـ ــو الـ ــذا هـ ــان هــ كــ
ــارع ومــن  ــشــ األخــــبــــار، لــكــن أيـــضـــًا مـــن الــ
ــذي ال  ــ ــكـــالم الـ ــي. الـ ــانــ ــن األغــ األدعــــيــــة ومــ
نتعب حتى نجد له غناء أو أجــراســًا، ال 
أغنية. ال نتعب في  له  نتعب حتى نجد 
ــَع 

َ
ــى نــق

ّ
شــعــر ســعــدي، وال يتعب هــو حــت

ــــك. فـــي الـــبـــدء كــــان الــغــنــاء وكـــان  عــلــى ذلـ
األصـــل؛ شعر سعدي ُيضمر  هــو  الغناء 
الطريقة. شعر سعدي  املــبــدأ وهـــذه  هــذا 
يبدأ من هــذا السحر الــذي يسوق الكالم 
ــاًء حــتــى حـــن يجد  ــنـ مـــوقـــعـــًا، يــســوقــه غـ

ــــالم، حـــتـــى حــــن يــأتــي  ــكـ ــ الـــغـــنـــاء قـــبـــل الـ
اإليـــقـــاع فــي الـــبـــدء، وســـرعـــان مــا ينتظم 
الكالم، سرعان ما يغدو كله استرسااًل له 

.
ً
واستطرادًا وتسييال

سعدي، وهذه قصيدته، ال يبتذل الشعر 
ــنـــده ال  الــــكــــالم عـ الــــكــــالم ألن  وال يـــبـــتـــذل 
ــك. قــصــيــدة ســـعـــدي هي  ــ يــحــتــاج إلــــى ذلـ
أغنية، لكنها فــي نفس الــوقــت خــبــٌر، في 
، فـــي نــفــس الــوقــت 

ٌ
نــفــس الـــوقـــت حــــديــــث

 ذلــــك فـــي ذات الــوقــت، 
ّ

تــجــويــد. إنــهــا كــــل
نــفــســهــا. يمكن لقصيدة  الــقــصــيــدة  وفـــي 
عنوان  هــو  كما   ،

ً
مرئية تكون  أن  سعدي 

 شعر 
ّ
ــى. لـــكـــن ــ ــ ــه األولـ ــنــ ــد مـــن دواويــ ــ واحـ

سعدي، مع ذلك، أقرب إلى الحديث، أقرب 
الغناء   

ّ
ي سعدي، لكن

ّ
ُيغن التجويد.  إلى 

ـــس املــخــاطــبــة، هـــو الــســرد 
ْ
عـــنـــده هـــو نـــف

خبٌر  يسوقها  الــتــي  األغنية  هــو  موقعًا، 
أو يــســوقــهــا ســـــرد. شــعــر ســـعـــدي لــذلــك 
كـــان مــفــردًا فــي الــقــصــيــدة الــحــديــثــة، كــان 
مفردًا ألنه يحمل، في داخله، ما يمكن أن 
الشعر. كان مفردًا ألنه يبدأ  نسميه نقد 
من نظريٍة ُمضَمرة، يبدأ من موازنٍة بن 
الكالم والخبر واإليقاع، موازنة يمكنها 
تكون  أن  يمكنها  بــل  قصيدة،  نشئ 

ُ
ت أن 

قصيدة.
)شاعر وروائي من لبنان(

 عن ذلك، إعادة 
ً
أصولها وغنائها. فضال

حياة اللغة، وإحياؤها كمقابل طقوسي 
واحتفالي. بهذا املعنى، مواصلة تعييد 
اللغة وإطالقها كسرٍّ جماعي، كنوع من 
الــفــكــر ووراء  نــهــايــات دامـــغـــة، مــّمــا وراء 
النطق ووراء السؤال، حيث يكون الكالم 
مــقــابــل الــبــشــارة ومــقــابــل الـــــوالدة. يكون 
هكذا دامغًا واحتفاليًا، كما يكون إيعازًا 
ــازًا  ــعــ بـــالـــســـيـــر وإيـــــعـــــازًا بــالــحــقــيــقــة وإيــ
ــي الـــداخـــل   فــ

ً
ــة ــ ــركـ ــ ــازًا وحـ ــ ــعـ ــ ــل، إيـ ــ ــــاألصـ بـ

 حقائق وإشارات ُعليا. 
َ

 ونصف
ً
وتملمال

يمكن للشعر، عند ذلك، أن يعيد تهجن 
بــداٍع  م 

ّ
ويتكل ها، 

َ
َبت

َ
أْجن يعيد  بــل  اللغة، 

من اغترابها، وبداٍع من صمتها الداخلي، 
ِرها، ونصف الحقيقة الكامن فيها. َسرُّ

َ
وت

هذا الكالم يبدو أكثر مما تطيقه املعاني. 
بالسّر  مسكونًا  املعنى  مثل  مثله  يــبــدو 
وبــاإليــقــاع، وبــاألّولــيــة الــتــي هـــي، فــي آن 
معًا، األصل واملتاهة. هكذا، يمكن العودة 
إلــى ســعــدي كمنعطف فــي حــركــة الشعر 
وفي الغناء العربي. توسيع الشعر - ربما 
كان هذا أفق سعدي، وربما كان معمله؛ 
 شعري عــربــي، لم 

ٌ
لــم يكن لسعدي سلف

تكن هناك قصيدة جاهزة قبله. بالتأكيد 
كــــان هـــنـــاك غـــنـــاء اســـتـــعـــاره ســـعـــدي، أو 
بــّد أن  إلــيــه. ال  الــعــالــم  اجتلبه أو اجتلب 
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موسيقى

أشرف الحساني

مــن  بالكثيــر  اليــوم  مغــرب  يحبــل 
التجارب الغنائية، التي استطاعت 
لهــا   تصنــع 

ْ
أن فتــرة قصيــرة،  فــي 

هــا تجــاوزت، وفي 
ّ
مســارًا غنائيــا مميــزًا، بــل إن

مّدة وجيزة، أقطاب الغناء املغربي، الذين بدوا 
بلباســهم  يشــتغلون  األخيــرة،  الســنوات  فــي 
البهلوانــي التقليــدي، وفقــا للحفــات املركزيــة 
ناســبات الرســمية، التــي ُيقيمهــا أصحــاب 

ُ
وامل

النفوذ السياسي في املغرب الراهن.
املغنيــة  مثــل  الجديــدة،  الوجــوه  هــذه   

ّ
إن

واملوســيقّية ســكينة فحصــي )1993(، ال ســند 
، الــذي تحصل 

ّ
رســميا لهــا ســوى الدعــم الهــش

لفرنســا  تابعــة  ومراكــز  مؤّسســات  مــن  عليــه 
وبلجيــكا وأملانيا وإســبانيا، ما يجعلها تجد 
والتدريــب  ــل 

ّ
التنق فــي  جّمــة  فنّيــة  صعوبــات 

طريــق  عــن  أو  اليوميــة،  الحيــاة  ومصاريــف 
تهــا 

ّ
قل رغــم  ومهرجانــات،  وســهرات  حفــات 

رســمية  وجــوه  علــى  واعتمادهــا  وشــّحها 
مغربّية ومشرقية.

ومــع ذلــك، تســتمر هــذه الوجــوه الجديــدة فــي 
أذواق  اختــراق  علــى  قــدرة  أكثــر  أغــاٍن  صنــع 
تجربتهــا  ففــي  املعاصــر.  اإلنســان  وأمزجــة 
الشــعر  روح  عــن  فحصــي  تنــأى  الغنائيــة، 
وجمالّيــات الزجــل أو تقليــد التــراث الغنائــي 
فــي  تكمــن  أهمّيتهــا   

ّ
لكــن املشــرق،  مــن  القــادم 

 تبــدو 
ْ
قهــا بتاريخهــا االجتماعــي؛ إذ

ّ
مــدى تعل

هــا ســرديات تاريخّيــة ُمقتبســة 
ّ
أغانيهــا وكأن

ســتمع 
ُ
مــن قصــص وحكايــات. ففيهــا يعثــر امل

علــى نــوع مــن قامــوس غنائــي أضحى منســّيا 
تخّيــل الغنائــي املغربــي، وهذا في حد 

ُ
داخــل امل

ها 
ّ
ــب بحثــا وعنايــة ودراســة، رغم أن

ّ
ذاتــه يتطل

ك هذا التاريخ 
ّ
ال تحكــي تاريخــا، بقــدر ما تتمل

فــي  رة 
ّ
كأغنيــة متجــذ فينســاب  فــي جســدها، 

بيئتهــا وأصولهــا، كمــا هــو األمــر فــي أغنيــة 
ســكينة  بهــا  اشــتهرت  التــي  »خربوشــة« 
فحصــي؛ املــرأة الثائــرة بكلماتهــا علــى ســلطة 

هــذه  شــهرة   
ّ
إن وأعيانهــا.  )القايــد(  القبيلــة 

 العيطــة قــد اخترقــت 
ّ
األغنيــة داخــل أغانــي فــن

وجدان املغاربة منذ منتصف القرن العشرين، 
 طريقــة أدائهــا مــن لــدن فحصــي، بــدت 

ّ
غيــر أن

الجيــل  داخــل  جديــدة  حيــاة  تعيــش  هــا 
ّ
وكأن

الجديــد مــن خــال عزف يجمع بني حداثة اآللة 
و»عتاقتها«.

إعادة توليف
 التجــارب املغربّيــة الجديــدة متنّوعــة بــني 

ّ
إن

قيــم فــي الطــرب 
ُ
املوســيقى والغنــاء، بــني مــن ت

العربــي وتاريخــه ومعاملــه ووجوهــه املألوفــة 
عــن طريــق إعــادة توليــف أغــاٍن بعينهــا علــى 
املوســيقّية  اآلالت  خــال  مــن  معاصــر،  نحــو 
اإللكترونيــة، وأخــرى بســبب حظــوة تجاريــة 
م الشــهرة ســريعا، بحكم 

ّ
ق ســل

ّ
جعلتها تتســل

ما يطبع أغانيها من ترفيه وابتذال.
الثالثــة؛  الفئــة  إلــى  ســكينة فحصــي  تنتمــي 
وفطنتهــا،  ودراســتها  معرفتهــا  بســبب   

ْ
إذ

هــا تتعّمــد فنّيــا ُمجــاوزة الحــدود املألوفــة 
ّ
فإن

داخــل الغنــاء املغربــي، مــن خال الرجــوع إلى 
تــراث فنــّي ومــا يرتبــط به من أشــعار وأزجال 
مغربّيــة  أغنيــة  اجتــراح  بغيــة  ــحات، 

ّ
وموش

أكثــر أصالة والتحاما بُمخّيلة الفرد املغربي، 
أبــرز  فحصــي  تجربــة  فــي  ذلــك  عايــن 

ُ
ن كمــا 

الوجــوه الفنّيــة، التــي وســمت الغنــاء املغربي 
املعاصــر بالكثيــر من التجديــد والتجّدد على 
مســتوى التأليــف والصــوت والعــزف واألداء. 
إليهــا  لفــت 

ُ
ت  

ْ
أن الشــابة  املغنيــة  اســتطاعت 

الجمهــور العربــي، انطاقا من مشــاركتها في 
هــا درســت 

ّ
برنامــج »أرابــز غــوت تالنــت«. وألن

 الغنــاء، فقــد جعلهــا 
ّ
البيولوجيــا عــوض فــن

ذلــك محبوبــة مــن قبــل جماهيرهــا العربّيــة، 
خامــة  فــي  قــّوة  مــن  عليــه  ــر 

ّ
تتوف مــا  بحكــم 

جّمــة  تحــّوالت  فهــم  علــى  وقدرتهــا  الصــوت 
شــهدتها األغنيــة املعاصــرة، بالنســبة لفتــاة 
لــم تتجــاوز الضفــة األولــى مــن العمــر، وداخل 
بلد حيث الرداءة ســّيدة املشــهد الغنائي. هذا 
األمــر يجعــل ســكينة فحصــي مجــّرد نســخة 
ــرة عــن أصــوات مغربّيــة واعــدة، تلهــث 

ّ
ُمصغ

 
ّ
وراء بطــش الحفــات الرســمية، خصوصــا أن
هــذا النــوع من األغانــي، ذات النفحة التراثية، 
املغربّيــة،  املهرجانــات  داخــل  ُمهّمشــا  يبقــى 
قبــل  مــن  والجحــود  اإلقصــاء  مــن  ويعانــي 
دّعم أغاني 

ُ
املؤّسســة الرســمية، التي ترعى وت

أربــاح  مــن  لهــا  ــق 
ّ
حق

ُ
ت مــا  بحكــم  ترفيهيــة، 

 هــذه األغاني 
ّ

داخــل القنــوات الرســمية، فتظــل
التراثيــة تعيــش فقــط بســبب اإلنتــاج الغربي 
مثــل  املــدن،  مــن  عــدد  داخــل  ومهرجاناتــه، 

بوردو الفرنسية وبروكسيل البلجيكية.

