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في العدد

يوم انفجر لبنان
وكأنــه، منذ انفجر مرفأ بيروت قبل عام 
مثل هــذا اليوم، تمدد الخــراب ليقضي 
على البلد كله. سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا 
واجتماعيــًا وثقافيــًا، الدمار شــامل، وال 

محاسبة أو ردة فعل كافية.

حوادث بحر العرب تتوالى

حصل االنفجار حوالي السادسة عصرًا في 4 أغسطس 2020 )حسين بيضون(

بعد مرور أكثر من عام على اختفاء كوفيد-19 
مــن مــديــنــة ووهــــان الــصــيــنــيــة، حــيــث ظــهــر وبــاء 
ــام 2019،  كـــورونـــا لــلــمــرة األولـــــى فـــي نــهــايــة عــ
ســجــلــت املـــديـــنـــة إصــــابــــات بـــالـــفـــيـــروس، وأعــلــن 
ــاو، أن املــديــنــة »بـــدأت  املــســؤول فــي الــبــلــديــة لــي تـ
بـــســـرعـــة إطــــــاق فـــحـــوصـــات مــعــمــمــة لــكــشــف 
ــكــــان«.  ــــســ اإلصـــــــابـــــــات، يـــخـــضـــع لـــهـــا جـــمـــيـــع ال
يتحدرون  عمال  أن سبعة  السلطات  وأوضحت 
من مقاطعات أخرى ثبتت إصابتهم بالفيروس، 
لكن أربعة منهم ال تظهر عليهم أعراض املرض. 
إصــابــة جديدة  مــن 400  أكثر  الصني  وسجلت 

املاضي.  بالفيروس منذ منتصف يوليو/ تموز 
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الباد أّن بر 
الصني الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة 
مؤكدة بكورونا. من جهة أخرى، حصل نصف 
سكان االتــحــاد األوروبـــي حتى اآلن على كامل 
لقاحاتهم ضــد فــيــروس كــورونــا، أي أن 223,8 
مــلــيــون شــخــص تــلــقــوا جــرعــتــي لــقــاح أو جرعة 
أو  بالفيروس  التعافي من اإلصــابــة  واحــدة بعد 
لقاحًا من جرعة واحدة. ومن إجمالي 27 عضوًا 
فــي االتــحــاد، تــجــاوزت 13 دولــة عتبة الخمسني 
في املائة لناحية تلقي كامل اللقاحات، من بينها 

إسبانيا  األعــلــى:  السكانية  الكثافة  ذات  البلدان 
فرنسا  املائة(،  في   54( إيطاليا  املائة(،  في   58(

)53 في املائة( وأملانيا )52 في املائة(.
في هذا الوقت، حذرت املراكز األميركية ملكافحة 
اليونان  إلى  السفر  والوقاية منها من  األمــراض 
ــذراء األمــيــركــيــة  ــعــ ــ ــنـــدا وإيــــــران والـــجـــزر ال ــرلـ وأيـ
ومقاصد أخرى بسبب العدد املتزايد من حاالت 
اإلصابة بكوفيد-19 في تلك األماكن. فيما أعلن 
البيت األبيض أن الواليات املتحدة تبرعت بأكثر 
مــن 110 مــايــني جــرعــة مــن اللقاحات املــضــادة 

لكورونا إلى أكثر من 60 دولة حتى اآلن.  

إلى ذلك، ذكرت وكالة »كيودو« لألنباء أن رئيس 
الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الــيــابــانــيــة تــوشــيــو نــاكــاجــاوا، 
دعــا إلــى فــرض حالة الــطــوارئ فــي أنــحــاء الباد 
الحتواء زيادة في اإلصابات بمرض كوفيد-19 
ــتــي تــســتــضــيــف دورة  فـــي الــعــاصــمــة طــوكــيــو ال
األلعاب األوملبية وغيرها من املناطق، مع تنامي 
مخاوف من إنهاك نظام الرعاية الصحية. فيما 
أعلنت املراكز الكورية ملكافحة األمراض والوقاية 
»دلتا  باملتحور  إصابة  حالتي  أول  رصــد  منها 

بلس« الجديد من كورونا. 
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

إسرائيل منفردة تهدد إيران عسكريًا

األربعاء  4  أغسطس/ آب 2021 م  25  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2529  السنة السابعة

Wednesday 4 August 2021

كرة اليد: مصر في المربع النهائي
النهائي  الدور نصف  إلى  أوروبية،  المصري، أمس، وثالثة منتخبات  المنتخب  تأهل 

لمنافسات »كرة اليد« في أولمبياد طوكيو 2020. ]28ـ29[

اعتقلت السلطات 
المصرية الصحافي في 

قناة »الجزيرة« ربيع الشيخ، 
لينضم إلى 65 إعالميًا 

مسجونًا.
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للحديث تتمة...

إسرائيل 
تهدد إيران

الحوادث ضد السفن 
تتوالى في بحر العرب

مع استمرار تفاعل الهجوم على ناقلة نفط يملكها إسرائيلي األسبوع الماضي، وتهديد إسرائيل بالرد منفردة 
بموازاة التنسيق مع حلفائها، اهتز بحر العرب أمس الثالثاء بأكثر من حادث استهدف 3 ناقالت، من دون توفر 

معلومات فورية عن األسباب، وسط مخاوف من توترات جديدة في المنطقة

في وقت كانت فيه إسرائيل تحشد 
تحركًا عامليًا ضد إيران بعد الهجوم 
على ناقلة يشغلها إسرائيلي قبالة 
سواحل سلطنة ُعمان الخميس املاضي، مع 
بشكل  الهجوم  على  ردهــا  بإمكان  تهديدها 
عالقتها  بعدم  طــهــران  تمسك  مقابل  منفرد، 
بالهجوم الذي أوقع قتيلني، اهتز بحر العرب 
أمـــس الــثــالثــاء بــحــادثــني جــديــديــن تعرضت 
لهما ســفــيــنــتــان، وســـط تــضــارب األنــبــاء عن 

األسباب.
وجاء أول األنباء أمس بإعالن هيئة عمليات 
التجارة البحرية البريطانية »UKMTO«، أن 
سفينة تجارية تعّرضت إلى حادث على بعد 
الفجيرة. ولم   بحريًا شــرق 

ً
مــيــال حــوالــي 61 

تشر الهيئة البريطانية إلى طبيعة الحادث. 
ودعت السفن القريبة إلى توخي الحذر، من 
أفــاد موقع  التفاصيل. الحقًا،  دون مزيد من 
»مارين ترافيك« بأن السفينة التي تعرضت 
للحادث هي ناقلة املواد الكيميائية »غولدن 
بريليانت«، التي كانت قد أبحرت من ميناء 
املــالــيــزي، وهــي تــرفــع علم سنغافورة.  كــالغ 

وأفــــاد املــوقــع الحــقــًا أن الــنــاقــلــة أبــحــرت إلــى 
هيئة  لتعود  املحركات،  باستخدام  وجهتها 
الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة وتـــذكـــر أن 
الواقعة قبالة ساحل الفجيرة »حادث خطف 
محتمل«. في موازاة ذلك نقلت وسائل إعالم 
عن »قناة فيلق القدس« أن ناقلة نفط تابعة 
لــشــركــة ســنــغــافــوريــة ارتــطــمــت بــلــغــم بــحــري 
قــــرب ســـواحـــل الــفــجــيــرة اإلمـــاراتـــيـــة. بــعــدهــا 
تــحــدث مــوقــع »مـــاريـــن تــرافــيــك« عــن تــعــّرض 
»أبيس«  تدعى  نفط  ناقلة  في  القيادة  مركز 
إلى خلل فني في خليج عمان، وهي أبحرت 
ــن مـــالـــيـــزيـــا ووجـــهـــتـــهـــا مـــيـــنـــاء الـــفـــجـــيـــرة.  مــ
وأضاف أن الناقلة ترفع علم فيتنام وهي في 

الخدمة منذ 23 عامًا. 
بــعــدهــا، ذكــــرت وســائــل إعــــالم بــريــطــانــيــة أن 
ناقلة اإلسمنت »أسفلت برينسس« تعرضت 
مشيرة  اإلمـــارات،  سواحل  قبالة  لالختطاف 
إيرانية  مليشيات  بمسؤولية  االشتباه  إلــى 
بــخــطــف هـــذه الــنــاقــلــة. وذكــــر مــوقــع »مــاريــن 
تـــرافـــيـــك« أن هــــذه الــنــاقــلــة تـــرفـــع عــلــم بــنــمــا، 
وأبــــحــــرت مـــن خــــور فـــكـــان بـــــاإلمـــــارات، نحو 

صحار في عمان.
هذه التطورات جاءت بعد ساعات من إعالن 
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت، أن 
إسرائيل تحشد تحركًا عامليًا ضد إيران بعد 
الهجوم على الناقلة »أم/تي ميرسر ستريت« 
ــلــهــا إســـرائـــيـــلـــي قـــبـــالـــة ســـواحـــل 

ّ
ــتـــي يــشــغ الـ

سلطنة ُعمان الخميس املاضي، لكنه أضاف 
أنها قادرة على الرد بمفردها عند الضرورة. 
وصرح بينت، الذي وقف إلى جانب جنراالت 

الشمالية  الــحــدود  على  أثناء جولة  الجيش 
ــة ولـــبـــنـــان، أن إســـرائـــيـــل تــبــادلــت  مـــع ســـوريـ
املتحدة  الــواليــات  مــع  مخابراتية  معلومات 
وبريطانيا وغيرهما تكشف عن صلة إيران 
بالهجوم. وأضاف »نعمل على حشد العالم، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــعــرف كــيــف نتحرك 
بمفردنا«. وتابع »إيــران تعلم بالفعل الثمن 
أمــنــنــا. ينبغي على  يــهــدد  الـــذي يتكبده مــن 
اإليرانيني فهم أنه من املستحيل أن يجلسوا 
الشرق  في ســالم في طهران بينما يشعلون 

ــــى هـــذا  ــنــــاك. لـــقـــد ولـ األوســـــــط بــــأســــره مــــن هــ
الزمن«.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية 
لبيد،  يئير  اإلســرائــيــلــي  الخارجية  وزيـــر  أن 
ووزيـــــر األمــــن بــنــي غــانــتــس، يــعــتــزمــان عقد 
لــقــاء مــع الــســفــراء األجـــانـــب الــيــوم األربـــعـــاء، 
واستعراض معلومات أمامهم ُوصفت بأنها 
تــربــط إيـــران بــاســتــهــداف ناقلة الــنــفــط. فيما 
أحــرونــوت«، أمس،  نقلت صحيفة »يديعوت 
عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن »الهجوم 

اإليــرانــي ضــد السفينة لــن يضر حــريــة عمل 
يــنــبــغــي  كـــــان هـــنـــاك هـــــدف  ــل، وإذا  ــيــ ــرائــ إســ
مــهــاجــمــتــه فـــي الــجــبــهــة الــبــحــريــة، فسنعمل 

ضده«.
في هــذا الوقت، وصلت ناقلة النفط »أم/تــي 
ميرسر ستريت« إلى مرفأ الفجيرة اإلماراتي 
إيـــران مسؤولية  الــثــالثــاء بعد تحميل  أمــس 
االعــتــداء الـــذي أســفــر عــن ســقــوط قتيلني من 
أفــــراد طــاقــمــهــا. وتــواصــلــت املــواقــف الــدولــيــة 
ــة، وانـــضـــم  ــلـ ــاقـ ــنـ ــــددة بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى الـ ــنـ ــ املـ

حــلــف شــمــال األطــلــســي واالتـــحـــاد األوروبــــي 
أمــس الــثــالثــاء لــأطــراف الــتــي دانـــت الهجوم 
عــلــى الــســفــيــنــة، وحــثــا طـــهـــران عــلــى احــتــرام 
ــتـــزامـــات الـــدولـــيـــة. وقــــال املــتــحــدث بــاســم  االلـ
األطــلــســي ديــــالن وايــــت إن الــتــحــالــف ينضم 
للواليات املتحدة واململكة املتحدة ورومانيا 
»فــي اإلدانـــة الــشــديــدة للهجوم الــدامــي الــذي 
ــتـــريـــت قــبــالــة  ــيـــرســـر سـ ــلـــى مـ ــع أخــــيــــرًا عـ ــ وقــ
سواحل عمان، ونعرب عن تعازينا لرومانيا 
واململكة املتحدة للخسارات التي تكبدتها«. 

وأضــاف وايــت »حرية املالحة ضــروريــة لكل 
ُيــلــتــزم بها وفقا  حلفاء األطــلــســي ويــجــب أن 
للقانون الدولي«. وتابع أن »الحلفاء ما زالوا 
قلقني من تحركات إيران املزعزعة لالستقرار 
فـــــي املــــنــــطــــقــــة، ويــــــدعــــــون طـــــهـــــران الحــــتــــرام 
دان  نفسه،  الــوقــت  فــي  الــدولــيــة«.  التزاماتها 
ــاد األوروبــــــــــي الــــهــــجــــوم، وأعــــــــرب عــن  ــ ــحـ ــ االتـ
تعازيه للضحايا، ودعا لفتح تحقيق دقيق 

ومستقل.
اإلثنني  تعّهدت  قد  املتحدة  الواليات  وكانت 
»رد جماعي« مع حلفائها على إيران. وقال  بـ
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــال وثــيــق  ــنــــني »نـــحـــن عـــلـــى اتــــصــ مـــســـاء اإلثــ
وتــنــســيــق مــــع املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
الــــرد  وســــيــــكــــون  أخــــــــرى.  ورومــــانــــيــــا ودول 
ـــه »تــهــديــد 

ّ
ــــف الـــحـــادث بـــأن جــمــاعــيــًا«. ووصـ

ــارة«، وقـــال  ــجــ ــتــ مــبــاشــر لــحــريــة املـــالحـــة والــ
ــران على  »رأيــنــا سلسلة أفــعــال قــامــت بها إيـ
مدى أشهر عّدة، بما فيها ضّد حركة الشحن، 
 هذا الفعل بالتحديد 

ّ
لذا لست متأكدًا من أن

هو أمر جديد أو ُينذر بشيء ما، بطريقة أو 
الــجــديــدة«.  الحكومة  إلــى  بالنسبة  بــأخــرى، 
 إيران تواصل 

ّ
 ما يقوله هو أن

ّ
وأضاف »لكن

التصّرف بقدر هائل من الالمسؤولّية«.
مقابل ذلــك، كــان السفير اإليــرانــي لــدى لندن 
محسن بهاروند، يقول إن اتهامات الحكومة 
ــران بـــالـــتـــورط فـــي الــهــجــوم  ــ الــبــريــطــانــيــة إليــ
ــلـــى ســفــيــنــة »أم/تـــــــــي مـــيـــرســـر ســـتـــريـــت«،  عـ
»غــيــر نــاضــجــة ومــتــســرعــة«. وبــعــد ســاعــات 
مـــن اســتــدعــائــه اإلثـــنـــني مـــن قــبــل الــخــارجــيــة 
البريطانية على خلفية الهجوم على الناقلة، 
»فايننشال  مــع صحيفة  فــي حــديــث  أضـــاف 
تــايــمــز«، أن »رد فــعــل لــنــدن فــي هـــذا الــصــدد 
واتهام طهران من دون امتالك أدلــة ووثائق 
ــو مـــتـــســـرع وغـــيـــر نـــاضـــج«،  ــأن هــ بـــهـــذا الــــشــ
 »ملـــــاذا تـــســـارع بــريــطــانــيــا بــاتــهــام 

ً
مــتــســائــال

بــالــتــوتــر، من  إيـــران فــي هــذه املنطقة املليئة 
أدلـــــة؟«، مــتــابــعــًا »فـــي منطقتنا،  تــقــديــم  دون 
هــنــاك العـــب معتد مــثــل الــكــيــان اإلســرائــيــلــي 
وهـــو مستعد لــلــعــدوان ضــد دول أخـــرى في 
أي لــحــظــة، وهــــو كـــيـــان ســـبـــاق فـــي الـــعـــدوان 
اتهام دول أخرى  اآلخرين ويعمل على  على 
في هــذا الــصــدد«. ولفت إلــى أن إيــران تعتبر 
ــم أولـــويـــات  ــد أهــ ــقـــرار فـــي املــنــطــقــة أحــ ــتـ االسـ
ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، مــشــيــرًا إلـــى تــعــّرض 
ــام املـــاضـــي  ــعــ ــيــــة خـــــالل الــ 11 ســفــيــنــة إيــــرانــ
يدين  ال  »ملـــاذا   

ً
البحر، متسائال فــي  للهجوم 

اإليــرانــيــة؟«. وأكــد  السفن  الهجوم على  أحــد 
بهاروند أن إيــران ال تسعى إلثــارة التوترات 
في املنطقة، ألنها ال تصب في مصلحة أحد، 
وأن خــلــق تـــوتـــرات غــيــر ضـــروريـــة فـــي هــذه 

املنطقة الحساسة لن يفيد أحد.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

درعا بين مصيرين: اتفاق أو مواجهة

أمين العاصي

الــبــلــد بمدينة  ــا  تــتــأرجــح أحــيــاء منطقة درعـ
درعـــــا، جــنــوب ســـوريـــة، مــنــذ أيــــام عــــدة، بني 
ــي  ــالــ ــي األهــ ــرضــ ــاق يــ ــ ــفـ ــ ــا اتـ ــإمــ مـــصـــيـــريـــن؛ فــ
ــام الـــــــذي يـــتـــحـــنّي الــــفــــرص القـــتـــحـــام  ــظــ ــنــ والــ
هــذه األحــيــاء، أو فشل املــفــاوضــات املستمرة 
مفتوحة  مواجهة  يعني  ما  روســيــة،  برعاية 
مـــن شــأنــهــا خــلــط أوراق الــجــنــوب الــســوري 
املربع األول. وكانت كل  إلــى  برمته وإعــادتــه 
قاب  باتت  املواجهة  أن  إلــى  تشير  املعطيات 

مسلحون من أبناء درعا قد هاجموا، مساء 
أول مــن أمــس اإلثــنــني، مــواقــع لــقــوات النظام 
الــســوري فــي مدينتي داعـــل والــحــارة بريف 
النظام.  انتهاكات  على  ردًا  وذلــك  املحافظة، 
»العربي  لـ الــحــورانــي،  محمد  الناشط  وقــال 
 »مــجــمــوعــات مــن ثــــوار مدينة 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــا، هــاجــمــت مــواقــع للنظام  داعـــل بــريــف درعــ
فـــي املـــديـــنـــة، وقـــامـــت بــنــســف مــبــنــى مــفــرزة 
ــة بـــعـــد انـــســـحـــاب قــــوات  ــرات الـــجـــويـ ــابــ ــخــ املــ
ــوارًا فــي مدينة   »ثــ

ّ
الــنــظــام مــنــه«، مضيفًا أن

الرشاشة  باألسلحة  هاجموا  أيضًا  الــحــارة 
ــن  ــزًا لـــفـــرع أمـــــن الــــدولــــة ومــــفــــرزة األمــ ــاجــ حــ
العسكري جنوبي املدينة. وأشار إلى أنه »لم 
يتضح حجم الخسائر التي منيت بها قوات 
النظام جراء تلك الهجمات التي تأتي بهدف 
النظام على  الــذي يمارسه  تخفيف الضغط 
درعا البلد«. في غضون ذلك، طالب األهالي 
والقوى والفعاليات املجتمعية في درعا، في 
»تدخل الجانب الروسي لوقف  بيان أمس، بـ
بها  تقوم  التي  االجتياح والقصف  عمليات 
وباقي  اإليرانية  واملليشيات  الرابعة  الفرقة 
ــا الــبــلــد وبــاقــي  الــقــوى الــعــســكــريــة عــلــى درعــ
»إعالن  مناطق محافظة درعا«. كما طالبوا بـ
وقف إطــالق نار شامل واالتفاق على آليات 
مـــتـــوازنـــة ومـــحـــايـــدة ملــراقــبــتــه وردع الــقــوى 
التي ال تلتزم به، ونشر حواجز لقوات اللواء 
الـــثـــامـــن الـــتـــابـــع لــلــفــيــلــق الـــخـــامـــس«. كــذلــك، 
»ســحــب  طـــالـــبـــت الـــفـــعـــالـــيـــات املــجــتــمــعــيــة بـــ
ــقـــوات الــعــســكــريــة مـــن مــحــيــط درعــــا الــبــلــد  الـ
ــلــــدات املـــحـــاصـــرة األخــــــــرى، والـــســـمـــاِح  ــبــ والــ
ــيـــة والــطــبــيــة  ــاعــــدات اإلنـــســـانـ بــــدخــــول املــــســ
ــتـــرة طــويــلــة،  ألهـــالـــيـــنـــا املـــحـــاصـــريـــن مـــنـــذ فـ
ــالــــعــــودة لــلــحــيــاة  ــمــــاح لـــلـــمـــواطـــنـــني بــ والــــســ
الــطــبــيــعــيــة، وإشـــــــراف الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
ــة عـــلـــى تــنــفــيــذ جـــمـــيـــِع الـــخـــطـــوات  ــيــ الــــروســ

املذكورة سابقًا«، وفق البيان.
ــان الــنــظــام قــد نــقــض اتــفــاقــًا تــم الــتــوصــل  وكــ
إليه بينه وبني لجنة تمثل األهالي في أحياء 

قوسني، أول من أمس اإلثنني، مع إعالن فشل 
 إصرار النظام على 

ّ
جولة املفاوضات في ظل

شــروطــه بــفــرض سيطرته على أحــيــاء درعــا 
البلد، إذ أعلن مقاتلون ومجموعات مقاومة 
محلية االستنفار واالستعداد لحرب طويلة.

أكــد،  املساملة  أحمد  اإلعــالمــي  الناشط  ولكن 
 الجانب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي حــديــث لـــ

الروسي فرض، أمس الثالثاء، تهدئة جديدة 
فــي درعـــا ملــدة 24 ســاعــة، وعــمــل على إحياء 
مــســار املــفــاوضــات بــني لجنة الــتــفــاوض عن 
ــار  ــا. وأشـ ــيـ املــنــطــقــة وضـــبـــاط الــنــظــام وروسـ
أهالي  املفاوضة عن  اللجنة   

ّ
أن إلــى  املساملة 

مقترحًا جديدًا  اإلثنني،  »قّدمت مساء  درعــا 
يــنــص عــلــى انــتــشــار قــــوات عــســكــريــة تابعة 
لــلــنــظــام مـــن فــــرع األمــــن الــعــســكــري والــفــرقــة 
ــلـــواء الــثــامــن  15، إلـــى جــانــب عــنــاصــر مـــن الـ
فــي الفيلق الــخــامــس الــتــابــع لــلــروس، ضمن 
مواقع عدة في درعا البلد واألحياء األخرى«. 
 