صوت أقرب
اختــراق  علــى  بقــدرة  أغانــي فحصــي  تتمّيــز 
بتحّوالتهــا  الجديــدة،  األغنيــة  واقــع 
أنمــاط  علــى  باعتمادهــا  وجمالّياتهــا، 
موســيقّية أفريقية وغربية، تجعلها األساس 
الغنائــي  الفعــل  عليهــا  ُيشــّيد  الــذي  الفنــّي 
مــن خــال الثــورة علــى أشــكال فنّيــة وأنمــاط 
األغنيــة  ــت 

ّ
ظل غنائيــة،  وقوالــب  موســيقّية، 

الكاســيكية تحتكــم إليهــا. وإذا كانت الفنانة 
قــت شــهرة واســعة بــني أبنــاء 

ّ
املغربيــة قــد حق

وبنات الجيل الجديد، فذلك يعود إلى فلسفة 
املوســيقى املعاصــرة، التــي باتــت أكثــر تنّوعا 
 ذلــك 

ّ
علــى مســتوى التوليــف املوســيقّي، إذ إن
يجعلها غير مألوفة للُمستمع العربي.

األشــكال  تتداخــل  فحصــي،  أغانــي  ففــي 
 
ّ
لكــن واألفريقيــة،  الغربيــة  املوســيقّية 

الجوهــر املغربــي يبقــى واحدًا، فهو ما ُيشــّد 
طاملــا  بأغنيــة  يســتمتع  ويجعلــه  ســتمع 

ُ
امل

ســمعها مــن جــّده وجّدتــه فــي صبــاه، وفــق 
الـــ  فهــذا  معاصــرة.  أكثــر  موســيقّية  قوالــب 
»روســيكاج« الغنائــي مّيــز أغانــي فحصي، 
وجعلهــا أقــرب إلــى النــاس بنــوع مــن الوجد 

الصوفي.
فحصــي  تجربــة   

ّ
فــإن األســاس،  هــذا  علــى 

ــات 
ّ
قّدمهــا املحط

ُ
ليســت مجــّرد صــوت، كمــا ت

اإلعاميــة  ومنابرهــا  املغربّيــة  التلفزيونيــة 
هــا 

ّ
إن االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  داخــل 

جامحــة،  وطاقــة  وأصيلــة،   
ٌ
واعــدة تجربــة 

وصوٌت آســر، وجســٌد مضّمخ بالُجرح، تجعل 
أغانيهــا تنســاب هادئــة مــن شــغاف الذاكــرة، 
نفتح 

ُ
رّكــب فــي تجربتهــا وامل

ُ
 هــذا الــكل امل

ّ
إذ إن

علــى أنــواع موســيقّية معاصــرة، مثــل الريغي 
والجــاز والبلــوز، ممتزجــا مــع التــراث املغربي 
يجعــل  العيطــة،   

ّ
فــن مثــل  الشــعبية،  بأنواعــه 

أغانيهــا ذائعــة الصيــت، وتنطبــع فــي الذاكــرة 
تبقــى  هــا 

ّ
لكن املغاربــة،  عنــد  مألوفــة  بأغــان 

عصّيــة علــى القبــض علــى مســتوى التركيــب 
التقني والتوليف املوسيقي، في الوقت نفسه. 
رّبمــا هنــاك تجــارب كثيــرة عرفــت محــاوالت 
للمــزج بــني موســيقاها، وموســيقى الشــعوب 
الــروك  مثــل  غربيــة؛  كانــت  ســواًء  األخــرى، 
مــن  الشــرق؛  مــن  أو  إلــخ،  والجــاز..  والبلــوز 
الراغــا الهنديــة، واملوســيقى اإليرانية، وحتى 
اليابانية... لكن ما استطاعت فحصي املضّي 
بــه، هــو إيجــاد تقاطعات تقنيــة وجمالية بني 
التــراث املغربــي، وتلــك املوســيقى الشــعوبية 
ســق 

ّ
األخرى، ليصبح لدينا مزيج ذو قوام ُمت

تنافــرات  فــي  الوقــوع  ــب 
ّ
يتجن موســيقيا، 

ليست جذابة.

التراث المغربي في مختبر الجاز

سكينة 
أعمال تخترق واقع األغنية الجديدة )فيسبوك(فحصي

)Getty( »هذا شكلي النهائي«
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تتداخل في أغانيها 
األشكال الموسيقيّة 

الغربية واألفريقية

تحاول أن تصّعد 
مفاهيم الحّب والجنس 

لتعطيها أبعادًا أسطورية

عمر بقبوق

قبــل أيــام، أصــدرت دوجــا كات ألبومــا جديــدًا، 
يحمل عنوان Her Planet، وهو األلبوم الرسمي 
التــي  األميركيــة،  النجمــة  فــي مســيرة  الثالــث 
تمكنــت مــن االرتقاء ألعلى درجات النجاح في 
عالم موسيقى البوب في وقٍت قياسي، بعدما 
نجحت في ترك بصمة خاصة، بفضل قدرتها 
لجــودة  باإلضافــة  الــراب،  أداء  علــى  العاليــة 
أنواعــا  األلبــوم  يشــمل  الغنــاء.  فــي  صوتهــا 
موســيقية متعــددة، تتناولهــا دوجا كات ألول 
مــرة، منهــا: الـــ آر آنــد بــي، واإللكتريــك دانــس، 
باإلضافــة  والهــاوس،  والفانــك،  واألفروبيــت، 
للعديــد مــن أغانــي البــوب والهيــب هــوب التــي 
تميزت بها دوجا كات في األلبومات السابقة، 
املوســيقية  باألنمــاط  التنــوع  هــذا  ويخــدم 
إليــه  الــذي أشــارت  املفهــوم الخــاص لأللبــوم، 
هــا 

ّ
دوجــا كات، إذ أكــدت خــال تصريحاتهــا أن

شــخصيتها  لهــا  تكــون  أن  أغنيــة   
ّ

لــكل تريــد 
الخاصــة؛ وذلــك بعدمــا بــدأت تمهد ملشــروعها 
الجديــد، الــذي اعتبرته أول مشــروع موســيقي 
 األلبومات السابقة، 

ّ
خاص بها يعّبر عنها، ألن

برأيهــا، كانــت تتحكــم بهــا معاييــر اإلنتاج في 

يفرضهــا  التــي  والشــروط  البــوب،  موســيقى 
سوق اإلنتاج على الوجوه الجديدة. 

كات أللبومهــا  اختارتــه دوجــا  الــذي  املفهــوم 
خــاص  موســيقي  دوســتوبي  مفهــوم  هــو 
عــن عالــم موســيقي يختلــف عــن العالــم الــذي 
نعيــش فيــه، ليكــون Her Planet اســما لكوكــب 
اخترعتــه دوجــا، وفيه تتعايش جميع األنواع 
فــي وئــام.  الخارجــي  الفضــاء  فــي  واألجنــاس 
هذا املفهوم يتم دعمه بعناصر مرئية، لترسم 
مــن خــال فيديوهات تتمتــع بجاذبية بصرية 
عاليــة معالــم هــذا العالــم؛ وقــد أعطــت دوجــا 
كات األولويــة فــي عملهــا للتماســك الفنــي مــا 
بــني مقاطع الفيديو املوســيقية الخاصة، التي 
كوكبهــا،  علــى  مختلفــة  مواقــع  فيهــا  تصــور 
وربطهــا بأنمــاط موســيقية مألوفــة، تمزجهــا 

عاملــا  يائــم  لتعطيهــا طابعــا جديــدًا  بعنايــة 
آخر.

فيــه  تتعايــش  الــذي  كات  دوجــا  عالــم   
ّ
لكــن

مختلفــا  يبــدو  ال  بســام  املوســيقية  األنمــاط 
كثيرًا عن عاملنا، وال تبدو موضوعات األغاني 
فيــه مختلفــة عــن كل مــا تتداولــه أغانــي البوب 
 ،Woman ،بشــكل كبيــر؛ فاألغنيــة االفتتاحيــة
تبــدو نموذجــا ألغانــي البــوب النســائية التــي 
بخلطــة  لألنوثــة،  نموذجيــا  مفهومــا  تقــدم 
فيــرد  الذكوريــة،  الرغبــات  إلشــباع  موجهــة 
إلــى  بحاجــة  وأنــت  لذيــذ  طعــم  »لــدّي  بهــا: 
تقــوم  ألن  تحتــاج  فقــط  أنثــى  أنثويــة؛  ملســة 
بحمايتهــا. حبيبــي، عليــك أن تعبــد الوركــني 
نــي أنثويــة جــدًا، ســأملس روحــك 

ّ
والخصــر، إن

ــك رجــل؛ فاســمح 
ّ
عندمــا تســمعني أقــول لــك إن

لي أن أكون امرأتك«.
 دوجــا كات تحــاول فــي بعــض األغانــي 

ّ
 أن

ّ
إال

أن تصّعــد مفاهيــم الحــب والجنــس لتعطيهــا 
تعيــد  أن  تحــاول  هــا 

ّ
وكأن أســطورية،  أبعــادًا 

بكلماتهــا رســم أســاطير الخلــق األولــى. ذلــك 
 ،Naked أغنيــة  فــي  خــاص  بشــكل  نلمســه  مــا 
لوحــة  ترســم  أن  كات  فيهــا دوجــا  تحــاول  إذ 
جنسية فائقة، تصّعد فيها العاقة مع الجسد 
والــذات والحــب؛ فيــرد باألغنيــة: »هــل يمكننــا 
خلــع هــذا العــبء والتعــري! ال أريــد أن أفكــر في 
أّي شيء سوى البقاء أمام جسدك. يمكنك ترك 
النوافــذ مفتوحــة، ال تهتــم بمــن يرانــا عاريــني. 
أحــب املــوز والخــوخ، ربمــا ذلــك غيــر الئــق! هــل 
بالكعــب  وأقــف  خارجــا  أنزلــق  أن  يمكننــي 
العالــي علــى عتبــة بابك؟ هــل يمكنني أن ألعب 

 شيء على األرض؟«.
ّ

وأن أترك كل
إن مواضيــع األغانــي هكــذا باملجمــل جنســية 
وعاطفيــة ترســم ســياقا لعالــم آخــر يشــبهنا؛ 
 عن هذه املواضيع ســوى بالقليل من 

ّ
وال تشــذ

املقاطــع التــي تعّبــر فيها دوجا كات عن فكرها 
الحــال  هــي  كمــا  املوســيقية،  وشــخصيتها 
»ضــع  فيهــا:  يــرد  التــي   ،Imagine أغنيــة  فــي 
ونظهــر،  نظهــر  نحــن  قصــر؛  فــي  االســتوديو 
خمســمائة رف بيعــت. لــم أكــن أبــدًا أكثــر فخــرًا. 
نــي بحاجــة للمزيــد مــن الضــوء؛ لكــن علــي 

ّ
إن

التألق والتألق. هذا شكلي النهائي«.

دوجا كات
الغناء على كوكب آخر

استطاعت المغنية 
المغربية الشابة سكينة 

فحصي، في تجربتها، 
أن تجد تقاطعات 

تقنية وجمالية بين 
التراث المغربي، وتلك 
الموسيقى الشعوبية 

األخرى، مثل الجاز والبلوز، 
ليصبح لدينا مزيج ذو 

قوام ُمتّسق موسيقيًا، 
يتجنّب الوقوع في 
تنافرات ليست جذابة

أصــدرت فرقــة Maroon 5 ألبومــً 
جديــدًا يحمــل عنــوان Jordi، وهــو 
العمل الرســمي الســابع في مسيرة 
الفرقــة األميركيــة، التي تنشــط منذ 
فــي  تمضــي  زالــت  ومــا  عقديــن، 
رحلتها بالبحث عن الذات الموسيقية، 
مــن خالل خــوض تجارب فــي أنماط 

مختلفة.

عند الثامنة من مســاء اليــوم، تُنّظم 
»دار األوبــرا المصريــة« فــي القاهرة 
عرضً على خشــبة مســرح »معهد 
الموســيقى العربيــة«، يحمل عنوان 
كلثوميات، تُستعاد فيها مجموعة 
من أغاني كوكب الشرق، أم كلثوم.

بعــرض يحمــل عنــوان غابــة تؤدي 
المغنيــة اللبنانية ســاندي شــمعون، 
على خشــبة مســرح »مترو المدينة« 
فــي بيــروت، مجموعة مــن أغاني 
التاســعة  إمــام، وذلــك عنــد  الشــيخ 
والنصف من مساء الخميس المقبل.

الســلطانية  األوبــرا  دار  أتاحــت  أخيــرًا، 
)ُعمان، مســقط(، علــى قناتها عبر 
مــن  مجموعــًة  يوتيــوب،  منصــة 
عروضها التي نُشرت على القناة تحت 
عنــوان مســارات عبر الموســيقى 
الكالســيكية؛ إذ بإمــكان الجمهور 

مشاهدة هذه الحفالت مّجانً.

ضمن العروض التي تقّدمها »ساقية 
الصاوي« القاهرية، وتســتعيد فيها 
أغاني مــن التراث المصــري والعربي، 
تقــّدم فرقة األطالل، عند الســابعة 
من مســاء يوم الســادس من الشهر 
الجاري، عرضً تــؤّدي فيه أعماًال من 

الذاكرة المصرية.

الموسيقى  مزج  إلى  دائمًا  يتطلّع  عربي،  موسيقي  انشغال  ثّمة 
تشّق  أن  استطاعت  قليلة  تجارب  أخرى.  موسيقية  بأنماط  العربية 
لنفسها طريقًا ضمن هذا المفهوم، من دون أن تضطر إلى تقديم 
إكزوتيكيًا  كيانًا  بوصفها  العربية  الموسيقى  تقديم  مثل  تنازالت، 
»الحسابات«  هذه  آخــرون  استغّل  بينما  الغربي،  المستمع  يستدرج 
ومضوا في صناعة موسيقى، ال هي شرقية وال هي غربية، بل ليس 

لها أّي نكهة.

ليست شرقية وال غربية

أخبار
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رياضة

استقبل مئات املشجعني املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، لدى وصوله إلى مطار العاصمة 

اإليطالية روما، على منت طائرة خاصة رفقة 
رئيس فريق روما، دان فريدكني، لبدء مهمته في 

تدريب الفريق. وكان في انتظار املدرب خارج 
املطار نحو 500 شخص تحّدوا الحّر في العاصمة 

اإليطالية خال ساعات من أجل انتظاره، وهتف 
مشجعو فريق »الذئاب« لدى وصول جوزيه 

مورينيو باسم املدرب وأشعلوا مفرقعات.

أعلن العب الوسط األملاني توني كروس اعتزال 
اللعب الدولي من أجل التركيز على األهداف 

التي يريد تحقيقها مع فريقه ريال مدريد. وعبر 
حسابه في »إنستغرام« قال كروس: »لقد لعبت 

106 مرات من أجل أملانيا. لن تكون هناك مرة 
أخرى. كنت اتخذت قرار رحيلي عن املنتخب بعد 
البطولة منذ وقت بالفعل. كان واضحا بالنسبة 

ني 
ّ
ني لن أكون متاحا ملونديال قطر 2022 ألن

ّ
لي أن

أريد التركيز مع ريال مدريد«.

ستتم محاكمة املشجعة التي تسببت، قبل أيام، 
في سقوط عشرات الدراجني خال طواف فرنسا 
للدراجات الهوائية، وذلك لتحديد مسؤوليتها 

املحتملة عن الحادث، وفقا ملا أعلنه مكتب املدعي 
العام في مدينة بريست الفرنسية. ويمكن أن 

تواجه املرأة عقوبة بالسجن ملدة عام في حال 
إدانتها، وربما تصل إلى عامني إذا استدعت حالة 
أّي من املتسابقني املصابني الخضوع للعاج أكثر 

من ثاثة أشهر.

مئات المشجعين 
يستقبلون البرتغالي 

مورينيو في روما

كروس ينهي مسيرته 
مع ألمانيا للتركيز على 

ريال مدريد

محاكمة المشجعة 
التي تسببت في سقوط 

عشرات الدراجين

جدد السائق 
البريطاني، لويس 
هاميلتون، 
بطل العالم 7 
مرات عقده 
مع فريق 
»مرسيدس« 
حتى عام 2023، 
وهو الذي تّوج 
معه بستة من 
ألقابه العالمية، 
إذ انتقل إليه عام 
2012. وأصدر 
الفريق بيانًا جاء 
فيه: »يسعد 
مرسيدس أن 
تعلن عن تمديد 
عقد لويس 
هاميلتون بطل 
العالم 7 مرات، 
سنتين إضافيتين، 
ومتابعة 
الشراكة الناجحة 
بين الطرفين«.

)Getty( »لويس هاميلتون يُتابع مسيرته الناجحة مع »مرسيديس

هاميلتون يُجدد لـ»مرسيدس«

Sunday 4 July 2021
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ميونخ ـ العربي الجديد

خــــالــــف مـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا جــمــيــع 
التوقعات، واستطاع نجومه خطف 
فوٍز مستحق على منافسه منتخب 
بــلــجــيــكــا، بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، في 
على  بينهما،  جمعت  التي  القوية  املواجهة 
ربع  منافسات  ضمن  أريــنــا«،  »أليانز  ملعب 
نهائي بطولة »يورو 2020«، ما جعل كتيبة 
املدرب روبرتو مانشيني تبلغ املربع الذهبي، 
إســبــانــيــا.  الــعــنــيــد  خصمها  ســتــاقــي  لكنها 
وتمكن منتخب إيطاليا من مواصلة مشواره 
ــم األوروبــــيــــة  ــ ــــأس األمــ الــــرائــــع فــــي بـــطـــولـــة كـ
»األزروي«  ليصل  »يــورو 2020«،  القدم  لكرة 
املسابقة  نهائي  نصف  إلــى  الخامسة  للمرة 

مدريد ـ العربي الجديد

وضــعــت إســبــانــيــا، حاملة اللقب ثــاث مــرات 
سويسرا  ملشوار  حــدا  و2012(،   2008  ،1964(
املثير، وبلغت الدور نصف النهائي من كأس 
أوروبــا لكرة القدم، عندما تغلبت عليها 1-3 
ــركـــات الــتــرجــيــح بــعــد تــعــادلــهــمــا 1-1 في  بـ
الذي  اللقاء  في  واإلضــافــي،  األصلي  الوقتن 
أقــيــم بــســان بــطــرســبــورغ فـــي ربــــع الــنــهــائــي. 
وأمــــام 20 ألـــف مــتــفــرج فــي ملعب »غـــازبـــروم 
بهدف  التسجيل  إســبــانــيــا  افتتحت  أريـــنـــا«، 
لــاعــب ســويــســرا دنــيــس زكــريــا بــالــخــطــأ في 
يــدرك جيردان  أن  قبل  بـــاده،  مرمى منتخب 
سويسرا  بعدها  لتتلقى  الــتــعــادل،  شــاكــيــري 
ضــربــة مــوجــعــة بــطــرد العــــب وســطــهــا ريــمــو 
فــرويــلــر بــســبــب تــدخــل عــلــى الــبــديــل جــيــرارد 
أوناي  اإلسباني  الحارس  مورينو. وتصدى 
ــانـــويـــل  ــار ومـ ــ ــمـــون لـــركـــلـــتـــي فــــابــــيــــان شــ ــيـ سـ
فارغاس  روبــن  تسديدة  علت  فيما  أكانجي، 
أورياسابال  أن يحسم ميكيل  العارضة، قبل 
الـــفـــوز، فــي مـــبـــاراة تــألــق فــيــهــا أيــضــا حــارس 
ــرا يــــــان ســــومــــر الــــــــذي قــــــام بــعــشــرة  ــســ ــويــ ســ
تصديات في املباراة )رقم قياسي في نسخة 
هذا العام(، وأبعد الركلة الترجيحية لرودري.
وتلتقي إسبانيا في الدور املقبل مع إيطاليا، 
التي اجتازت بدورها عقبة بلجيكا بهدفن 
لواحد، في اللقاء الذي أقيم بميونخ. وشهد 
ــدف الـــعـــكـــســـي الـــثـــالـــث ملــصــلــحــة  ــهــ الـــلـــقـــاء الــ
إســبــانــيــا خـــال هـــذه الــبــطــولــة، بــعــد املــبــاراة 
ضد سلوفاكيا وكذلك ضد كرواتيا، ليصبح 
أول منتخب في العالم يستفيد من 3 أهداف 
عكسيٍة خـــال بــطــولــة كــبــرى، وفـــق تــأكــيــدات 

موقع أوبتا. وللمرة الخامسة، يحسم منتخب 
أوروبــا  إسبانيا إحــدى مبارياته في بطولة 
لألمم بهذا الشكل، وقد كان منتخب الروخا 
محظوظًا، بما أّنه خال أربع مناسبات تمكن 
من التأهل إلى الــدور التالي. واعتمد املدرب 
اإلسباني لويس أنريكي، على النجم الشاب 

تواليًا،  الخامسة  لــلــمــبــاراة  أســاســيــًا  بــيــدري 
لــيــصــبــح ثــانــي العـــب أوروبـــــي يــخــوض هــذا 
الــعــدد مــن املــبــاريــات فــي دورات كــبــرى، بعد 
العالم  كــأس  في  ويتساد  نورمان  األيرلندي 
1982. وســجــل الــســويــســري شــاكــيــري، هــدف 
منتخب باده الوحيد، ليرفع رصيده إلى 8 

الكبرى. ومنذ كأس  البطوالت  أهــداف خــال 
أربعة العبن فقط نجحوا  فــإن  العالم 2014 
في التسجيل أكثر من شاكيري. وصنع فلور 
الــهــدف الــســويــســري بــعــد »أســيــســت« مثالي 
ــــرد الحـــقـــًا مـــن قبل  إلــــى شـــاكـــيـــري، ولــكــّنــه ُطـ
الــحــكــم، لــيــصــبــح ثــانــي العـــب فـــي مــنــافــســات 

بــطــولــة أوروبــــــا يــصــنــع هـــدفـــًا ثـــم يـــطـــرد في 
منتخب سويسرا ضد  نفسه. وسجل  اللقاء 
إســبــانــيــا، الــهــدف الــثــامــن فــي رصــيــده خــال 
هـــذه الــنــســخــة، لــيــعــادل عـــدد أهـــدافـــه فـــي كل 
مــشــاركــاتــه الــســابــقــة، وهـــو مـــا يــؤكــد تميزه 

خال هذه النسخة رغم خروجه.