ّ
ووفـــق وكــالــة »نــبــأ« اإلعــالمــيــة املحلية، فــإن

اللجنة قدمت مقترحات أخرى، منها »تنفيذ 
السكنية  األحــيــاء  فــي بعض  تفتيش  عملية 
 إلــى 

ً
بــرفــقــة أعـــضـــاء مـــن الـــلـــجـــنـــة«، مـــشـــيـــرة

أنـــه »ُيــتــوقــع أن يـــرد الــنــظــام وروســـيـــا على 
مقترح لجنة التفاوض في الساعات املقبلة، 
ــاء املـــجـــال لــتــهــدئــة مـــؤقـــتـــة«. وكـــان  مـــع إعـــطـ

النظام مصر 
على السيطرة 
الكاملة على 
درعا )محمد 
أبازيد/فرانس 
برس(

عثمان لحياني

ثمة مثل شعبي في الجزائر يقول 
»تركت زوجها ممدود وذهبت تعزي 
في محمود«، ينطبق هذا املثل بشكل 

كبير على الخط الذي اتجهت فيه 
تحركات الدبلوماسية الجزائرية، 
والتي أخذت على عاتقها في أول 

تحرك بعد عودة رمطان لعمامرة إلى 
منصب وزير الخارجية، حل ملف 

أزمة سد النهضة.
ال نقاش في ضرورات الحضور 

الدبلوماسي، اإلقليمي والدولي، لبلد 
مهم عربيًا وقاريًا مثل الجزائر، لكن 
، وقدرة 

ً
هل ثمة ضرورة صارمة أوال

فعلية ثانيًا للجزائر، في مثل هذه 
دة لحل أزمة كبيرة 

ّ
الظروف املعق

ومتشابكة مثل أزمة سد النهضة، 
والتي ال تعني فقط الدول الثالث 

فحسب، مصر والسودان وإثيوبيا، 
بقدر ما تهم أيضًا الكثير من الدول 

املعنية بالسد.
إذا كان الرئيس عبد املجيد تبون 

يبحث عن منجز دبلوماسي لواليته 
الرئاسية األولى يرصع به فترة 
حكمه، على غرار نجاح الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة في 
تحقيق السلم بني إثيوبيا وإريتريا 

في يوليو/ تموز 1999، فالنيل 
ليس هو املدخل، والظرف مغاير 

وطبيعة األزمات الثنائية غير 
األزمات املتعددة األطراف كأزمة 
السد والنيل. وإذا كانت السلطة 

السياسية في الجزائر تشعر 
بأنها قادرة على فعل شيء في 

أزمة كهذه، فإن هناك ما هو أولى 
على صعيد أزمات املنطقة القريبة 

التي تعني الجزائر بشكل أكبر، 
تتطلب صب الجهد الدبلوماسي 
فيها العتبارات سياسية وأمنية 

وقومية حتى، على غرار ليبيا التي 
يتأخر فيها الحضور الجزائري، 

وهناك الرمال املتحركة واالنقالبات 
املتتالية في مالي والنيجر، وأخيرًا 
هناك التطورات الطارئة في تونس، 
وما أدراك ما أهمية تونس كعمق 
سياسي وأمني بالنسبة للجزائر.
طبعًا من املهم أن تساهم الجزائر 

دبلوماسيًا في إطار التزاماتها 
اإلقليمية والقارية بالقدر املمكن 

في حل األزمات وتعديل املواقف، 
ومن الطبيعي أن تهتم ضمن 

سياق العالقات الدولية بمصالح 
الشعوب الصديقة، لكن ال الوقت 
مناسب للدبلوماسية الجزائرية 

لتسجيل مجرد حضور واستطالع، 
خصوصًا عندما يتعلق األمر 

بقضايا بالغة التعقيد، وال الظرف 
مناسب لفك معضالت ال تملك 

الجزائر في الوقت الحالي األدوات 
الضرورية لفكها. فالبالد تمر بأزمة 

كورونا، التي يفترض أن توّجه 
جهود الجهاز الدبلوماسي لتخفيف 

وطأتها على الجزائريني، ذلك أن 
الدبلوماسية التي ال تساهم في فك 

معضالت الداخل وتؤخر الدفاع 
عن مصالح البالد الطارئة، أشبه ما 

تكون بحافلة ال تسير.

■ قضية

درعا البلد، األسبوع املاضي، ينّص على فّك 
الحصار عن نحو 11 ألف عائلة مقابل تسليم 
السالح املتوسط والخفيف وإجراء تسويات 
أمنية ملطلوبني، ونشر نقاط عسكرية داخل 
هذه األحياء لحفظ األمن. ولكن النظام أصّر 

على تهجير عدد من املطلوبني إلى الشمال.
»العربي  لـ من جهتها، أكدت مصادر مطلعة 
 الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــد، شــقــيــق رئـــيـــس الـــنـــظـــام بــشــار  ــ مـــاهـــر األســ
األســد، »تريد االستيالء على جامع العمري 
ــرارة الـــثـــورة الــســوريــة  الـــذي انــطــلــقــت مــنــه شــ
بــالــقــوة، ورفـــع عــلــم الــنــظــام فــوقــه فــي رســالــة 
ــثـــورة قـــد ُهـــزمـــت«.   الـ

ّ
إعــالمــيــة واضـــحـــة بــــأن

وكـــان الــنــظــام الــســوري قــد هــدد أخــيــرًا بهدم 
هذا الجامع الذي يعد من أعرق املساجد في 

سورية، في حال عدم الرضوخ ملطالبه.
على  الــنــظــام مصر   

ّ
أن على  املعطيات   

ّ
وتـــدل

السيطرة الكاملة على محافظة درعا بالقوة، 
إذ ذكرت صحيفة »الوطن« التابعة له، أمس 
الــثــالثــاء، أن قـــوات الــنــظــام عـــززت حواجزها 
النعيمة  بلدة  في  الـــرادار  وكتيبة  العسكرية 
بـــريـــف درعـــــا الـــشـــرقـــي، بـــعـــشـــرات الــعــنــاصــر 
واملضادات األرضية. وأشارت الصحيفة إلى 
الـــقـــوات أرســلــت تــعــزيــزات عسكرية   هـــذه 

ّ
أن

ثقيلة  وآليات  دبابات  إضافية تحتوي على 
إلـــى الــحــاجــز الــربــاعــي، جــنــوب بــلــدة الشيخ 
ــربـــي، وتـــعـــزيـــزات  ــغـ ســعــد فـــي ريــــف درعـــــا الـ
أخرى إلى معبر نصيب الحدودي مع األردن، 
ــع ســـواتـــر تــرابــيــة فـــي املنطقة  تــزامــنــًا مـــع رفـ

الحّرة داخل الحرم الجمركي.
مــن جهته، أوضـــح عــمــاد املــســاملــة، وهــو أحد 
وجهاء »درعا البلد«، في حديث مع »العربي 
 »الــنــظــام هــدد بعد زيـــارة وزيــر 

ّ
الــجــديــد«، أن

الــدفــاع فــي حكومته علي أيـــوب لــدرعــا، أول 
ــا البلد  مــن أمـــس اإلثــنــني، بــحــرق أحــيــاء درعـ
 »الــنــظــام 

ّ
والـــريـــف الـــغـــربـــي«، مــشــيــرًا إلـــى أن

ــف الـــلـــواء الــثــامــن الــتــابــع لــلــروس على 
ّ
يــصــن

أنه عــدو«. وأضــاف: »كانت األمــور تتجه إلى 
حل لــوال زيــارة أيــوب إلــى املحافظة«. وحول 
الــخــيــارات املــتــاحــة أمـــام أهــالــي أحــيــاء درعــا 
البلد، أشار املساملة إلى أن »أكثر من 50 ألف 
مدني طالبوا بتأمني مكان آمن لهم للرحيل 
عــن مــنــازلــهــم«، مضيفًا أنـــه »فـــي حـــال تعذر 
ذلك، سندافع عن أنفسنا إذا أصّر النظام على 

فرض شروطه«.

إلى  زيارة  خالل  )الصورة(،  البوسعيدي  بدر  العماني  الخارجية  وزير  أعلن 
وجهات  لتقريب  جهدها  قصارى  ستبذل  السلطنة  أن  أمس،  طهران 
وتعزيز  المنطقة  دول  بين  النظر 
البوسعيدي  كــالم  الــحــوار.  عنصر 
اإليــرانــي  نظيره  لقائه  ــالل  خ ــاء  ج
بعد  ــف،  ــريـ ظـ ــواد  ــ جـ مــحــمــد 
فيها  حضرت  بينهما،  محادثات 
العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية 
أنباء  ــاالت  وكـ ــق  وف ــيــة،  والــدول
إيرانية. وكان البوسعيدي قد شارك 
السلطة  تسليم  بمراسم  صباحًا 

للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

دعم عماني للحوار

مع استئناف المفاوضات 
حول منطقة درعا 

البلد المحاصرة من قبل 
النظام السوري، والذي 

نقض اتفاقًا لفك الحصار، 
فإّن مصير المنطقة 

محصور بين االتفاق أو 
المواجهة

وصلت الناقلة 
»ميرسر ستريت« 

إلى مرفأ الفجيرة 
أمس )كريم 

صهيب/فرانس 
برس(

  شرق
      غرب

خامنئي يصادق على 
رئاسة رئيسي

ــــي األعـــلـــى  ــرانـ ــ ــادق املــــرشــــد اإليـ ــ صــ
ــئـــي، أمــــــس الــــثــــالثــــاء،  ــنـ ــامـ ــلـــي خـ عـ
عــلــى »حــكــم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة« 
لــــلــــرئــــيــــس اإليـــــــــرانـــــــــي املـــنـــتـــخـــب 
ــقـــل إلـــيـــه  ــنـ ــَيـ ــيــــســــي، لـ إبــــراهــــيــــم رئــ
السلطة التنفيذية من سلفه حسن 
روحــانــي الــذي شغل املنصب منذ 
ــــد خــامــنــئــي، في  وأكـ الـــعـــام 2013. 
إلى  الــيــوم بحاجة  إيـــران  أن  كلمة، 
 »قفزة على جميع املجاالت، وإدارة 
كــــــــفــــــــوءة وجـــــــهـــــــاديـــــــة وحــــكــــيــــمــــة 
وشــــجــــاعــــة«. وســـيـــبـــاشـــر رئــيــســي 
عــمــلــه اعـــتـــبـــارًا مــــن غــــد الــخــمــيــس 
ــة  ــتـــوريـ ــمـــني الـــدسـ ــيـ ــد أدائــــــــه الـ ــعـ بـ
فــــي الــــبــــرملــــان، بـــمـــشـــاركـــة عـــشـــرات 
الـــــــضـــــــيـــــــوف األجــــــــــانــــــــــب وكــــــبــــــار 

املسؤولني اإليرانيني.
)العربي الجديد(

إغالق البنتاغون بعد 
إطالق نار

األميركية  الدفاع  وزارة  مقر  أغلق 
ـــاء،  ــالثـ ــثــ ــــس الــ ــ )الــــبــــنــــتــــاغــــون(، أمـ
بــعــد وقـــوع إطـــالق نـــار فــي محطة 
مـــواصـــالت قــربــه، بــحــســب وســائــل 
إعالم أميركية، فيما تحدث شهود 
ــن شــــخــــص مـــلـــقـــى عــلــى  ــ ــان عــ ــ ــيـ ــ عـ
فــي  الـــبـــنـــتـــاغـــون،  ــلــــن  وأعــ األرض. 
بـــيـــان، أنــــه تـــم إغـــالقـــه بــعــد إطـــالق 
ــارات نـــاريـــة قـــربـــه، مــشــيــرًا إلــى  ــيـ عـ

»تحركات للشرطة«.
)أسوشييتد برس(

 
إدارة بايدن تؤيد إلغاء 

تفويض الحرب في 
العراق

ــبـــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــلـــنـــت نـــائـ أعـ
األمــيــركــي ويــنــدي شــيــرمــان، أمــس 
جــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  الــــثــــالثــــاء، 
إلغاء قانون تفويض  بايدن تؤيد 
ــعـــام 2002،  لـ الــــعــــراق  الــــحــــرب فــــي 
ــام لجنة  ــ ــادة أمـ ــهـ مــعــتــبــرة، فـــي شـ
الـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
ــيــــوخ، أنـــــه لــــم يـــعـــد ضــــروريــــًا  الــــشــ
لــحــمــايــة املـــصـــالـــح األمــيــركــيــة في 
ــافــــت أن  املــســتــقــبــل املـــنـــظـــور. وأضــ
»الوزارة أوضحت أننا ليس لدينا 
أنــشــطــة عــســكــريــة جـــاريـــة تعتمد 