إسبانيا تعبر عقبة سويسرا 
بقمة األرقام المثيرة

القارية، بعدما توج باللقب عام 1968، ونال 
الوصافة في نسختي 2000 و2012، فيما حل 
ويــشــارك  و1988.   1980 نسختي  فــي  رابــعــًا 
العاشرة في تاريخه  للمرة  منتخب إيطاليا 
ــة لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــيــ ــم أوروبــ ــ بــبــطــولــة كــــأس األمـ
والــســابــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، مــنــذ أن غــــاب عن 
توج  الــتــي   ،1992 عــام  فــي  الشهيرة  النسخة 
بها منتخب الدنمارك حينها، وشّكل مفاجأة 
كبيرة لجميع الجماهير الرياضية. وواصل 
القياسية،  األرقـــام  تحقيق  إيطاليا  منتخب 
بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في 
بطولة كأس األمــم األوروبية 2020، ما جعل 
ــــدرب روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي يـــعـــززون  ــال املــ ــ رجـ
رقــمــهــم الــقــيــاســي فــي عـــدد املــواجــهــات، التي 
لم يتذوقوا فيها طعم الخسارة إلى 32 لقاء 
)27 فــوزًا وخمسة تــعــادالت(، من بينهما 13 

انتصارًا متتاليًا.
وتـــعـــود آخـــر خـــســـارة ملــنــتــخــب إيــطــالــيــا إلــى 
العاشر من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2018، 
عــنــدمــا اســـتـــطـــاع مــنــتــخــب الــبــرتــغــال الــفــوز 
األمم  دوري  منافسات  ضمن  نظيف،  بهدٍف 
ــال روبــرتــو  األوروبــــيــــة لــكــرة الـــقـــدم، لــكــن رجــ
يسيرون  بــأنــهــم  للجميع  أثــبــتــوا  مانشيني 

بالطريق الصحيح صوب اللقب.
واســـتـــطـــاع مــنــتــخــب إيــطــالــيــا تــأكــيــد تــفــوقــه 
بلجيكا،  منتخب  مــنــافــســه  عــلــى  الــتــاريــخــي 
بعدما حقق الــفــوز فــي 15 مــبــاراة، مــن أصل 
23 مــواجــهــة جــمــعــت بينهما، فــيــمــا تــلــقــى 4 
هزائم فقط، وتعادل في 4 مناسبات بجميع 

املسابقات.
في املقابل، فشل منتخب بلجيكا، الثالث في 
مــونــديــال روســيــا عــام 2018، فــي مشاركته 
الثانية على التوالي في بطولة كأس األمم 
األوروبية لكرة القدم، بعدما خرج من ربع 
النهائي عام 2016، والسادسة في تاريخه 
فـــي بــلــوغ نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــالــثــة، 
وعــجــز عـــن تـــكـــرار إنـــجـــازه عـــام 1980 على 
أمــام  النهائية  املــبــاراة  خسر  عندما  األقـــل، 
بهدفن  الــغــربــيــة  أملــانــيــا  مــنــافــســه منتخب 
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أكد منتخب إيطاليا تفوقه التاريخي على منافسه 
منتخب بلجيكا، بعدما حقق الفوز الـ15، من أصل 23 

مواجهة جمعت بينهما بجميع المسابقات

)Getty( أضاع لوكاكو العديد من الفرص أمام إيطاليا

)Getty( »2020 فرحة منتخب إيطاليا بالوصول إلى نصف نهائي »يورو

)Getty( سيطرت إيطاليا على المواجهة أمام بلجيكا

المواجهة شهدت إثارة كبيرة )ديمتري غلوبوفتيش/األناضول(

أوناي سيمون حصد جائزة الالعب األفضل في اللقاء )ديمتري غلوبوفتيش/أناضول(

مــقــابــل هـــدف وحـــيـــد، عــلــمــًا أن »الــشــيــاطــن 
الــُحــمــر« حــقــقــوا املـــركـــز الــثــالــث عـــام 1972، 
عــنــدمــا خــســروا أمـــام املــجــر بــهــدفــن مقابل 

هدف.
األفضلية  إيــطــالــيــا صــاحــب  وكـــان منتخب 
ــام مــنــافــســه  ــ املــطــلــقــة فــــي الــــشــــوط األول أمــ

مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، بــعــدمــا اســـتـــحـــوذ على 
الكرة، لكن دون خطورة على الحارس تيبو 
روميلو  النجم  رفـــاق  اعتمد  فيما  كــورتــوا، 
ــادوا  ــ ــدة، وكـ ــرتــ لـــوكـــاكـــو عــلــى الــهــجــمــات املــ
الـــحـــارس  لــكــن  األول،  الـــهـــدف  يــســجــلــوا  أن 
ــا نــجــح بــالــتــصــدي  ــ ــارومـ ــ جــانــلــويــجــي دونـ
ملحاولتن، األولــى كانت لكيفن دي بروين، 

والثانية للمهاجم العماق لوكاكو.
ونجح منتخب إيطاليا في استغال الخطأ 
وافتتح  بلجيكا،  لاعبي  الــفــادح  الــدفــاعــي 
في  بــهــدفــه  املـــبـــاراة  نتيجة  بــاريــا  نيكولو 
)31(، لــيــضــف بـــعـــدهـــا زمــيــلــه  الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــــ
ولورنزو إينسينيي الهدف الثاني بطريقة 
كورتوا  تيبو  الحارس  عجز  للغاية،  رائعة 

)44(. ومع  ـــ الــ الدقيقة  فــي  التصدي لها  عــن 
اقتراب نهاية الشوط األول، حصل منتخب 
ــزاء، مـــا جــعــل نــجــوم  ــ بلجيكا عــلــى ركــلــة جـ
تقنية  لتتدخل  عليها،  يعترضون  إيطاليا 
الفيديو املساعد »فــار«، وتؤكد صحة قرار 
روميلو  الــنــجــم  لتنفيذها  لينبري  الــحــكــم، 
الــذي نجح بتسجيلها فــي شباك  لــوكــاكــو، 
)47( من  الــحــارس دونــارومــا في الدقيقة الــــ
الوقت اإلضافي. وفي الشوط الثاني، حاول 
وأضـــاع  الـــتـــعـــادل،  إدراك  بلجيكا  مــنــتــخــب 
نــجــومــه الكثير مــن الــفــرص، وعــلــى رأســهــا 
إهــــــــدار رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو فـــرصـــة خــطــيــرة 
من  إيطاليا  منتخب  مــدافــع  تمكن  للغاية، 
التصدي لها بطريقة رائعة، جعلته يساهم 

بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى نــتــيــجــة الـــلـــقـــاء. مــــن جــهــة 
أخــرى، تغنت الصحف اإليطالية بانتصار 
»األزوري« املبهر، بعد مستوى مميز أثبتت 
تحت  تألقها  اإليطالية  الكتيبة  خاله  مــن 
قـــيـــادة املـــديـــر الــفــنــي روبـــيـــرتـــو مــانــشــيــنــي. 
وكــتــبــت صحيفة )غــازيــتــا ديــلــو ســبــورت( 
ــدور  ــ الـــشـــهـــيـــرة: »إيـــطـــالـــيـــا الـــخـــابـــة فــــي الـ
يغرقان  وإنسيني  بــاريــا  النهائي!  نصف 
)كــوريــري  صحيفة  أمـــا  لــوكــاكــو«،  بلجيكا 
ديلو سبورت( فعنونت: »إيطاليا تطير إلى 
يرسان  وإنسيني  بــاريــا  النهائي!  نصف 
إشــارة  في  بلجيكا«،  إلــى  لوكاكو وميرتنز 
واضــحــة إلــى الــرضــا الــتــام عما قدمه رجــال 

مانشيني في املسابقة القارية حتى اآلن.

يـورو بـازار

فشلت بلجيكا في 
الوصول إلى نصف نهائي 

اليورو للمرة الثانية

ــــوداع املخيب  ال الــعــديــد مــن األزمــــات بمنتخب فــرنــســا، بعد  ■ عصفت 
لقاء  فــي  ـــــ16،  ال فــي دور  أمـــام ســويــســرا  بالهزيمة  يـــورو 2020،  لبطولة 
خسره بفارق ركالت الجزاء الترجيحية. وبعد أزمة رابيو وبوغبا، ومن 
بعدها مبابي وغريزمان، ظهر مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل 
االجتماعي، يظهر فيه مهاجم فرنسا وبرشلونة عثمان ديمبيلي، وهو 
الــيــورو،  فــي  فرنسا  منتخب  إقــامــة  بمقر  آسيويني  عاملني  مــن  يسخر 
بحسب تقرير لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية. وبني املقطع، أن فنيني 
بالفندق،  الــالعــب  غــرفــة  فــي  تكنولوجية  حــل مشكلة  يــحــاولــون  كــانــوا 
السخرية  في  غريزمان،  زميله  وبحضور  برشلونة  جناح  شــرع  حيث 
من مظهرهم ولغتهم و«التقدم التكنولوجي« املفترض لبلدانهم. ويمكن 
بالقول:  غريزمان  يخبر  وهو  السابق  دورتموند  بوروسيا  نجم  سماع 
»كل هذه الوجوه القبيحة، فقط حتى تتمكن من لعب )PES( )كرة القدم 
البالغ  الــالعــب  أضــاف  ثــم  بالخجل؟«،  تشعر  أال  بلي ستيشن(،  بجهاز 
اللغة املتخلفة؟«. وقــال بعدها ألحد  نــوع هــذه  العمر 24 عــامــا: »مــا  مــن 

العاملني »هل أنت متقدم تكنولوجيًا في بلدك أم ال؟«. من جهة أخرى، أكد 
تقرير للصحيفة ذاتها، أن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل 
االجتماعي، يعتقد أنه قديم ولم يتم تسجيله خالل اليورو هذا الصيف، 
ألن َقصة شعر غريزمان مختلفة عن تلك التي ظهر فيها خالل البطولة.

■ تعّرض ظهير أيسر منتخب إيطاليا لكرة القدم، ليوناردو سبيناتزوال، 
إلصــابــة فــي وتــر أخــيــل خــالل فــوز بـــالده على بلجيكا )2-1( فــي ربع 
نهائي »يورو 2020« في ميونيخ، بحسب ما ذكر االتحاد اإليطالي للعبة، 
»األزوري« بعد  املالعب. وتحدث مسؤولو  ما قد يبعده عدة أشهر عن 
املباراة عن »مؤشرات تدّل إلى تمزق في وتر أخيل األيسر« لالعب روما 
البالغ 28 سنة وأحد أفضل العبي »اليورو« حتى اآلن. وتحدثت وسائل 
إعالمية عن إمكانية غياب الالعب عدة أشهر بحال قطع في وتر أخيل. 
وحيا املدرب روبيرتو مانشيني العبه الذي خرج باكيًا في الدقيقة 79، 
في املؤتمر الصحافي، وقال إن »أول شيء هام أننا متأسفون ملا حصل 
مع سبينا ال يستحق هذه اإلصابة، كان يلعب بشكل جميل جدًا، كان 
بني األفضل في هذه البطولة«. هذا وقال زميله لورينزو إنسينيي »هذه 

خسارة كبيرة. سنحاول قدر اإلمكان بلوغ النهائي ألجله«.

أنــدري سيلفا، عقدًا ملدة  الــقــدم،  لكرة  البرتغالي  املنتخب  وّقــع مهاجم   ■
خمس سنوات مع اليبزيغ األملاني قادمًا من فريق أينتراخت فرانكفورت، 
الــــ25 سنة 28 هدفًا فــي بطولة  ابــن  الجديد. وسجل  وفــق مــا أعلن فريقه 
ترتيب  الثاني في  املركز  ليحتل  األملاني في موسم 2021-2020  الــدوري 
الهدافني خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ )41(. 
خــدمــات سيلفا  على  اليبزيغ حصل  أن  املحلية  »بيلد«  وذكـــرت صحيفة 
مقابل 23 مليون يورو )27 مليون دوالر(، وسيتقاضى حوالي 4 ماليني 
يورو في املوسم. ويطمح البرتغالي الذي دخل بدياًل في ثالث مباريات مع 
املنتخب في »اليورو« الحالي، إلى خوض منافسات بطولة أبطال أوروبا مع 
اليبزيغ بعد أن حل فرانكفورت خامسًا في منافسات »البوندسليغا« هذا 
املوسم. وقال املهاجم الذي سجل 40 هدفًا في 57 مباراة في الدوري خالل 
يملك  اليبزيغ.  مع  الجديد  التحدي  إلــى  »أتطلع  فرانكفورت:  مع  موسمني 
النادي طموحًا كبيرًا وأريد أن أساعده في تحقيق ذلك بتسجيلي أكبر عدد 
من األهداف. أريد أن ألعب على أعلى املستويات وهذا يعني دوري األبطال«.

حسين غازي

صديقي املشجع األملاني ومعه مساند للمنتخب الفرنسي في املقهى. 
الكمية  ضعف  يدخن  إيطاليا،  فيها  تلعب  أمسية   

ّ
كــل نرجيلته  يضع 

املـــعـــتـــادة، يــحــاكــي الــاعــبــن عــبــر الــشــاشــة، يــتــوســلــهــم إلنـــهـــاء األمـــور 
 

ّ
والتسجيل في شباك جيانلويجي دوناروما، لكنه يعود أدراجه في كل
ليلة إلى بيته يجّر أذيال الخيبة. مع انطاق دور الـ16، واجهت إيطاليا 
الــنــمــســا، اصــطــف صــديــقــي مــشــجــع أملــانــيــا إلـــى جــانــب زمــيــلــه مناصر 
 كرة ألرنوتوفيتش وأالبا بشكٍل جنوني، 

ّ
فرنسا. كانا يتفاعان مع كل

لم أرهما حتى بهذه الحالة حن كان املنتخب الذي يحبانه يلعب، وكأن 
إيطاليا تشّكل عقدة بالنسبة لهما، ال أعلم ما السبب، لكنه أمٌر غريب، 
وحالة ال بّد أن تدرس أكثر. خرج منتخب أملانيا بعدها ومن ثم فرنسا 
العيون  املــبــاراة،  بــدأت  بلجيكا.  إيطاليا بسيف  وتــوعــدا  البطولة،  مــن 
كانت تحدق إلى شاشة التلفاز بلهفة، خيبة أولى بقدم باريا وثانية 

من إينسيني، ثم جاءت فرحتهما العارمة بركلة الجزاء.
ــذات الــطــريــقــة ومــعــهــمــا مشجع  ــ ــر لــحــظــة يــتــصــرفــان بـ بــقــيــا حــتــى آخــ
لــلــبــرتــغــال، ال أعــلــم ملــــاذا كـــان فــي صــّفــهــمــا، لــكــن فــي الــحــقــيــقــة، شــعــروا 
بالصدمة بعد كرة سبينازوال ولوكاكو، لكن أمــواج أحامهم تكسرت 

في نهاية األمر...

ملعب 
ُحــر

يشجع الجميع... إال إيطاليا
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نظيره  البرازيلي  املنتخب  أطــاح 
التشيلي بصعوبة كبيرة من ربع 
نــهــائــي بــطــولــة »كـــوبـــا أمــيــركــا«، 
بــعــد الــتــفــوق عليه بــهــدف نــظــيــف، ليضمن 
وجــــــــوده بــــن األربـــــعـــــة الـــكـــبـــار فــــي املـــربـــع 
يواجه  أن  2021، على  عــام  لنسخة  الذهبي 
منتخب بــيــرو فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، 
يوم الثالثاء القادم. وفي مباراة صعبة جدًا 
على املنتخب البرازيلي، فاز األخير بهدف 
دقيقة  بــعــد  باكيتا  لــوكــاس  سجله  نظيف 
واحدة من دخوله بدياًل لروبيرتو فيرمينو، 
جيسوس،  غابريال  املهاجم  طــرد  وشهدت 
عند الدقيقة الـ 48، إثر ارتكابه خطأ خطيرا 
عــلــى أرض املــلــعــب. وفـــي الــتــفــاصــيــل، دخــل 
لــــوكــــاس بــاكــيــتــا أرض املـــلـــعـــب بــــديــــاًل فــي 
إثر  سريعا  هدفا  ليخطف  الثاني،  الــشــوط 
تــمــريــرة رائــعــة مــن الــنــجــم نــيــمــار دا سيلفا 
عــنــد الــدقــيــقــة 47 مــن املــواجــهــة. لــكــن لسوء 
حظ البرازيل أكملت املباراة بعشرة العبن 
بعد الهدف بدقيقتن فقط، إثر طرد املهاجم 
اآلخــر غابريال جيسوس، إثر خطأ متهور 
اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  العــب  ارتــكــبــه 
على أوخينيو مينا. رفع قدمه عاليا وركل 
ــع الــبــطــاقــة  ــ ــى رفـ ــ ــع الـــحـــكـــم إلـ ــ ــا دفـ مـــيـــنـــا، مــ

الحمراء في وجهه.
وبعد الطرد، سيطر املنتخب التشيلي على 
ــتـــحـــواذ إلــى  ــلـــت نــســبــة االسـ ــاراة ووصـ ــبــ املــ
حــوالــى 59% مــع 11 تــســديــدة على املــرمــى، 
ــت تــــصــــدى فــــيــــه حــــــــارس مــنــتــخــب  ــ ــ فـــــي وقـ
فرص  لخمس  بيكير،  أليسون  »الــســامــبــا«، 
حقيقية سانحة للتسجيل، ليحرم منتخب 

تشيلي التعادل امُلستحق.
 2015 نسختي  بطلة  تشيلي،  تستفد  ولـــم 
الـــعـــدديـــة، ووّدعــــت  األفــضــلــيــة  مـــن  و2016، 

تأهل البرازيل 
وبيرو

تأهلت البرازيل حاملة اللقب إلى الدور نصف النهائي لبطولة »كوبا أميركا«، 
برغم نقصها العددي لنحو شوط، بعد فوزها في ريو دي جانيرو على 
تخطت  التي  البيرو  مع  موعدًا  لتضرب  نظيف،  بهدف  تشيلي  منتخب 

باراغواي بركالت الترجيح

3031
رياضة

الــبــطــولــة وفــشــلــت فـــي هـــز شـــبـــاك منتخب 
»السامبا«، مع التنويه إلى أن حكم املباراة 
الدقيقة  فــي  فــارغــاس  ألغى هــدف إلدواردو 
الـــتـــي كشفتها  الــتــســلــل،  حـــالـــة  بــســبــب   63
املنتخب  كان  املقابل،  في  »الفيديو«.  تقنية 
البرازيلي األفضل في أول 45 دقيقة، وصواًل 
إلى طرد جيسوس الذي قلب املباراة ومنح 
األمــور  لتسير  تشيلي،  ملنتخب  األفضلية 
وفقًا للتوقعات بوصول املنتخب البرازيلي 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي، لــكــونــه واحـــدًا  إلـــى الـ
مــن أبـــرز املــرشــحــن لــلــوصــول إلــى النهائي 

واملنافسة على اللقب القاري.
وفي الشوط األول، سنحت للبرازيل أفضل 
فرصها في الدقيقة 20، عندما وجد النجم 
موقع  في  فيرمينو  روبرتو  املهاجم  نيمار 
أخفق  اإلنكليزي  ليفربول  العــب  لكن  جيد، 
إلــى شباك  الــوصــول مــن مسافة قريبة  فــي 

الحارس املخضرم كالوديو برافو.
وغّير باكيتا معالم املباراة بعد نزوله بدال 
مـــن فــيــرمــيــنــو فـــي الـــثـــانـــي، عــنــدمــا اخــتــرق 
الـــالعـــب الـــبـــالـــغ 23 ســنــة مــنــطــقــة تــشــيــلــي، 
مستفيدا من تمريرة نيمار وضعف تشتيت 
الدفاع، فأطلق كرة قوية برجله اليمنى من 
مسافة قريبة إلى يسار برافو )د.47(. وفي 
الــدقــيــقــة 69، لــعــب مــيــنــا عــرضــيــة وصــلــت 
بريريتون حّولها  بن  املولد  اإلنكليزي  إلى 

حارس  عارضة  على  هبطت  بعيدة  رأسية 
إيدرسون. في  اإلنكليزي  مانشستر سيتي 
املــقــابــل، أنــقــذ إيـــدرســـون منتخب الــبــرازيــل 
مــن هــدف آخــر فــي الدقيقة 78 إثــر تسديدة 
لــــــفــــــارغــــــاس، فــــــي حــــــن أخـــــفـــــق كـــــارلـــــوس 
ــة فــــي الــلــحــظــات  ــادلــ ــعــ ــيــــوس فــــي املــ بــــاالســ
العب  ســنــة(،   29( نيمار  ويبحث  األخــيــرة. 
بــاريــس ســـان جــرمــان الــفــرنــســي، عــن لقبه 
األول مـــع املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي فـــي »كــوبــا 
األخيرة  النسخة  بعدما غاب عن  أميركا«، 
الـــتـــي تــــوج بــلــقــبــهــا بــســبــب اإلصــــابــــة، كما 
يــرصــد نــيــمــار املــتــوج مــع الــبــرازيــل بكأس 
الـــقـــارات عـــام 2013 وذهــبــيــة أوملــبــيــاد ريــو 
الــقــيــاســي  الـــرقـــم   ،2016 عــــام  جــانــيــرو  دي 
الــدولــيــة املسجلة باسم  فــي عــدد األهــــداف 
إذ تفصله  77 هدفًا،  بيليه برصيد  »امللك« 
عنه 9 أهداف فقط، بعدما سجل ثنائية في 

الحالية. النسخة 
ــاراة فـــي املــؤتــمــر  ــبــ وتـــحـــدث نــيــمــار بــعــد املــ
الصحافي وقال »بدأنا املباراة بشكل جيد 
جدًا، ثم سجلنا هدفًا. صمدنا بعدها أمام 
والعبن  جيدًا  منتخبًا  تملك  التي  تشيلي 
كــثــيــرًا، وكل  مــبــاراة صعبة  كــانــت  مميزين. 
املــنــتــخــب يــســتــحــق الــتــهــنــئــة«. فـــي املــقــابــل، 
تحدث نجم منتخب تشيلي، أرتورو فيدال، 
املرشح  املنتخب  أمـــام  »لــقــد خسرنا  قــائــاًل: 
لنيل اللقب، املنتخب الذي يلعب على أرضه. 