عليه فقط«.
)رويترز(
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ــــذي نــجــا مـــن االنــفــجــار،  ــأ الـ الــعــامــل فـــي املـــرفـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــنــت  املــشــهــد بــقــولــه لــــ
دائــمــًا أقـــول ألمـــي لطمأنتها بــأنــنــي فــي أكثر 
أن أخطر مكان  العالم، ليتبنّي  فــي  آمــن  مــكــاٍن 
فــي الــعــالــم هــو مــرفــأ بـــيـــروت«. دعــيــبــس الــذي 
خـــســـر 10 مــــن أصـــدقـــائـــه فــــي انـــفـــجـــار املـــرفـــأ 
يروي اللحظات األخيرة قبل وقوع االنفجار: 
»فــي حــدود السادسة إال ربعًا سمعت صوتًا 
كــالــطــيــران، ومــفــرقــعــات داخــــل املـــرفـــأ، نــادانــي 
بــأن هناك مفرقعات وذهبت  أحــد األشخاص 
إلحـــضـــاره فــتــفــاجــأت بـــأن رفــاقــي مــوجــودون 
على جنب العنبر رقم 12، واقتربنا لرؤية ما 
دقائق  وسبع  السادسة  الساعة  عند  يــحــدث، 
رّجت األرض من تحت أقدامنا، وشعرت بشيء 
ســيــحــدث، عــنــدهــا اتـــخـــذت الـــقـــرار بــالــخــروج 
الهروب بسرعة«. ويلفت  وطلبت من زمالئي 
دعــيــبــس الــــذي اســتــمــع إلــيــه املــحــقــق الــعــدلــي 
القاضي طارق البيطار كشاهد عيان إلى أنه 
فرق  وتمّكن  األصـــوات،  »انتهاء ضجيج  بعد 
اإلطـــفـــاء مـــن إخـــمـــاد الــنــيــران الــتــي تــصــاعــدت 
لــثــواٍن معدودة  الــهــدوء املكان  من العنبر، عــّم 
االنــفــجــار«. ويــضــيــف: »فجأة  أن يحصل  قبل 
وقـــع االنـــفـــجـــار، طــلــع الــبــحــر عــلــيــنــا وشــعــرت 
وفي  للموت،  واستسلمت  سحبتنا،  املياه  أن 
أنــهــا انتشلتنا من  الــثــانــيــة شــعــرت  الــضــربــة 
ــــى الـــعـــنـــبـــر، فـــهـــدأ الــعــصــف  املــــيــــاه ورمـــتـــنـــا إلـ
وبــدأت تتضح الــصــورة، من دنيا ســوداء إلى 
ضوٍء كمغيب الشمس«. أما املؤرخ خالد حاج، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن املــرفــأ أعطى  فــيــشــرح لـــ
تــاريــخــيــًا لــبــيــروت الــهــويــة كــمــديــنــة وحــّولــهــا 
مـــن قـــريـــة فــيــهــا 3 آالف شــخــص إلــــى مــديــنــة 
تــحــوي الــجــزء األكــبــر مــن عـــدد ســكــان لبنان، 
كــمــا أعــطــاهــا املــركــزيــة والــهــويــة االقــتــصــاديــة 
للعاصمة،  واملحرك  القلب  فكان  االجتماعية، 
مضيفًا »في املقابل عندما نتحدث عن مرتبة 
لبنان كدولة في مؤشرات الفساد، وهي بأعلى 
مستوياتها حكمًا، يكون الفساد موجودًا في 
 االنــفــجــار كــشــف نــســبــة الــفــســاد 

ّ
املـــرفـــأ، ولــعــل

والسياسيني  اإلدارات  جمعت  الــتــي  الــكــبــرى 
واألمــنــيــني وكـــل املــعــنــيــني«. ويــشــيــر حـــاج إلــى 
الشوارع  أن معالم كثيرة اختفت من بيروت، 
واملـــكـــاتـــب واألحــــيــــاء الـــقـــديـــمـــة، وبـــاتـــت كلها 

ــخــزن 2750 طنًا مــن مــادة نــتــرات األمونيوم 
ُ
ت

مــنــذ عــــام 2013 )انـــفـــجـــر مــنــهــا حـــوالـــي 552 
الفدرالي  التحقيقات  ملكتب  تقرير  وفــق  طنًا 
ــار، انــكــشــفــت  ــفـــجـ ــك االنـ األمـــيـــركـــي(. ومـــنـــذ ذلــ
ــًا عــــن مـــرفـــأ ال  ــيــ ــثـــر مــحــلــيــًا ودولــ ــارة أكـ ــتـ الـــسـ
أو   

ً
ســيــادة ال  عليه،  اللبنانية  للدولة  سيطرة 

 أو تـــشـــددًا، وســـط تـــوّجـــه األنـــظـــار إلــى 
ً
رقـــابـــة

بالحركة »دخواًل  األكبر  املتحّكم  الله«  »حزب 
وخروجًا« واملتهم بضلوعه في جلب شحنة 
األمـــونـــيـــوم ربــطــًا بــاســتــخــدامــهــا فـــي الــحــرب 
الـــســـوريـــة، وهــــو مـــا ربـــطـــه الــبــعــض بــهــجــوم 
األمني العام للحزب حسن نصر الله املستمر 
لضمان  جــهــد  أي  وإحـــبـــاط  التحقيقات  عــلــى 
األولى  الذكرى  محاسبة املسؤولني. وتترافق 
لجريمة املرفأ، مع استمرار الدمار على نطاق 
واســع في ظل تلكؤ الــدولــة وشــركــات التأمني 
عن دفع التعويضات ملستحقيها وسط أسوأ 
تــاريــخــه،  فــي  لــبــنــان  يعيشها  معيشية  أزمــــة 
مع انهيار قيمة العملة الوطنية ليصل سعر 
صــــرف الـــــــدوالر إلــــى أكـــثـــر مـــن 23 ألــــف لــيــرة 
ــد انــعــدامــًا لــلــقــدرة الــشــرائــيــة،  لبنانية، مــا ارتـ
وغـــالء معيشيًا، مــع رفـــع ســعــر ربــطــة الخبز، 
 تزايد االحتكار 

ّ
وفوضى في التسعير في ظل

السلطات  اكتفت  بينما  التهريب،  وعمليات 
الــلــبــنــانــيــة بـــفـــرض إجـــــــراءات زادت مـــن حـــّدة 
ها، خصوصًا أنها دارت كلها 

ّ
بــدل حل األزمــة 

خــارج دائــرة وقــف التهريب املــعــروف معابره 
ــة  ــع أزمـ واملـــســـؤولـــون عـــنـــه. ويــــتــــوازى ذلــــك مـ
ــواد األولــيــة الــحــيــاتــيــة األســاســيــة،  انــقــطــاع املــ
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ـــلــــع الـ ـــسـ ــيـــد األدويـــــــــــة والـ عــــلــــى صـــعـ
أنظار  أمــام  العتمة،  في  والغرق  واملحروقات، 
فشلت حتى  فــاســدة،  عــاجــزة  طبقة سياسية 
الـــيـــوم مــنــذ اســتــقــالــة حــكــومــة حـــســـان ديـــاب 
بــعــد االنـــفـــجـــار عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
وتكتفي بإطالق الشعارات وتبادل االتهامات 
تاركة للبنانيني مهمة محاولة التعافي على 

صعوبتها.

تجارب مريرة
مــن االنفجار وأهالي  الناجني  تــجــارب  تــروي 
الشهداء كيف ال يزال ذلك اليوم حاضرًا بقوة 
فــــي نـــفـــوســـهـــم. يــخــتــصــر مـــحـــمـــود دعــيــبــس، 

عبارة عن جرح أو ندبة، حتى األماكن التراثية 
ــزءًا كــبــيــرًا مـــن هــنــدســتــهــا املــعــمــاريــة  فــقــدت جــ
أو تحسينها،  إعــادة ترميمها  والتي يصعب 
 األزمة االقتصادية، عدا عن 

ّ
خصوصًا في ظل

واالجتماعية،  النفسية  االنفجار  انعكاسات 
وال سيما التي تعرض لها أهالي املدينة.

تساؤالت حاضرة
ـــكـــشـــف بــعــد 

ُ
ــلـــى االنــــفــــجــــار، لــــم ت بـــعـــد عـــــام عـ

ــول 2750 طــنــًا مـــن نــتــرات  ــ كـــل تــفــاصــيــل وصـ
األمــونــيــوم إلـــى بـــيـــروت. لــكــن تــبــعــًا للتقارير 
ــت الــســفــيــنــة  ــ ــ ــة، فــــقــــد رسـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــة والــ ــيـ ــلـ ــحـ املـ
ــــوس« املــمــلــوكــة مــن قــبــل رجـــل األعــمــال  »روســ
الــــروســــي إيـــغـــور غــريــتــشــوشــكــني فـــي مــيــنــاء 

مــتــنــهــا  ــلــــى  وعــ  ،2013 عــــــام  أواخـــــــــر  ــــروت  ــيـ ــ بـ
الــنــتــرات. وقــــال الــقــبــطــان األوكـــرانـــي بــوريــس 
ــه كـــان  ــ بـــروكـــوشـــيـــف فــــي أول تـــصـــريـــح لــــه إنـ
مــن املــفــتــرض أن تــأخــذ السفينة الــنــتــرات من 
لكنها  موزامبيق،  إلــى  جورجيا  فــي  باتومي 
ُحـــجـــزت فـــي بـــيـــروت بــعــدمــا وجــــد املــفــتــشــون 
ــار وغــيــر  أن الــســفــيــنــة غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــإبـــحـ
ــوال مترتبة  ــ مــســتــوفــيــة الـــشـــروط وبــســبــب أمـ
أنــه تبنّي  عليها فــي 5 دعـــاوى قضائية. علمًا 
الحقًا أن السفينة كانت رست في ميناء صيدا 
جنوب لبنان في يونيو/ حزيران 2013. بعد 
التي  الوثائق  تتسّرب  بــدأت  االنفجار،  وقــوع 
تــظــهــر تــوجــيــه أجـــهـــزة أمــنــيــة مـــراســـالت إلــى 
بوجود  علمهم  تــؤكــد  اللبنانيني  املــســؤولــني 

نــتــرات األمــونــيــوم ومـــدى خطورتها فــي حال 
انــفــجــرت، ومـــن ضمنهم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الحكومة حسان ديــاب  ميشال عــون ورئــيــس 
الــذي ألغى زيـــارة كانت معدة إلــى املــرفــأ قبل 

أيام على وقوع االنفجار.
ــّررت فـــي 10  ــقـ وبــالــنــســبــة إلـــى الــتــحــقــيــقــات، تـ
أغــســطــس 2020 إحـــالـــة مــلــف االنـــفـــجـــار على 
ــم تــعــيــني  املـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي، وفـــــي 13 مـــنـــه تــ
القاضي فادي صوان محققًا عدليًا، وأحال إليه 
بجرائم  موقوفًا   25 عــويــدات  غسان  القاضي 
الــقــتــل عـــن قــصــد، ومـــحـــاولـــة الــقــتــل، وحــيــازة 
أن  والتقصير. علمًا  مــواد متفجرة، واإلهمال 
الــفــرضــيــات تــمــحــورت حـــول 3 زوايـــــا، العمل 
األمني أو اإلرهابي، صاروخ معاٍد، أو عملية 

 من 
ّ

تلحيم. لكن مع قرار صوان االدعاء على كل
رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب، 
و3 وزراء سابقني، هم النائب علي حسن خليل، 
الــنــائــب غــــازي زعــيــتــر، ويـــوســـف فــنــيــانــوس، 
بوفاة  والتسّبب  والتقصير،  اإلهــمــال  بتهمة 
ــــرح مـــئـــات األشــــخــــاص، تـــعـــرض لــحــمــالت  وجـ
االستهداف  في خانة  االدعـــاء  كبيرة وضعت 
الدعوى من صوان  نقل  قبل طلب  السياسي، 
إلى قاٍض آخر لالرتياب املشروع، فتم كف يد 
صــوان، ومن ثم وافــق مجلس القضاء األعلى 
فــي 19 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي عــلــى تعيني 
جديدًا  عدليًا  محققًا  البيطار  طــارق  القاضي 
في جريمة مرفأ بيروت. لم تكن مهمة البيطار 
السياسية بشكل  ــالت 

ّ
الــتــدخ وعــــادت  أســهــل، 

العقاب.  اإلفــالت من  فاضح ومعها محاوالت 
تختصر دياال حيدر، مسؤولة حمالت لبنان 
واليمن في منظمة العفو الدولية، العام الذي 
املسؤولية وعرقلة  التهرب من  »عــام  بأنه  مــّر 
التحقيقات وتأخير سير العدالة واإلفالت من 

العقاب«. 
وتـــــقـــــول حـــــيـــــدر، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي 
الجديد«: »عند مراجعة شريط األحداث التي 
تاريخنا  لغاية  االنــفــجــار  وقـــوع  منذ  ُسّجلت 
ــيـــة أثـــبـــتـــت فــيــهــا  ــرى مـــحـــطـــات أســـاسـ ــ هــــــذا، نـ
العدالة  مــســار  عرقلتها  اللبنانية  السلطات 
وعــــدم قــيــامــهــا بـــأي تــســهــيــالت حــتــى يتمكن 
أهــالــي الــضــحــايــا مــن الـــوصـــول إلـــى الحقيقة 
ـــت الــعــراقــيــل أخــــيــــرًا، وفــق 

ّ
ــعــــدالــــة«. وتـــجـــل والــ

حيدر، في عرقلة مسألة طلب رفع الحصانات، 
وعدم منح أذونات املالحقة، وغيرها، حتى إن 
بــيــروت وطرابلس  فــي  املحامني  نقابتي  رفــع 
شمااًل الحصانة عن املحامني، لم يؤدِّ إلى رفع 
وتستغرب  املحامني.  الــنــواب  عن  الحصانات 
حـــيـــدر عـــــدم تـــوقـــيـــف أي شـــخـــص فــــي مــوقــع 
املــســؤولــيــة الــســيــاســيــة فــي املــلــف عــلــى الــرغــم 
مــن أن الــوثــائــق املــســربــة تشير بــمــا ال يحمل 
الشك إلى أن املسؤولني كانوا يعلمون بوجود 
النترات ولم يتحركوا لحماية املدينة وناسها.

فشل سياسي
منذ 4 أغسطس 2020، الذي يصّر اللبنانيون 
على عدم نسيانه وتنظم ألجله اليوم تحركات 

شعبية للمطالبة بالحقيقة والعدالة، سجلت 
محطات سياسية عــّدة، تــدور كلها في خانة 
وتمسكها  نفسها  السياسية  السلطة  تعويم 
ــات ذاتــــهــــا الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــارســ ــمــ بــالــحــكــم واملــ
العام والــصــراع على  املــال  املحاصصة ونهب 
الحكومة  السلطة، وآخرها تجلى في ترحيل 
الــجــديــدة إلـــى مــا بــعــد 4 أغــســطــس. وقـــد كلف 
ــــاص لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــنــذ  ــخـ ــ ــة أشـ ــالثــ ثــ
استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس، 
التقليدية على  وذلــك نتيجة صــراع األحـــزاب 
ــة الــســيــاديــة طائفيًا  ــوزاريــ تـــوزيـــع املــقــاعــد الــ
الحاكمة بإعطاء  املنظومة  ومذهبيًا. واكتفت 
وعٍد بإجراء تحقيقات خالل 5 أيام بعد وقوع 
االنــــفــــجــــار، لــكــنــهــا ســــرعــــان مــــا عـــرقـــلـــت ســيــر 
التي  السياسية  املحطات  أبــرز  الــعــدالــة. ومــن 
ســجــلــت، زيــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون إلى بيروت في 6 أغسطس 2020 وكان 
ــزور الــبــالد بــعــد االنــفــجــار  ــة يـ أول رئــيــس دولـ
الــبــدء  كــلــفــوا  وقـــد رافــقــه 7 محققني فرنسيني 
بالتحقيق. أما الفضيحة الكبرى للسياسيني 
واألجهزة األمنية فتجلت في 8 أغسطس، يوم 
حاشدة  تظاهرات  اللبنانية  الساحة  شهدت 
تــحــت عـــنـــوان »تــعــلــيــق املـــشـــانـــق« لــلــمــطــالــبــة 
بمحاسبة املسؤولني وتحقيق العدالة تطورت 
إلى اعتداءات عنيفة على املتظاهرين فخسر 
بعضهم أعينهم، كما امتدت إلى الصحافيني 
الــذيــن تــعــرضــوا بــدورهــم إلصـــابـــاٍت متفرقة. 
ــي لــدعــم  ــ ــم مــؤتــمــر دولـ ـ

ّ
ــظ ـ

ُ
ــوم 9 أغـــســـطـــس، ن يــ

لبنان تعهد املشاركون فيه بتقديم مساعدات 
بينها  يــــورو،  مــلــيــون   252.7 إجــمــالــيــة  بقيمة 
30 مليون يورو من جانب فرنسا بحسب ما 
أعــلــن اإللــيــزيــه، فــي حــني قــدمــت حكومة ديــاب 
 اســتــقــالــتــهــا بــعــدمــا كــــان عــــدد من 

ً
مــجــتــمــعــة

فــرديــة، وهي  باستقاالت  أيضًا  تقدم  الــــوزراء 
عــن تصريف  معتكفة حتى  التاريخ  ذاك  منذ 
ــال. كــــذلــــك، وافــــــق مــجــلــس الــــنــــواب فــي  ــ ــمـ ــ األعـ
13 أغــســطــس عــلــى اســتــقــاالت الـــنـــواب سامي 
الجمّيل، إلياس حنكش، نديم الجّميل، مروان 
حــمــادة، هــنــري الحلو، ميشال مــعــوض، بوال 
يعقوبيان، ونعمة افــرام. في 31 أغسطس زار 
ماكرون لبنان للمرة الثانية، وتزامنت زيارته 
ــــدى أملــانــيــا  مــــع تــكــلــيــف الــســفــيــر الــلــبــنــانــي لـ
الــحــكــومــة، وذلـــك في  أديـــب تشكيل  مصطفى 
إطار املبادرة الفرنسية التي طرحها ماكرون 
عــلــى الـــقـــادة الــســيــاســيــني وتــتــجــلــى بحكومة 
يحملون  اخــتــصــاصــيــني  مــن  مــؤلــفــة  مستقلة 
بــرنــامــجــًا إنــقــاذيــًا اصــالحــيــًا، قــبــل أن يعتذر 
أديب في 26 سبتمبر/ أيلول عن عدم تشكيل 
 

ّ
الــحــكــومــة بــســبــب تــســيــيــس املـــلـــف وفــــي ظــل
تمسك »حزب الله« وحركة »أمل« بوزارة املال 
للطائفة الشيعية لتبدأ بعدها مرحلة تأنيب 
فرنسا واألوروبيني والخارج للسياسيني في 

لبنان. 
الحــقــًا، حـــاول رئــيــس »تــيــار املستقبل« سعد 
الحريري طرح نفسه مرشحًا طبيعيًا لرئاسة 
ــة 

ّ
الــحــكــومــة وإنـــقـــاذيـــًا لــفــتــرة ال تــتــعــدى الــســت

أشــهــر، فكلف فــي 22 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
2020 عــلــى الـــرغـــم مـــن إســـقـــاط انــتــفــاضــة 17 
جــوالت  ليبدأ  سابقًا،  حكومته   2019 أكتوبر 
التشكيل التي تطورت إلى معارك على جبهته 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، انــتــهــت  ورئـ
باعتذار الحريري عن املهمة بعد نحو تسعة 
أشهر وتحديدًا في 15 يوليو املاضي، ليكلف 
الرغم  على  بالتشكيل  ميقاتي  نجيب  بعدها 
السياسية وعليه  املنظومة  مــن  جــزء  أنــه  مــن 
الــفــســاد وادعــــاء قضائي  الكثير مــن شــبــهــات 

باإلثراء غير املشروع.

يوم انفجر لبنان

محطات ضرب التحقيق في جريـمة مرفأ بيروت

االنفجار  جرحى  أحــد  أيـــوب،  يقول 
كلها  حياته  إن  الجديد«،  لـ»العربي 
أفقده  ــذي  ال االنفجار  بعد  تبدلت 
الثانية  الــقــدم  مــن  وجــعــل  قــدمــه 
الذي  أيوب،  ويضيف  مشلولة.  نصف 
كان يعمل سائق سيارة أجرة، وسائقًا 
سنة:   21 لــمــدة  عائلة  عند  خــاصــًا 
عني  استغنى  بعدما  عملي  »خسرت 
الصحي،  لوضعي  نظرًا  العمل  رب 
الدولة لم تنظر إلى حالي ولم تؤمن 
أو دعم حتى طبي  أي مساعدة  لي 
ما  نادرًا  التي  األدويــة  صعيد  على  أو 
دمر  ــذي  ال منزلي  عن  عــدا  أجــدهــا، 

قسم كبير منه«.

حياة تبدلت
الملف

رصد 

بيروت ـ ريتا الجّمال

الــســادســة والــدقــيــقــة الــســابــعــة من 
مــســاء يـــوم الــثــالثــاء 4 أغــســطــس/
آب 2020، توقيت غّير وجه بيروت 
يــوم وقــع انفجار هائل فــي مرفأ  وكــل لبنان، 
بيروت حاصدًا حياة 216 شخصًا ومتسببًا 
بسقوط نحو سبعة آالف جريح وتشريد ما 
يــزيــد عــن 300 ألـــف شــخــص عـــدا عــن تحويل 
إلـــى مــديــنــة مــنــكــوبــة، لم  اللبنانية  الــعــاصــمــة 
تــخــرج حــتــى الـــيـــوم مـــن نــكــبــتــهــا. عــــام مضى 
اللبنانيون ينتظرون  يزال  االنفجار وال  على 
ــلــــى تــــســــاؤالتــــهــــم: كــــيــــف ســمــحــت  أجـــــوبـــــة عــ
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــبــقــاء نــحــو 2750 طنًا 
مــن مـــادة نــتــرات األمــونــيــوم فــي مــرفــأ مــدنــي، 
السياسيون واألمنيون  املسؤولون  فيما كان 
يــعــرفــون بــوجــودهــا؟ كــيــف وصــلــت السفينة 
الــذي كان مهتمًا بحمولتها؟  إلى لبنان ومن 

تتلكأ الدولة وشركات 
التأمين عن دفع 

التعويضات لمستحقيها

كلف 3 أشخاص لتشكيل 
الحكومة منذ استقالة 

دياب بعد االنفجار

شعب ينتظر الحقيقة 
ومسؤولون يتهربون

السلطة علمت بمخاطر نترات 
األمونيوم ولم تتحرك

 
ً
كــيــف حــصــل االنــفــجــار، وهـــل هــو نــاجــم فعال
عــن حريق فــي العنبر 12 فــي املــرفــأ امتد إلى 
نترات األمونيوم عن طريق اإلهمال والخطأ؟ 
ــــى مــحــاســبــة  ــًا إلــ هــــل ســـيـــصـــل الـــقـــضـــاء يــــومــ
املسؤولني، خصوصًا في ظل عراقيل سياسية 
كبيرة تعيق التحقيق وتمنع رفع الحصانات 

عن املسؤولني؟
اليوم ينتظر املصابون وأهالي القتلى أجوبة 
يــطــرحــهــا شــعــب كــامــل عــمــن قــتــل بــلــدًا خــالل 
دقــائــق، بــعــد عـــام مــن الــتــهــرب مــن املسؤولية 
وعــرقــلــة الــتــحــقــيــقــات وتــأخــيــر ســيــر الــعــدالــة، 
وهو إن دل على شيء فعلى خوف املسؤولني 
أن  مــن  الــحــكــم  أركــــان  فــي مختلف  اللبنانيني 
تطاولهم املحاسبة، على األقل بتهمة اإلهمال.
وبات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت يختزل 
فساد دولٍة فّجرت شعبها وعاصمتها بينما 
الرسمية بوجود  أجهزتها  بكافة  تعلم  كانت 
ــة« حــيــث كــانــت  ــ »قــنــبــلــة نـــتـــرات أمــونــيــوم ذريـ

ومؤسسة  شعبًا  لبنان  لمساعدة  عدة  دولية  دعم  مؤتمرات  ُعقدت 
اللبنانية.  الدولة  عن  النقدي  المالي«  الدعم  »حظر  مع  عسكرية، 
الرئيس  األربعاء مؤتمر دعم دولي جديد من تنظيم  اليوم  وسيعقد 
ــرون  ــاك ــل م ــوي ــان ــم ــســي إي ــفــرن ال
)الـــصـــورة( بــالــتــعــاون مــع األمــم 
ــة لــحــاجــات  ــجــاب ــحــدة اســت ــمــت ال
االتحاد  أعلن  حين  في  اللبنانيين، 
تموز  يوليو/   30 فــي  ــي  ــ األوروب
للعقوبات  القانوني  ــار  اإلط ــرار  إق
ــي ســتــفــرض عــلــى أشــخــاص  ــت ال
تقويض  عن  مسؤولة  وكيانات 

الديمقراطية أو حكم القانون.