على األقل سنوّدع برؤوس مرفوعة«.
فــي املــقــابــل، شــكــا مــــدرب الــبــرازيــلــي تيتي 
مــجــددًا مــن ســـوء أرضــيــة املــالعــب، مطالبًا 
الـــدور نصف النهائي  بــعــدم إقــامــة مــبــاراة 
نيلتون سانتوس في ريو دي  على ملعب 
جانيرو. وعن طرد جيسوس، قال تيتي إن 
الالعب »لم يتعّمد أذية الخصم«. وستكون 

مواجهة ُمتجددة 
بين البرازيل وبيرو 

في نصف النهائي

زهير ورد

االهتمام  بـــاراغـــواي،  منتخب  مــدافــع  غوميز،  غوستافو  جلب 
خالل منافسات كوبا أميركا، التي تقام في البرازيل، بتهوره 
الــتــي جمعت منتخب بــالده  النهائي  الـــدور ربــع  خــالل مــبــاراة 
الحكم.  يــضــرب  وكـــاد  اعــتــدى على منافسه  أن  بعد  بــالــبــيــرو، 
ويتمتع غوميز بخبرة كبيرة ُيفترض أن تساعده على التعامل 
التي  القاتلة،  الفردية  الهفوات  وتجنب  الصعبة  الوضعيات  مع 
يدفع ثمنها رفاقه ولكن هذا لم يحصل في اللقاء األخير، ألنه 
سبق أن خاض عديدًا من التجارب، وخاصة مع نادي ميالن 
ــم يــنــجــح مــع هـــذا الــفــريــق، مــا جــعــلــه يرحل  اإليــطــالــي، ولــكــّنــه ل
سريعًا عن أسواره بحثًا عن فريق يناسبه. وبعد تجربة أولى 
مــع ليبرتاد فــي بــاراغــواي الــذي قضى معه ثالثة مــواســم من 
2011 إلى 2014، انتقل بعدها إلى فريق النــوس الــذي خاض 
معه أكثر من 70 مــبــاراة خــالل عامني، ليرصده نــادي ميالن 
الفريق  لم يشارك مع  أّنــه  إلى صفوفه، غير  اإليطالي ويضمه 
اإليطالي إال في 20 لقاء، غادر بعدها نحو بامليراس البرازيلي 
على سبيل اإلعارة، ثم في صفقة انتقال نهائي. وتألق غوميز 
بشكل واضح في البرازيل حيث أثبت أن فشله في إيطاليا قد 
التحسن  أوروبــا، وأثبت هذا  الحياة في  تأقلمه مع  لعدم  يعود 

خــالل بــدايــة منافسات كوبا أمــيــركــا، بما أّنــه كــان مــن أفضل 
املدافعني ووقع عليه االختيار ضمن تشكيلة الدور األول نظرًا 
إلى كل ما قدمه من مستوياٍت رائعة رغم التراجع الكبير الذي 

يعرفه منتخب باراغواي خالل السنوات األخيرة.
وبات غوميز يحمل شارة القيادة في املنتخب بالفترة األخيرة، 
وهو ما يزيد من حجم مسؤولياته. ويشارك غوميز بانتظام 
مع منتخب بــالده خالل الفترة األخيرة، وهو ما ساعده على 
رفع عدد اللقاءات الدولية الذي لعبها، إذ اقترب من خوض 50 
إلــى العــب في غاية األهمية بالنسبة  أّنــه تحول  لقاء، ما يثبت 
إلى املنتخب الذي يعتمد على خبرته من أجل استعادة مكانته 
تـــداول عديد من  أولـــى. كما  الــقــاري فــي مرحلة  على الصعيد 
نـــادي تشلسي  اهتمام  االنــتــقــاالت خبر  فــي  املختصة  املــواقــع 
أّنه بات  اإلنكليزي بالتعاقد مع مدافع بامليراس، بعد أن أظهر 
جاهزًا للعودة إلى املالعب األوروبية من جديد ويمكنه النجاح 
هذه املرة، خاصة وأن مشاركاته املتواصلة مع فريقه ساعدته 
يعاني منها.  كــان  التي  النقائص  وتـــدارك  قــدراتــه  على تطوير 
التسويقية  ووفق موقع ترانسفير ماركيت، فإن قيمة غوميز 
ارتفعت لتصل إلى 6 ماليني يــورو، وهو مؤشر إضافي على 
التطور الكبير الذي عرفه، وقد يغادر غوميز الدوري البرازيلي 

قبل نهاية عقده الذي يمتد إلى نهاية موسم 2024.

غوستافو غوميز
أثار المدافع غوستافو غوميز قائد منتخب باراغواي استغراب الجماهير 

الرياضية، بعدما قام باالعتداء على العب بيرو في كوبا أميركا

البرازيل تقترب 
من لقب جديد 
في »كوبا 
)Getty( »أميركا

)Getty( ديوكوفيتش يأمل الحفاظ على لقبه

حامل لقب الدوري اإلسبان

ــاراة املـــقـــبـــلـــة لـــلـــبـــرازيـــل ضــــد الـــبـــيـــرو  ــ ــبــ ــ املــ
ــادة لــنــهــائــي الــنــســخــة األخــيــرة،  بــمــثــابــة إعــ
ــّوج »ســيــلــيــســاو« بــلــقــبــه الــتــاســع  عــنــدمــا تــ
عـــلـــى أرضــــه  بــــفــــوزه )1-3(  املـــســـابـــقـــة،  فــــي 
ــل الــنــســخــة  ــرازيــ ــبــ ــافـــت الــ ــتـــضـ ــًا. واسـ أيــــضــ
الحالية في اللحظة األخيرة بعد استبعاد 
في  املضيفتن كولومبيا ملشاكل سياسية 
البالد، واألرجنتن بسبب انتشار فيروس 
»كــورونــا«. بلغ منتخب بيرو الــدور نصف 

بــاراغــواي  األول، منيت  الــشــوط  انتهاء  مــن 
بنكسة أخرى إثر طرد غوميز لنيله إنذاره 
عادل  ألونسو  جونيور  زميله  لكن  الثاني. 
األرقام )د.54(. وقبل انتهاء الوقت األصلي، 
اســتــعــاد يــوشــيــمــار يــوتــون الــتــقــدم للبيرو 
الـــوقـــت كــان  )د.80(، لــكــن ســيــنــاريــو نــهــايــة 
كاريو،  أنــدريــه  البيروفي  طــرد  مــع  مشوقا، 
مهاجم الهالل السعودي )د.84(، ثم تسجيل 
ــــدف الـــتـــعـــادل عـــبـــر غـــابـــريـــال  بـــــاراغـــــواي هـ

النهائي من بطولة كوبا أميركا املقامة في 
الــبــرازيــل، حتى 10 يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري، 
ــفـــارق ركـــالت  ــوزه عــلــى بــــاراغــــواي بـ ــ بــعــد فـ
التعادل في  )4-3(، بعد  الترجيحية  الجزاء 
الشوطن األصلي واإلضافي بنتيجة كبيرة 
بــــاراغــــواي غــوســتــافــو  قـــائـــد  افــتــتــح   .)3-3(
جيانلوكا  لــكــن  )د.11(،  التسجيل  غــومــيــز 
ــادوال ســجــل ثــنــائــيــة فـــي الــدقــيــقــتــن 21  ــ البــ
ــبـــل ثــــوان  ــدم. وقـ ــقـ ــتـ و40 مـــانـــحـــًا الـــبـــيـــرو الـ

أفالوس )د.90(. وتأّلق حارسا املرمى بشكل 
ملفت في ركالت الترجيح، وهما املخضرم 
أنتوني سيلفا، حامي عرين باراغواي الذي 
تــصــدى لــركــلــتــي جـــــزاء، والـــحـــال ذاتــــه كــان 
مـــع بـــيـــدرو غــالــيــســي، حــــارس مــرمــى بــيــرو 
بــتــصــديــه لــكــرتــن أيـــضـــًا، مـــع الــتــنــويــه إلــى 
ــــدرت ركــلــتــي تــرجــيــح مــقــابــل 3  أن بــيــرو أهـ

لباراغواي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

عبور سهل لديوكوفيتش وخروج وجه رياضي
موراي في بطولة »ويمبلدون«

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
لقبه في بطولة  الــدفــاع عن  أول عامليًا، حملة 
ويــمــبــلــدون بــنــجــاح، ثــالــثــة الــبــطــوالت األربـــع 
ــد ســـــالم(،  ــ ــرانـ ــ الـــكـــبـــرى فــــي كـــــرة املــــضــــرب )غـ
ببلوغه الدور الرابع، إثر تغلبه على األميركي 
 ،4-6 كــودال  دينيس  التصفيات،  مــن  الصاعد 
عشرة  الثالثة  املـــرة  وهــي   .)7-9( و6-7  و3-6، 
الــرابــع  ــدور  الــ الــتــي يبلغ فيها ديــوكــوفــيــتــش 
)ثــمــن الــنــهــائــي( فــي 16 مــشــاركــة متتالية في 
بطولة ويمبلدون املتوج بلقبها خمس مرات، 

واملرة الـ 55 في بطوالت »غراند سالم«.
وفرض ديوكوفيتش، الساعي إلى لقبه الكبير 
الـ 20 ومعادلة الرقم القياسي في عدد األلقاب 
التقليديان،  منافساه  يتقاسمه  الــذي  الكبرى 
السويسري روجيه فيدرر، واإلسباني رافايل 
نادال، الغائب األبرز عن ويمبلدون هذا العام، 
أفــضــلــيــتــه فــي املــجــمــوعــتــن األولــــى والــثــانــيــة 
 »نولي« عانى نسبيًا 

ّ
وكسبهما بسهولة. لكن

فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي اضــطــر خــاللــهــا 
تــعــادل 6-6 وفــرض  إلــى  إلــى قلب تخلفه 4-1 
شوط فاصل كرر فيه األمر ذاته عندما تخلف 
محققًا   ،7-9 ملصلحته  يحسمه  أن  قــبــل   ،4-1
ـــ75 فــي مــالعــب نـــادي عــمــوم إنــكــلــتــرا.  فـــوزه الــ
ويــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش فـــي الـــــدور املــقــبــل مع 

قال  اللقاء  عقب  غارين.  كريستيان  التشيلي، 
الثالثة،  املجموعة  بداية  »منذ  ديوكوفيتش: 
كانت املباراة متقاربة جدًا. كان حظه )يقصد 
كودال( سيئًا بعض الشيء في الشوط الفاصل، 
ألّنــــه كــــان فـــي املــقــدمــة مــعــظــم الـــوقـــت، لكنني 
وجدت طريقة املرور«. وأضاف الصربي الذي 
الرجل  لقبن كبيرين ليصبح  يقف على بعد 
الثالث فقط في التاريخ واألول منذ رود اليفر 
في عــام 1969، يحرز األلــقــاب األربــعــة الكبرى 
)تواليًا أو في عام واحد(: »إّنها عالمة مميزة 
 ريــاضــي مــحــتــرف، أّنـــك ال تستسلم أبـــدًا. 