لإلدالء  استعداده  )الــصــورة(،  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  أبــدى 
بإفادته في انفجار مرفأ بيروت في حال قرََّر المحقق العدلي طارق 
مقابل  لكن  إليه.  االستماع  البيطار 
اإلذن  إعطاء  بعد  يتم  لم  ــك،  ذل
الذي  للدفاع  األعلى  المجلس  من 
لمالحقة  للبيطار  عـــون  ــرأســه  ي
اللواء  الدولة  ألمن  العام  المدير 
على  يُحَسب  الذي  صليبا،  طوني 
بعد  ــك  وذل الجمهورية،  رئيس 
بين  خصوصًا  للصالحيات،  تقاذف 
والحكومة،  الجمهورية  رئاستي 

وسط مناورة لحجب اإلذن.

دعم وعقوبات

تصريحات وممارسات متضاربة

من تحرك ألهالي الضحايا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين )حسين بيضون(

مشهد الدمار في المرفأ ال يزال شاهدًا على االنفجار )حسين بيضون(

حقوقهم  تنتهك  بــظــروف  للتوقيف  تعرضوا 
تقرير  وفــق  الــواجــبــة،  القانونية  بـــاإلجـــراءات 
ــــش«. وفــــي 10  ملــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــ
صـــوان  اتـــهـــم   ،2020 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب 
هــم علي حسن خليل،  وزراء سابقني  وثــالثــة 
غازي زعيتر )ينتميان إلى حركة أمل برئاسة 
ــري(، ويـــوســـف فــنــيــانــوس )مــســتــشــار  ــ نــبــيــه بـ
رئــيــس تــيــار املــــردة سليمان فــرنــجــيــة( بجرم 
وإيـــذاء  بــوفــاة  والتسبب  والتقصير  اإلهــمــال 
ــــوان لــحــمــالت  مـــئـــات األشــــخــــاص. تـــعـــرض صـ
ســيــاســيــة، قــبــل نــقــل املــلــف مــنــه بــعــد طــلــب من 
العدلي  املحقق  ليعنّي  وزعــيــتــر،  خليل  حسن 
القاضي طارق البيطار خلفًا له في 19 فبراير/
شــبــاط املــاضــي. قـــرر الــبــيــطــار فــي 15 إبــريــل/

موقوفني  تخلية سبيل ستة  املــاضــي  نيسان 
القضية، ليبقى 19 موقوفًا. وفي يوليو/ في 

تموز املاضي، أطلق البيطار مسار املالحقات، 
وأضاف إلى املطلوبني النائب نهاد املشنوق، 
ــر داخــلــيــة ســابــقــًا، واملــديــر الــعــام  بــوصــفــه وزيـ
ــادة  ــام الـــلـــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم وقــ لـــأمـــن الـــعـ
أمنيني وعسكريني. والقت هذه االستدعاءات، 
وإعطاء  للنواب  حصانات  رفــع  تتطلب  التي 

انفجار  ضحايا  وأهــالــي  اللبنانيون  يتمّسك 
ــيـــروت، مـــع مــضــي عـــام عــلــى املـــجـــزرة،  مــرفــأ بـ
 

ّ
بالحقيقة أكــثــر مــن أي وقـــٍت مــضــى، فــي ظــل
ــة املـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي وعــــدت  ــلـ مـــواصـ
بتحقيق شفاف وإعالن نتائجه خالل خمسة 
أيام، معركتها لضرب التحقيقات وحرفها عن 
مسارها، عبر مناورات احتيالية واجتهادات 
املسؤولني  كبار  تحمي  استنسابية  قانونية 
مـــن الــعــقــاب عـــن قــتــل 216 شــخــصــًا وإصـــابـــة 
نحو 7 آالف آخرين. ولم تعد عرقلة املسؤولني 
اللبنانيني ملسار التحقيق خفية، وهو ما دفع 
للمطالبة  ووتــــش«  رايــتــس  »هــيــومــن  منظمة 
بفرض عقوبات على املسؤولني وإجراء األمم 
وذلك  االنفجار،  في   

ً
مستقال تحقيقًا  املتحدة 

مع  ضغوطهم،  الضحايا  أهــالــي  يكثف  فيما 
إمــهــالــهــم وقــتــًا مــحــددًا لــرفــع الــحــصــانــات عن 
املطلوبني  واألمــنــيــني  السياسيني  املــســؤولــني 
للقضاء، فيما تنطلق اليوم األربعاء تحركات 
املناطق  الذكرى، من مختلف  حاشدة إلحياء 
ــبــــر تــحــقــيــق  بـــاتـــجـــاه بــــيــــروت، عـــنـــوانـــهـــا األكــ
العدالة ومحاسبة املسؤولني عن االنفجار، في 

ظل إجراءات أمنية مشددة عنوانها.
واتــهــمــت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش« 
باإلهمال  اللبنانية  السلطات  الثالثاء،  أمــس 
ــقــت 

ّ
»جــنــائــيــًا« وانــتــهــاك الــحــق بــالــحــيــاة. ووث

املــنــظــمــة فـــي تــقــريــر مــفــصــل مـــن 126 صفحة 
ارتكبها موظفون  الــتــي  األخــطــاء واإلغــفــاالت 
طريقة  فــي  وأمنيون  ومــســؤولــون سياسيون 
إدارتهم شحنة نترات األمونيوم منذ وصولها 
إلـــى املــرفــأ عــلــى مــن سفينة »روســـــوس« في 
2013 وحتى وقوع االنفجار. وأوردت »رايتس 
ووتـــش« أن »األدلــــة تشير إلــى أن الــعــديــد من 
تقدير،  أقل  على  كانوا،  اللبنانيني  املسؤولني 
اللبناني  الــقــانــون  بــمــوجــب  جنائيًا  مهملني 
في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطرًا غير 
ظهر الوثائق 

ُ
معقول على الحياة«. وأضافت »ت

الــرســمــيــة أن بــعــض املـــســـؤولـــني الــحــكــومــيــني 
التي  الــوفــاة  مخاطر  ضمنيًا  وقبلوا  عوا 

ّ
توق

املرفأ«،  في  األمونيوم  نترات  وجــود  يشكلها 

أمام املحكمة العدلية العليا في لندن، بهدف 
تحصيل حقوق املّدعني من التعويضات.

»املفكرة القانونية«  يتحدث املدير التنفيذي لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــحــامــي نـــزار صــاغــيــة، لـــ
دون  تحول  أساسية  كبيرة  عوائق  ثالثة  عن 
الوصول إلى الحقيقة والعدالة، الجانب األول 
ل في عدم جهوزية التركيبة القضائية أو 

ّ
يتمث

النظام القضائي في لبنان، فكان الخيار بني 
العسكرية  املحكمة  استثنائيتني،  محكمتني 
واملـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، وهـــــذه مــشــكــلــة بــاعــتــبــار 
أن املـــفـــعـــول الــكــبــيــر يـــكـــون لــشــخــص املــحــقــق 
ــده بــصــعــوبــة فائقة  ــذي يــعــمــل وحــ الــعــدلــي الــ
إلى  مشيرًا  لالستئناف،  قابلة  غير  وقــراراتــه 
أن الحقيقة بهذه الحالة تتوقف عند شخٍص 
ــاب أمـــــام طــــرح عــالمــات  ــبـ ــا يــفــتــح الـ واحـــــــٍد، مـ
استفهام عدة، فهل هو قادر على الوصول إلى 
الحقيقة ومــواجــهــة كــل الــصــعــوبــات؟ هــل هو 
إلى  للوصول  الغايات  كل  عن  ومستقل  نزيه 
صاغية،  بحسب  الــثــانــي،  الــجــانــب  النتيجة؟ 
يــكــمــن فـــي نــظــام اإلفـــــالت مـــن الــعــقــاب الــقــوي 
جـــدًا فــي لــبــنــان ويعتمد عــلــى وســائــل كثيرة 
وأشــكــال مختلفة تــصــّب فــي دائــــرة الــحــواجــز 
التي توضع أمام العدالة، وأبرزها الحصانات 
سواء الواقعية أو الدستورية، فاألولى تتجلى 
 في تحويل مشتبه به إلى بطٍل، وتحويل 

ً
مثال

مدينة تفجرت في 4 أغسطس إلى مدينة تعلق 
يجعله  مــا  التمجيد  وشـــعـــارات  فيها صـــوره 
بطال تصعب محاسبته. ويقصد بذلك، اللواء 
أمــل« و»حزب  إبراهيم املحسوب على »حركة 
الله«. أما الحصانة الدستورية، وفق صاغية، 
»هـــي مــا نــــراه الــيــوم مــن مــســرحــيــات تدخلنا 
فـــي دهــالــيــز عــريــضــة مــبــنــيــة بــالــجــزء األكــبــر 
يعتبرها  بينما  قانونية،  هرطقة  على  منها 
املـــســـؤولـــون مـــن عـــــّدة الــشــغــل لـــلـــوصـــول إلــى 
يقول  الثالث،  الجانب  املحاسبة«. وعلى  عدم 
صـــاغـــيـــة، »الـــنـــقـــص فــــي املــــعــــدات والـــوســـائـــل 
التقنية التي يمكن للقاضي أن يلجأ اليها في 

التحقيق بقضايا بهذا الحجم.
ريتا...

إذن بــمــالحــقــة األمــنــيــني والــعــســكــريــني، حملة 
هجوم جديدة على املحقق العدلي.