ّ
لــكــل

أحــاول دائمًا بذل أقصى ما لــدّي، وخصوصًا 
عند لعب واحــدة من أكبر البطوالت«. وتابع: 
»عندما كنت طفاًل، كنت أحلم بالفوز ببطولة 

ويمبلدون«.
ــــدري روبــلــيــف، الــخــامــس  وعـــانـــى الـــروســـي أنـ
لــبــلــوغ ثــمــن الــنــهــائــي، إذ احـــتـــاج إلــــى قــرابــة 
فابيو  اإليطالي  عقبة  لتخطي  ثــالث ســاعــات 
فونييني بثالث مجموعات لواحدة: 6-3 و7-5 
و6-4 و6-2. وهذه املرة األولى التي يصل فيها 
ــدور فـــي الــبــطــولــة  ــ ـــ23 عــامــًا إلـــى هـــذا الـ ــ ابـــن الـ
اإلنكليزية التي يشارك في قرعتها الرئيسية 
الثاني عامي  الـــدور  مــن  )خــرج  الثالثة  للمرة 
عامي  التصفيات  يتجاوز  ولــم  و2019   2017
الــثــانــي  فــــوزه  تحقيقه  وبــعــد  و2016(.   2015
)تــغــلــب عليه في  املــوســم عــلــى فونييني  هـــذا 
ــة املـــحـــتـــرفـــن( والـــثـــالـــث فــقــط من  ــطـ كــــأس رابـ
ــل ثـــمـــانـــي مـــواجـــهـــات بــيــنــهــمــا. ويــلــتــقــي  ــ أصـ
روبليف في املباراة املقبلة مع املجري مارتون 
فوشوفيتش، الفائز على األرجنتيني دييغو 
و3-6،   ،3-6 عـــاملـــيـــًا  ــع  ــاسـ ــتـ الـ ــفـــارتـــســـمـــان،  شـ
أنــدي  البريطاني  وعــانــى  و4-6.   ،)8-6( و7-6 
)2013 و2016(  مــرتــن  الــلــقــب  ــــوراي حــامــل  مـ
ــــروج لـــه فـــي ويــمــبــلــدون مــنــذ 16  مـــن أبـــكـــر خـ
عامًا بسقوطه في الدور الثالث أمام الكندي، 
الــثــانــي عشر  املصنف  دينيس شــابــوفــالــوف، 
التي  األولـــى  املـــرة  عامليًا 6-4، 6-2، 6-2. وهــي 
عامليًا سابقًا و118  أول  املصنف  فيها  يخرج 
حاليًا من هذا الدور منذ مشاركته األولى في 

 18 عامًا في 2005.
ّ

سن
وبلغ الدور الرابع اإلسباني روبرتو باوتيستا 
أوغـــــوت، املــصــنــف عــاشــرًا عــاملــيــًا بــفــوزه على 
األملاني دومينيك كوبفر 7-5، و6-1، و6-7 )7-

كــارن خاتشانوف املصنف 25  4(، والــروســي 
 ،3-6 تيافو  فرانسيس  األمــيــركــي  على  بــفــوزه 
و6-4، و6-4. وهي املرة الثانية من أصل أربع 
مشاركات يصل فيها ابن الـ 25 عامًا إلى الدور 

الرابع في مالعب عموم إنكلترا.
)فرانس برس(  
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تقرير

طوكيو 2020 تدرس عدم حضور الجمهور 
مع تزايد إصابات كورونا

قال منظمو أوملبياد طوكيو 2020، إّنهم يدرسون إقامة املنافسات خلف أبواب مغلقة 
بسبب زيـــادة اإلصــابــات بفيروس كــورونــا، بــداًل مــن السماح فقط بــدخــول 10 آالف 
اللجنة املنظمة،  شخص، كما كانوا قد حــددوا قبل أقل من أسبوعني. وقالت رئيسة 
سيكو هاشيموتو، في مؤتمر صحافي، إّن الدولة املضيفة »مستعدة« إلقامة الفعاليات 
من دون جمهور إذا قررت السلطات ذلك بسبب زيــادة اإلصابات. من جهتها، قالت 
حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إّن املنافسات التي تجري خلف أبواب مغلقة »ينبغي 
اعتبارها أحد الخيارات الرئيسية«، في ضوء الوضع في منطقة العاصمة، حيث تتزايد 
اإلصابات منذ رفع الحظر بحالة الطوارئ الصحية في 21 يونيو/ حزيران املاضي. 
إلــى 10 آالف  كــانــوا سيسمحون بما يصل  أّنــهــم  املنظمون  أعلن  الــيــوم نفسه،  وفــي 
متفرج في مدرجات األلعاب األوملبية، لكّنهم أشاروا إلى أّنهم يحتفظون بخيار إقامة 
مسابقات من دون جمهور. وتخطط اللجنة املنظمة والسلطات اليابانية لعقد اجتماع 
الوضع في  لتحليل  املقبل،  الدولية، نهاية األسبوع  اللجان األوملبية  جديد مع رؤســاء 

اليابان، واتخاذ قرار جديد بشأن حضور الجمهور.

بيلي غيلمور يرحل معارًا لصفوف نورويتش سيتي
انــتــقــل االســكــلــتــنــدي الــشــاب بيلي غــيــلــمــور، العـــب وســـط تشيلسي اإلنــكــلــيــزي، إلــى 
صفوف نورويتش سيتي اإلنكليزي، معارًا ملدة موسم واحد، وشارك غيلمور )20 
عامًا( أخيرًا مع منتخب بالده في بطولة »يورو 2020«، لكّنه اضطر إلى عزل نفسه 
بكورونا.  إصابته  تبينت  بعدما  املجموعات،  بــدور  إنكلترا  أمــام  التعادل سلبًا  عقب 
وكان غيلمور قد انضم إلى »البلوز«، آتيًا من غالسكو رينجرز االسكتلندي، ولعب 
إلى  الــذي صعد  لنورويتش سيتي  انتقاله معارًا  قبل  اللندني،  الفريق  22 مباراة مع 

البريمييرليغ أخيرًا.

ماتا يُجدد عقده مع يونايتد لموسم آخر
أعلن فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي تجديد عقد صانع األلعاب اإلسباني، خوان 
ماتا، ملوسم آخر، ليخوض بالتالي ثامن مواسمه بقميص فريق »الشياطني الحمر«. 
انتهى يوم 30 يونيو/ حزيران املاضي، ليستمر في  وكــان عقد ماتا )33 عامًا( قد 
آتيًا من تشيلسي، ليكسب  إليها عــام 2014،  التي كــان قد وصــل  مدينة مانشستر 
هناك حّب الجماهير والنادي العريق. وشارك ماتا في 273 مع مانشستر، وسجل 51 
ج معه بأربعة ألقاب: كأس الرابطة والدرع الخيرية وكأس االتحاد اإلنكليزي  هدفًا، وُتوِّ
والــدوري األوروبــي. وأوضح بيان النادي أّن »ماتا، املعروف عنه سحره داخل امللعب 
وبأخالق الفرسان خارجه، أصبح أحد الالعبني األكثر شعبية في تاريخ يونايتد، وهو 
يحظى باحترام كبير بني زمالئه«. وكان ماتا الذي ترعرع بصفوف ناشئي فريق ريال 
مدريد اإلسباني، قد استهل مشواره كالعب كرة قدم محترف في صفوف فالنسيا 
اإلسباني عام 2007، لينتقل منه إلى تشيلسي اإلنكليزي الذي لعب معه ثالثة مواسم 

قبل االنتقال إلى يونايتد.

وفاة سائقة الدراجات البلجيكية فيرشورين بالسرطان
الدراجات  سباق  وصيفة  فيرشورين،  جوليان  البلجيكية،  الــدراجــات  سائقة  توفيت 
األوروبية عام 2015، عن عمر 31 عامًا نتيجة إصابتها بورم في املخ عام 2018، وفقًا 
البلجيكي  البلجيكي للدراجات أول من أمس الجمعة. وذكر االتحاد  ملا أعلن االتحاد 
لركوب الدراجات على حسابه في »تويتر«: »يشعر الجميع في االتحاد بحزن عميق 
)الخميس( عن عمر 31  املاضية  الليلة  املنّية  التي وافتها  لوفاة جوليان فيرشورين، 
سنة. اشتهرت جوليان بروحها القتالية، لكّن األهم من ذلك أّنها كانت زميلة وصديقة 

رائعة. مشاعرنا مع عائلتها‹‹. 
وقالت فيرشورين في إبريل/ نيسان 2018 قبل خضوعها لعملية جراحية في املخ 
عقب تشخيص إصابتها بالسرطان: »اآلن أجري سباقًا صعبًا للغاية، لكّنني مصممة 
على العودة؛ ألّنني عنيدة ومحاطة بأبوين ومتابعني رائعني. يمألني األمل في تحقيق 

نتيجة جيدة«.

على هامش الحدث
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التذمر باالستلقاء
حملة شبابية في الصين ضد نمط الحياة الصناعية

بكين ـ علي أبو مريحيل

فــــــــي ظــــــــل تـــــشـــــديـــــد الــــســــلــــطــــات 
على  األمنية  قبضتها  الصينية 
كل ما ينشر في مواقع التواصل 
 عــن حظرها 

ً
االجــتــمــاعــي املــحــلــيــة، فــضــا

منصات التواصل العاملية، مثل: فيسبوك 
ــتـــر وانــــســــتــــغــــرام، ال يـــجـــد الــشــبــاب  وتـــويـ
ـــن الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــرمـــوز  الـــصـــيـــنـــي بـــــدًا مـ
ــارات لــلــتــنــفــيــس عــــن غــضــبــهــم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واالسـ

والتعبير عن همومهم وأوجاعهم.
أحــد هــذه الــرمــوز وأكثرها استخدامًا في 
الصينية،  االجتماعي  التواصل  منصات 
صورة لرجل مستلق على أريكة غير مبال 
الصورة  أن  نشطاء  اعتبر  إذ  حــولــه،  بمن 
التي  الامباالة واإلحباط  تعبر عن حالة 
ــوء ظــــروف  ــ ــابــــت الـــشـــبـــاب، بــســبــب سـ أصــ
حياتهم املعيشية وعدم اكتراث السلطات 
بــمــشــاكــلــهــم، وتـــذمـــرهـــم الــــدائــــم مـــن نمط 

الحياة الصناعية.
وتعود الصورة ملمثل صيني شهير يدعى 
جيه يــو، كــان قــد شـــارك ضيف شــرف في 
مسلسل كوميدي »أنا أحب عائلتي« أنتج 
تـــدور أحــداثــه حــول التغيرات  عــام 1993، 

)Getty( استخدام الرموز لتمرير انتقادات سياسية ليس جديدًا على جيل اليوم

التي طرأت على املجتمع الصيني في ظل 
سياسة اإلصـــاح واالنــفــتــاح، ولعب جيه 
يــو، دور رجــل عاطل عن العمل يّدعي أنه 
عالم، لكنه لم يفعل شيئًا سوى االستلقاء 
ــان  ــ عـــلـــى األريـــــكـــــة وتـــــنـــــاول الــــطــــعــــام. وكـ
فـــي أغــلــب مــشــاهــد الــحــلــقــة يــرقــد صامتًا 

ويرفض النهوض والحركة. 
وبــعــد نــحــو عــقــديــن مــن عـــرض املسلسل، 
عادت وضعية جيه يو، إلى الواجهة كأداة 
احتجاجية على حزمة من التحوالت التي 
شهدتها الباد في ظل تدابير وسياسات 
حــكــومــيــة أدت إلــــى اتـــســـاع الـــفـــجـــوة بني 
األغــنــيــاء والــفــقــراء، بــاإلضــافــة إلـــى تدني 
ــدد ســــاعــــات الـــعـــمـــل،  ــ األجــــــــور وزيـــــــــادة عــ
وغــيــرهــا مــن ظــواهــر رأســمــالــيــة تتناقض 
مـــع الــقــيــم االشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي يـــنـــادي بها 

الحزب الشيوعي.
هذا ويعتبر مراقبون أن الشباب الصيني 
والشاقة،  الطويلة  العمل  ساعات  من   

ّ
مــل

ــازل  ــنـ واالرتـــــفـــــاع الـــشـــديـــد فــــي أســــعــــار املـ
 عـــن صــعــوبــة الـــــزواج 

ً
واملــــركــــبــــات، فـــضـــا

وتكوين أسرة، لذلك بدأ يميل إلى اليأس، 
بــات يتسع  املحبطني  أن جيش  معتبرين 
بصورة كبيرة، وأن تــداول مليون صورة 