بـــــدأت الـــتـــدخـــالت الــســيــاســيــة بــشــكــل فــاضــح 
ومــعــهــا مــعــارك اإلفــــالت مــن الــعــقــاب، وتجلت 
بثالث مناورات سياسية، األولى بطلبات غير 
قانونية للهيئة املشتركة ملجلس النواب التي 
طــلــبــت املــحــقــق الــعــدلــي تــزويــدهــا مــســتــنــدات 
وخالصة عن األدلــة تتعلق بالنواب املطلوب 
رفــــع الــحــصــانــة عــنــهــم، بــشــكــل يــتــعــارض مع 
سرية التحقيق. والثانية بتوقيع نواب طلب 
اتــهــام ملالحقة ديــاب والــــوزراء السابقني أمــام 
ــــوزراء  املــجــلــس األعــلــى ملــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والـ
والــثــالــثــة في  التسعينيات،  مــنــذ  املــفــعــل  غــيــر 
اقـــتـــراح كــتــلــة »املــســتــقــبــل« الــنــيــابــيــة بــرئــاســة 
القانونية  املـــواد  كــل  بتعليق  الــحــريــري  سعد 
لــرئــيــس الجمهورية  الــحــصــانــات  الــتــي تــوفــر 
ورؤســاء الحكومات والنواب واملحامني وهو 
 
ً
ــا يـــعـــّد شـــبـــه مــســتــحــيــل ويــتــطــلــب تــعــديــال مــ

 حتى ينفذ.
ً
دستوريًا ووقتًا طويال

وتــقــدمــت نــقــابــة املــحــامــني فـــي بـــيـــروت وعـــدد 
دعون«(، 

ّ
من ضحايا تفجير مرفأ بيروت )»امل

الحالي بدعوى مدنية بوجه  2 أغسطس  في 
للنترات،  الشاحنة  الشركة  »ســافــارو«،  شركة 

موضحة أنه »بموجب القانون املحلي، يمكن 
أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدًا و/

أو القتل بغير قصد«. وتابع التقرير »بموجب 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن تقاعس 
الدولة عن التحرك ملنع املخاطر املتوقعة على 
الــحــيــاة ينتهك الــحــق فــي الــحــيــاة«. واتــهــمــت 
املــنــظــمــة وزارتـــــــي املـــالـــيـــة واألشــــغــــال الــعــامــة 
ــراء  ــ »الـــفـــشـــل فــــي الـــتـــواصـــل أو إجـ ـــ ــقـــل بـ ــنـ والـ
التحقيق املالئم« في الشحنة ومخاطرها، كما 
لم تتخذ »أي من األجهزة األمنية العاملة في 
املــواد  املرفأ خطوات مناسبة لضمان سالمة 
أو وضــع خطة طــوارئ أو إجـــراءات احترازية 

في حال اندالع حريق«.
وبحسب تقرير املنظمة، علم رئيس الحكومة 
آنــــــذاك حـــســـان ديـــــاب لــلــمــرة األولــــــى بــوجــود 
وقـــال  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2020،  فـــي  الــشــحــنــة 
»هيومن رايتس ووتش« إنه طلب من جهاز  لـ
أمن الدولة تحضير تقرير خالل أيام. وأضاف 
»نسيت أمره الحقًا ولم يتابع أحد املوضوع. 

هناك كوارث تقع كل يوم«.
رئــيــس  ــى 

ّ
تــلــق يــولــيــو/تــمــوز 2020،   20 وفــــي 

الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون وديــــــــاب تــقــريــرًا 
مختصرًا »غــيــر كــامــل« مــن جــهــاز أمــن الــدولــة 
ــوم فــــي حـــال  ــيــ ــونــ ــرات األمــ ــتــ حـــــول مـــخـــاطـــر نــ
ــهــــت »رايـــتـــس  اشــتــعــالــهــا أو ســرقــتــهــا. ووّجــ
ووتــش« أصابع االتهام في تقريرها لكل من 
ــاب ومـــديـــر عـــام جــهــاز أمـــن الــدولــة  ــ عـــون وديـ
طــونــي صليبا وقــائــد الــجــيــش الــســابــق جــان 
ــر املــالــيــة الــســابــق عــلــي حسن  ــ قــهــوجــي ووزيـ
خليل ووزيري األشغال العامة السابقني غازي 
زعيتر ويوسف فنيانوس. واعتبرت أن هؤالء، 
وغيرهم، »فشلوا في اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
الدولي إلى  الــنــاس«. ودعــت املجتمع  لحماية 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى املــســؤولــني »املــتــورطــني 
املتعلقة  املستمرة  الحقوقية  االنتهاكات  فــي 
لــة«.  املــســاء تقويض  إلــى  والسعي  باالنفجار 
وأوصت مجددًا مجلس األمم املتحدة لحقوق 
اإلنسان بإجراء تحقيق مستقل في االنفجار، 
 قد يتمكن من 

ً
مشيرة إلى أن تحقيقًا مستقال

تحديد الشرارة التي أودت لوقوع االنفجار.
مــن جــهــتــهــا، اتــهــمــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، 
ــنـــني، الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة  أول مـــن أمــــس اإلثـ
في  التحقيق  مجرى  »بوقاحة«  تعرقل  بأنها 
الحقيقة  إلـــى  بــيــروت للتوصل  انــفــجــار مــرفــأ 
وتحقيق العدالة للضحايا. وقالت املنظمة إن 
اللبنانية أمضت السنة املنصرمة  »السلطات 
وهــــي تــعــرقــل بـــوقـــاحـــة بــحــث الــضــحــايــا عن 
الحقيقة والعدالة في أعقاب االنفجار الكارثي 
ــروت«. وأضــــافــــت أن  ــيــ ــع فـــي مـــرفـــأ بــ الـــــذي وقــ
»الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بال 
املسؤولني  لحماية  الــعــام  طـــوال  ملل  وال  كلل 
مـــن الـــخـــضـــوع لــلــتــحــقــيــق عــرقــلــت عــلــى نحو 
معلوف،  لــني  وقــالــت  التحقيق«.  سير  متكرر 
نائبة مديرة املكتب اإلقليمي للشرق األوسط 
تقاعست  »لــقــد  املنظمة:  فــي  إفريقيا  وشــمــال 
الــحــكــومــة اللبنانية عــلــى نــحــو مــأســاوي عن 
حماية أرواح شعبها، تمامًا مثلما قّصرت ملدة 
طويلة للغاية في حماية الحقوق االجتماعية 
- االقــتــصــاديــة األســـاســـيـــة«. وأضـــافـــت »نــظــرًا 
لحجم هذه املأساة، فمن املذهل أن نرى املدى 
تذهب  أن  اللبنانية  الــســلــطــات  تستعد  الـــذي 

إليه لحماية نفسها من التحقيق«.
االنفجار  وقـــوع  منذ  التحقيق  مــســار  وشــهــد 
محاوالت واضحة ملنع الوصول إلى محاكمة 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  بــعــد إحــالــة  املــســؤولــني. 
أغــســطــس 2020 وقــبــيــل اســتــقــالــتــهــا،  فـــي 10 
مــلــف االنـــفـــجـــار إلــــى املــجــلــس الـــعـــدلـــي، جــرى 
عدليًا،  محققًا  ــوان  ــادي صـ فـ الــقــاضــي  تعيني 
ولـــم تــصــدر وقــتــهــا أي لـــوائـــح اتــهــامــيــة، لكن 
إلـــــى 37 شـــخـــصـــًا، 25 مــنــهــم  الـــتـــهـــم  ــهــــت  ُوجــ

أوصت »رايتس ووتش« 
بإجراء تحقيق مستقل 

في االنفجار

Wednesday 4 August 2021 Wednesday 4 August 2021
األربعاء 4 أغسطس/ آب 2021 م  25  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2529  السنة السابعة األربعاء 4 أغسطس/ آب 2021 م  25  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2529  السنة السابعة
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الجزائر: إقالة مدير جهاز 
الدرك

ــــس الــــــجــــــزائــــــري عــبــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ أقــــــــــال الـ
املـــجـــيـــد تــــبــــون )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الثالثاء، قائد جهاز الــدرك الوطني 
)تــابــع لــلــجــيــش( الـــلـــواء نـــور الــديــن 
قــواســمــيــة، بــعــد أقـــل مــن ســنــة على 
تعيينه في املنصب، من دون معرفة 
أسباب وخلفيات هذه اإلقالة. وعنّي 
تــبــون الــعــمــيــد يــحــيــى عــلــي ولــحــاج 
أركــان  قــائــد  وقـــال  لقواسمية.  خلفًا 
الجيش، الفريق السعيد شنقريحة، 
القائد  خــالل إشــرافــه على تنصيب 
ــــدرك، إن الـــحـــديـــث عــن  ــلـ ــ الـــجـــديـــد لـ
تحاك  التي  والدسائس  »املــؤامــرات 
ضــد الــجــزائــر، والــتــي لطاملا حذرنا 

منها، ليس من نسج الخيال«.
)العربي الجديد(

وفاة مسؤول عراقي 
بعد اعتقاله

قال مسؤول عراقي رفيع في وزارة 
الثالثاء،  أمس  بغداد،  في  الداخلية 
دائرة  مدير  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
اآلثــــار فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، حــازم 
الــصــمــيــدعــي، تــوفــي داخـــل محبسه 
بــعــد ســـاعـــات مـــن تــوقــيــفــه أول من 
أمس اإلثنني، بتهم تتعلق بقضايا 
فـــســـاد. ولــفــت املـــســـؤول إلـــى وجـــود 
ــه تـــحـــت الــتــعــذيــب  ــاتـ ــوفـ شـــبـــهـــات بـ
منه، مشيرًا  اعترافات  انتزاع  خالل 
الــتــحــقــيــقــات جـــاريـــة ملعرفة  إلـــى أن 

تفاصيل ما حصل.
)العربي الجديد(

اليمن: تقدم عسكري 
للحوثيين

ــثـــالثـــاء  ــــس الـ ــقـــق الـــحـــوثـــيـــون أمــ حـ
تقدمًا عسكريًا على حساب القوات 
ــــي حـــــــدود مــحــافــظــتــي  الـــيـــمـــنـــيـــة، فـ
ــــط( وشـــبـــوة جــنــوب  الــبــيــضــاء )وسـ
شـــرق الــيــمــن، وســيــطــروا عــلــى عــدد 
وذكــرت  اإلستراتيجية.  املــواقــع  مــن 
مصادر عسكرية وقبلية في شبوة 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ والـــبـــيـــضـــاء لـ
مـــديـــريـــة  ــمــــوا  هــــاجــ الـــحـــوثـــيـــني  أن 
من  وتمكنوا  لشبوة  التابعة  العني 
إكـــمـــال الــســيــطــرة عــلــى جــبــل الــقــرد 
كانوا  أن  بعد  عنيفة،  مــعــارك  عقب 
القنذع  ســيــطــروا على عقبة وجــبــل 
الواقع في حــدود محافظتي شبوة 

والبيضاء.
)العربي الجديد(

الخرطوم تبلغ مرحلة 
الفيضان

قــالــت وزارة الــــري واملــــــوارد املــائــيــة 
ــاء، إن  ــ ــالثـ ــ ــثـ ــ ــة، أمــــــس الـ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، وصـــلـــت إلــى 
مــنــســوب الــفــيــضــان، بــعــد أن سجل 
نهر النيل األزرق ارتفاعًا بلغ 16.48 
مترًا. وذكــرت الــوزارة في بيان لها، 
 النيل سيسجل ارتفاعًا بمتوسط 

ّ
أن

ــــى 25 ســنــتــمــتــرًا فــي  ــا بــــني 15 إلـ مــ
جميع املناطق الواقعة على ضفافه، 
وطـــالـــبـــت املـــواطـــنـــني الــقــاطــنــني في 
تلك املناطق أخذ كافة االحتياطات 

الالزمة.
)العربي الجديد(

روسيا تطرد دبلوماسيًا 
إستونيًا

استدعت وزارة الخارجية الروسية، 
أمـــس الــثــالثــاء، الــســفــيــر اإلســتــونــي 
ــارغـــــوس اليــــــدري،  ــ ــي مـــوســـكـــو، مـ فــ
إلبالغه بأن على موظف في البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة اإلســتــونــيــة مــغــادرة 
روسيا في ظرف أسبوع. وقال نائب 
اإلعـــالمـــي للخارجية  املــكــتــب  مــديــر 
في  بيكانتوف،  ألكسندر  الروسية، 
بيان: »تم تسليم اليدري مذكرة ورد 
ــه بــنــاء عــلــى مــبــدأ املعاملة  فــيــهــا أنـ
باملثل، يتم إعالن موظف في البعثة 
بموسكو  اإلستونية  الدبلوماسية 
شخصًا غــيــر مــرغــوب فــيــه، وتمنح 
للمغادرة«. وكانت  له مهلة أسبوع 
إســتــونــيــا أعــلــنــت فـــي 15 يــولــيــو/

تموز املاضي، عن طرد دبلوماسي 
روسي.