لــلــرجــل املــســتــلــقــي تــعــنــي الــتــحــاق مليون 
جندي يائس بهذا الجيش، األمر الذي قد 
املجتمع  ــدادات خطيرة على  ارتــ لــه  يكون 

الصيني.
وقـــالـــت الــبــاحــثــة االجــتــمــاعــيــة إيــمــي تــان 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن قدرة 
رمز بسيط على تحريك مشاعر مشتركة 
البحث عن  عند جيل كامل، يدفعنا نحو 
السر الكامن في نفوس الشباب، وأضافت، 
يبدو أنه إزاء تدهور األوضاع االجتماعية 
وقسوة الحياة الصناعية، لم يجد الشاب 
اليائس ما يفعله سوى االستلقاء إلهدار 
الــوقــت، لكن أن يتحول ذلــك إلــى ما يشبه 
حـــمـــلـــة مـــنـــظـــمـــة، أو عـــــــدوى إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــر، فـــذلـــك مــؤشــر  ــ تــنــتــشــر مـــن شــخــص آلخـ
الشباب  حــال  فــي  النظر  يستدعي  خطير 

واالستماع إلى أصواتهم ومتطلباتهم.
في السياق، قالت فانغ لني، وهي طالبة في 
تعّبر  يــو،  إن وضعية جيه  بكني،  جامعة 
الحياة،  العمل ولــذة  عــن جيل فقد شغف 
»فــي العام املقبل ســوف أتخرج، غير أني 
ال أتوقع أن أجد وظيفة بسهولة، ما يعني 
أنـــي قــد أنــضــم بــــدوري لجيش املحبطني 
، من يدري، ربما أشارك صورتي 

ً
مستقبا

مثل اآلخرين على حسابي في موقع ويبو 
)املعادل الصيني ملوقع تويتر(، لكني آمل 
ــات الــتــي نعاني  ــ أن يــتــم الــنــظــر فـــي األزمــ

منها وأن يتم حلها قبل تلك اللحظة«.
ــاو،  ــنـــاشـــط وو جــ ــه، أوضــــــح الـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
أن اســـتـــخـــدام الـــرمـــوز لــتــمــريــر انــتــقــادات 
ســيــاســيــة، لــيــس جــديــدًا عــلــى جــيــل الــيــوم 
الذي بات أكثر إبداعًا وابتكارًا في تطوير 
ــه للتعبير على رأيـــه، فــي ظــل رقابة  أدواتـ
صارمة تمارسها السلطات الصينية على 
الفضاء اإللكتروني. وأضاف في حديث مع 
 بعض مستخدمي 

َّ
»العربي الجديد«، بأن

ــرنــــت فــــي الــــصــــني لــــجــــأوا فــــي وقـــت  ــتــ اإلنــ
سابق إلى صــورة الــدب »ويني« املعروف 
فــي عالم الــرســوم املتحركة، لــإشــارة إلى 
رئيس الباد شي جني بينغ، كي ال يقعوا 
في فخ الرقابة التي تحظر استخدام اسم 
الرئيس في منصات التواصل االجتماعي 
باعتبار محتوى غير قانوني. ولفت إلى 
أن السلطات حظرت في أعقاب ذلك صور 
الــدب »ويــنــي« فلم تعد تظهر نتائج ذات 
صلة، كما منعت عرض فيلم »كريستوفر 
روبني« من إنتاج شركة ديزني األميركية، 
ألنه يضم شخصية »ويني ذا بوه«. دون 

اإلشارة إلى أسباب املنع.
ــــدب ويـــنـــي مـــنـــذ عـــام  ــــور الــ ــتـــشـــرت صـ وانـ
2013، عندما ظهر الرئيس الصيني شي 
جني بينغ، وهو يسير إلى جانب نظيره 
األمـــيـــركـــي الــســابــق بـــــاراك أوبــــامــــا، حيث 
أجرى مستخدمو اإلنترنت آنــذاك مقارنة 
بــني أوزان الــرئــيــســني، وأشـــــاروا إلـــى ذلــك 
بصورة مشتركة تظهر »ويني« يسير إلى 

جانب النمر »تيغر«.

تعود الصورة ملمثل 
صيني شهير يدعى 

جيه يو، كان قد شارك 
ضيف شرف في 

مسلسل كوميدي »أنا 
أحب عائلتي« أنتج عام 

1993

■ ■ ■
يعتبر مراقبون أن 

 
ّ

الشباب الصيني مل
من ساعات العمل 
الطويلة والشاقة، 
واالرتفاع الشديد 
في أسعار املنازل 

واملركبات

■ ■ ■
استخدام الرموز 
لتمرير انتقادات 

سياسية، ليس جديدًا 
على جيل اليوم الذي 

بات أكثر إبداعًا 
وابتكارًا

باختصار

تبنّى الشباب الصيني صورة رجل مستلٍق على أريكة وغير مبال بمن حوله، وذلك في طريقة للتعبير عن حالة اإلحباط والالمباالة 
التي أصابت جيل الشباب

هوامش

خطيب بدلة

الله  مــا شــاء  فــي كــل شــيء.  الديكتاتور  الرئيس  يفهم 
وا على الخشب .. 

ّ
 ع النبي املصطفى، دق

ّ
كان، اللهم صل

الرئيس عندنا ال يجيء إلى السلطة بتآمره على رفاقه، 
وال بانقالب عسكري، وال بدعم من دولة )استعمارية، 
استجابة  يأتي  وإنما  حقيرة(،  صهيونية،  إمبريالية، 
البتهاالت أهــل الــبــالد! الشعار الــذي مأل جــدران املدن 
 انــقــالب الــحــركــة التصحيحية 

ّ
الــســوريــة فــي مــســتــهــل

 األسْد. 
َ
َدْد، فأرسل لنا حافظ

َ
1970: طلبنا منا الله امل

جعل  مــن  ن 
ّ
يتمك بعدما  أنـــه،  الديكتاتور  فــي  املشكلة 

الــذيــن  الــتــي يحكمها يــحــّبــونــه غصبًا عــن  الــبــالد  أهـــل 
املحلي.  النطاق  فوق  باالرتفاع  التفكير  يبدأ  فوهم، 

ّ
خل

أو  أنــه زعيم دولــتــن  اّدعـــى  أعــرف ديكتاتورًا عربيًا  ال 
ثالث. يا عّمي، شو هالتواضع؟ ثالث أربع دول فقط؟ 
عون إلى قيادة األمة العربية، من 

ّ
كلهم، يا سيدي، يتطل

ه 
ُ
املــاء إلــى املــاء. طّبالو صــّدام حسن وزمـــاروه ودبيكت

العرب«، وكانوا يسّمونه في  أطلقوا عليه لقب »صــّدام 
القذافي  معّمر  ومثله  الــعــربــيــة«،  األمـــة  »قــائــد  أدبياتهم 
الذي أطلق على الدولة الغلبانة ليبيا اسمًا إمبراطوريًا 

مرعبًا: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
يخة والسّحيجة 

ّ
العظمى ... في حن كان الّدبيكة والنخ

في املسيرات املليونية املؤيدة لحافظ األسد ينشدون، 
 – أسْد - رمز الثورة العربية.. 

ْ
ع: حافظ

َّ
على نحو ُمَوق

من  تهتف:  الناصر  عبد  لجمال  املؤيدة  الجموع  كانت 
الناصِر.  عبَد  لبيَك  الثائِر،  الخليج  إلــى  الــهــادِر  املحيط 
الَسْجع جليًا  الناتج عن  الخلط  الهتاف، يظهر  في هذا 
ألصقوها  الــعــربــي.  بالخليج  ــثــائــِر«  »ال بــإلــصــاق صــفــة 
أنــه  يــفــتــرضــون  الـــذي  الــنــاصــر  لعبد  ــاًء  ــ بالخليج إرضـ
ــرار 23 يوليو 1952، وهــي،  »ثـــورة« الضباط األحـ قــاد 
فــي نــظــرهــم، ثـــورة عربية شــامــلــة. مــع العلم أن الــثــورة 
العصر  فــي  مصر  التي شهدتها  الــوحــيــدة،  الحقيقية، 
أنتجت دستور 1923،  التي  ثــورة 1919،  الحديث، هي 
وعلى إثره سادت حياة ديمقراطية بقيادة حزب الوفد، 
على الرغم من وجود امللك وقوات االحتالل البريطانية.  
اللواء محمد نجيب كان قائد  ما ال يعرفه كثيرون أن 
الــحــركــة االنــقــالبــيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، بــيــنــمــا كـــان عبد 
»بكباشي«،  برتبة  صــغــارًا،  ضباطًا  وصحبه  الناصر 
أو رائــد )األصـــح »بينباشي«، وهــي كلمة  يعني مــقــّدم 
يقرأ  َمــن  جــنــدي(.  األلــف  قائد  تعني   ،Binbaşı تركية 

يــحــّول  أن  أراد  أنـــه  يــعــرف  ــلــواء محمد نجيب  ال ســيــرة 
االنقالب إلى ثورة حقيقية، تعّزز الديمقراطية والتداول 
السلمي للسلطة، وحكم الشعب، في مؤسسات الدولة، 
وليس من فرد واحد، وعبد الناصر انقلب عليه، عزله، 
سخ، متداٍع، 

ّ
ووضعه تحت اإلقامة الجبرية، في منزل مت

سيئ. )توفي في 28 أغسطس/ آب 1984(، وألغى، في 
سنة 1954، الحياة السياسية، وأّمم الصحف، وجعلها 
بــإمــرتــه، ومــنــح عبد الحكيم عــامــر خــالل ساعة  تعمل 
واحدة ترفيعاٍت عسكرية تحتاج إلى ثالثن سنة خدمة 

مه قيادة 
ّ
مع الدراسة، فجعله برتبة لواء، ثم مشير، وسل

يقولون،  كما  الصغير،  رفــع  قــد  يكون  وبــذلــك  الجيش. 
ــض الــكــبــيــر، مثلما يــفــعــل الــطــغــاة فــي كــل زمــان 

ّ
وخــف

العسكرية  وعامر  ناصر  مغامرة  وباملناسبة:  ومكان. 
املــرتــجــلــة هـــي الــتــي أوصـــلـــت مــصــر )ومــعــهــا ســوريــة 
واألردن وفلسطن( إلى الهزيمة املنكرة في سنة 1967.

األســد  حــافــظ  طريقة  السيسي  الفتاح  عبد  استنسخ 
ب الفالح 

ّ
في الحكم بحذافيرها تقريبًا. كان حافظ يلق

األول، والعامل األول، والقاضي األول، والشبيبي األول، 
الــقــائــد األعــلــى  والــطــالــب األول، والــطــلــيــعــي األول، وهـــو 
التقّدمية،  الوطنية  وللجبهة  الداخلي،  ولألمن  للجيش، 
واألمــــن الــعــام لــلــحــزب، وكـــل شـــيء .. الــســيــســي، اآلن، 
ــك الــقــضــاء  ــ ــيء فـــي مـــصـــر، بــمــا فـــي ذل رئـــيـــس كـــل شــ
الـــذي كــان فــي مصر شبه مستقل. أمــا بــشــار األســد 
أن  الــتــرفــيــع، فمع  الــنــاصــر فــكــرة  فقد اقتبس مــن عبد 
يه أي نوٍع من العلوم 

ّ
ون في تلق

ُّ
معظم السورين يشك

فــي سنة  خـــّدام  الحليم  عبد  الــنــائــب  ــعــه 
ّ
رف العسكرية، 

إلى ثالثن  ترفيعاٍت تحتاج  2000، خالل ربع ساعة، 
سنة، وجعلوه كل شيء في سورية، مثل والده حافظ، 

وعّمه صّدام، وعّمه جمال.
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