)العربي الجديد(

تعقد الحركة اجتماعًا 
حاسمًا لمجلس الشورى 

اليوم

اعتبرت »طالبان« 
أن كابول وواشنطن 

ال تريدان الصلح

بحثت »النهضة« اقتراح 
تشكيل حكومة ال تكون 

طرفًا فيها

روسيا: »طالبان« 
ال تشكل تهديدًا ألمن 

دول آسيا الوسطى

انقسامات حركة 
النهضة التونسية

تونس ـ وليد التليلي

لم تستفق أغلب األحزاب التونسية 
ــا أقــــــــدم عــلــيــه  ــ ــة مـ ــدمــ ــــن صــ بـــعـــد مـ
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
يوم 25 يوليو/تموز املاضي من قــرارات ضد 
املـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة، قــلــبــت كـــل املــعــادلــة 
 تباينت التفسيرات 

ْ
السياسية في البالد، وإن

تــــأثــــيــــرات  كــــانــــت  وإذا  جــــــــرى.  مـــــا  ألســـــبـــــاب 
األحــــزاب، تختلف  ــــدادات 25 يوليو على  وارتـ
بحسب أحجامها ومدى مشاركتها في الحكم 
الوضع يبدو مختلفًا  لكن  طــوال عقد مضى، 

وأكثر تأزمًا داخل حركة النهضة.
ــــرز  وتـــشـــهـــد الـــحـــركـــة، الــــقــــوة الــســيــاســيــة األبـ
فـــي تـــونـــس، مـــوجـــات مــتــالحــقــة مـــن الــغــضــب 
الكبيرة،  الداخلي، من قبل كثير من قياداتها 
وخصوصًا من مجلس شبابها الذي يحّملها 
مسؤولية عدم اإلنصات إلى الناس، وارتكاب 
األخطاء املتتالية التي أوصلتها إلى الوضع 
الراهن، خصوصًا بعدما أضاعت العديد من 
الفرص التي كان يمكن أن توظفها لصالحها 
تحت وطأة معارك الهيمنة واإلقصاء داخلها. 
وفيما تعقد الحركة اجتماعًا ملجلس الشورى، 
اليوم األربــعــاء، بعد أن تم تأجيله بطلب من 
زعيم الحركة راشد الغنوشي نهاية األسبوع 
املاضي، ينتظر أن يكون حاسمًا في مستقبل 
الــــحــــركــــة، إذ ســـيـــحـــدد اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــي 
التعامل مع األحداث، وما إذا كانت ستنصت 
ــري تـــغـــيـــيـــرات داخـــلـــيـــة  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
لــــالعــــتــــراضــــات وت
لترتيب صفوفها.

»العربي الجديد«  وقالت قيادات من الحركة لـ
ــذي عـــقـــد الــخــمــيــس  ــ إن املـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي الــ
املاضي بحث اقتراح تشكيل حكومة ال تكون 
النهضة طرفًا فيها وال في املشاورات املتعلقة 
إلــى حــوار ينتهي بانتخابات  بها، والــذهــاب 
تشريعية سابقة ألوانها، ولكن مسألة وضع 
الحركة ستطرح بقوة حيث تقترح شخصيات 
كثيرة إدخال تغييرات على املكتب التنفيذي. 
ــنــــي لـــشـــبـــاب حـــركـــة  وأصـــــــــدر املـــجـــلـــس الــــوطــ
الــنــهــضــة، مــســاء األحـــد املــاضــي، بــيــانــًا طالب 
ــه رئـــــيـــــس الـــــحـــــركـــــة، راشـــــــــد الــــغــــنــــوشــــي،  ــيــ فــ
ــيـــادة وطــنــيــة لـــإنـــقـــاذ، تتضمن  »تــكــويــن قـ بـــ
كفاءات شبابية وتكون بداية ملسار التجديد 
ــل الــحــركــة إلنــقــاذ  الــقــيــادة التنفيذية داخـ فــي 

الثورة(  قبل  ما  فترة  )فــي  التاريخية  الداخل 
وترشحه جهات كثيرة لتولي رئاسة الحركة. 
ولــيــس خــفــيــًا حــجــم انـــزعـــاج تــيــار الغنوشي 
مــن املــكــي الــــذي يــطــالــب بتغيير الــقــيــادة في 
الــســنــوات األخــيــرة، وكـــان مــن ضمن مــا عرف 
بــعــدم ترشح  الــتــي طــالــبــت  املــائــة  بمجموعة 
الــغــنــوشــي مـــجـــددًا النــتــخــابــات الـــحـــركـــة في 
الــرأي  استطالعات  آخــر  وفــي  املقبل.  املؤتمر 
فـــي تـــونـــس، صــعــد نــجــم املـــكـــي بــشــكــل الفــت 
فـــي قــائــمــة الــشــخــصــيــات الــتــي تــحــظــى بثقة 

التونسيني.
في السياق، أكد وزير الفالحة األسبق، وأحد 
أبرز قيادات »النهضة«، محمد بن سالم، في 
»العربي الجديد«، أن »مطلب القيام  حديث لـ
بــمــراجــعــات داخـــل الــحــركــة قــديــم، وهـــو ليس 
بسبب اإلجراءات االستثنائية في 25 يوليو، 
ولأسف لم تتم االستجابة له«. وأوضــح بن 
سالم أنه »بعد املساهمة في تعريض النظام 
الديمقراطي لخطر كبير، فمن املفترض على 
ــل الــبــالد لــهــذا الـــوضـــع، أن يتحّمل  مــن أوصــ
ويترك  للخلف،  خطوة  ويــتــراجــع  املسؤولية 
املجال لقيادة جديدة«. وقال إنه ال يتمنى »أن 
من  الغنوشي(  )راشـــد  الحركة  رئيس  يخرج 
الباب الصغير وهو ال يليق به هكذا خروج، 
ولكن آمــل أن يخطو خطوة لــلــوراء. ولأسف 
كــانــت أمـــامـــه فــــرص عــــدة، خــصــوصــًا عــنــدمــا 
صح 

ُ
فشلت املعارضة في سحب الثقة منه، ون

الشعب  نـــواب  مجلس  مــن  استقالته  بتقديم 
 دخـــولـــه إلــــى هــنــاك كــــان خــطــأ، ولــــم تكن 

ّ
ألن

الــبــالد«. ودعـــا املجلس  املــســار السياسي فــي 
إلـــى »اإلســــــراع فـــي إنـــجـــاز تــقــيــيــم مــوضــوعــي 
الحكم، وتحرير  في  الحركة  لتجربة  وواقعي 
ف رسائل 

ّ
الشباب من الخالفات الداخلية وتلق

الشعب التونسي، ألن ذلك بات أمرًا ضروريًا 
«. وقبل ذلك، عّبرت عريضة لعشرات 

ً
وعاجال

الغضب  عن  »النهضة«  من  والــنــواب  الشباب 
املكلف  إليه األوضـــاع، فيما استقال  آلــت  مما 
بـــاإلعـــالم فــي الــحــركــة، خــلــيــل الــبــرعــومــي، من 
مهامه، بينما عّبرت قيادات كبيرة أخرى عن 
هذه  وتداعيات  الحركة  خــيــارات  من  غضبها 

الخيارات.
ويرى البعض أن ما وصلت إليه »النهضة« من 
تــأزم وتحفظات على أدائــهــا، ســواء من داخل 
صــفــوف وقــــيــــادات الــحــركــة أو مـــن خــارجــهــا، 
املاضية.  الــســنــوات  فــي  نتيجة خياراتها  هــو 
ــاء اســتــراتــيــجــيــة  ــطـ ويـــتـــوقـــف هـــــؤالء عــنــد أخـ
هذه  طيلة  النهضة  حركة  ارتكبتها  متعددة 
ــرة، وفـــي مــقــدمــتــهــا مـــا جــرى  ــيـ الــســنــوات األخـ
االنتخابات املاضية، الرئاسية، وسط اعتقاد 
بـــأن تــيــارًا داخـــل »الــنــهــضــة« تــعــّمــد عـــدم دعــم 
مــرشــح الــحــركــة املــفــتــرض عــبــد الــفــتــاح مــورو 

إلقصائه وإبعاده عن املشهد السياسي.
ــــدور  ــــورو فــــي الـ ــــل الـــغـــنـــوشـــي هـــزيـــمـــة مــ

ّ
ــل وعــ

أفضت  التي  الرئاسية  االنتخابات  من  األول 
إلى فوز قيس سعّيد في دورهــا الثاني، بأن 
وقــال  لالنتخابات.  جــيــدًا  تستعد  لــم  الحركة 
»دخلنا متأخرين إلى االنتخابات الرئاسية«، 
ــه تــلــفــزيــون »الــزيــتــونــة« 

ّ
مــشــيــرًا فــي حــــوار بــث

الخاص، إلى أن »ما بني 15 و20 في املائة من 
شباب النهضة وقواعدها لم يصوتوا ملورو«. 
لكن مــورو أوضــح في تصريحات أن الحركة 
لـــم تـــوفـــر لـــه الـــدعـــم الــكــافــي فـــي االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. فيما ذهــبــت قـــراءات عــديــدة حتى 
من داخل النهضة إلى أن »النهضة« تعمدت 

عدم دعم مرشحها وإبعاده من املشهد.
كذلك يتوقف البعض عند محاوالت اإلقصاء 
الحركة،  القيادي في  التي لطاملا تعرض لها 
عبد اللطيف املكي، الــذي شغل منصب وزير 
الــثــورة، والـــذي يعد أحد  الصحة مرتني منذ 
أبرز معارضي الغنوشي وخياراته على مدى 
أنــه من  السنوات املاضية. ويــعــرف عــن املكي 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة 
داخــل الحركة، ألنــه يعتبر واحــدًا من قيادات 

لــلــحــركــة والـــبـــالد، بــل لخصوم  فــيــه مصلحة 
الديمقراطية في تونس«.

 »حركة النهضة أخطأت في 
ّ
وبنّي بن سالم أن

أراده  الــذي  الـــوزاري األخير  القبول بالتعديل 
الرغم  على  املشيشي،  الحكومة هشام  رئيس 
مـــن شــبــهــات الـــفـــســـاد الـــتـــي أحـــاطـــت ببعض 
الــشــورى ومنذ   »مجلس 

ّ
أن الـــــوزراء«. وتــابــع 

أسابيع عدة، طالب بحكومة سياسية، ولكن 
حــصــل تــقــاعــس إلرضــــاء الــحــلــفــاء املتمسكني 
ببقاء املشيشي وحكومته، وفي مراعاة هؤالء 
لم تتم مراعاة مصلحة البالد، ما أعطى فرصة 
بن  واعتبر  الــدســتــور«.  عــن  للخروج  للرئيس 
 »املــطــلــوب مـــن حــركــة الــنــهــضــة اآلن 

ّ
ســالــم أن

قــيــادة أزمـــة، ومــن وّرط الحركة فــي قـــرارات ال 
شــعــبــيــة عــلــيــه أن يــتــراجــع لــلــخــلــف، وتــتــقــدم 
الثوري،  والحّس  باملصداقية  تحظى  قيادات 
وتكون قادرة على لقاء بقية األحزاب من أجل 
قيام تكتل مناهض للدكتاتورية، يكون قادرًا 
عــلــى الــتــحــاور مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فهو 
وليس  القديمة  املنظومة  مــن  وليس  منتخب 
من الثورة املضادة وال يوجد سبب لعدائه أو 

التهجم عليه«.
ــال املــســتــشــار الـــخـــاص لــرئــيــس  مـــن جــهــتــه، قــ
الحركة   

ّ
إن الطريقي،  ســامــي  النهضة،  حــركــة 

في  وهي  بمراجعات،  بالقيام  اليوم  »مطالبة 
مبينًا  فــتــرة«،  منذ  ذلــك  فــي  انطلقت  الحقيقة 
 »الوضع 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

باالنفجار،  وينبئ  محتقنًا  كــان  االجتماعي 
 املقبل أسوأ وإلى 

ّ
واستمراره كان يشير إلى أن

سرعة االنهيار، وهــذا الوضع سّهل إجــراءات 
 »النهضة تتفهم دوافع 

ّ
25 يوليو«. وأوضح أن

الــــقــــرارات املــعــلــنــة مـــن قــبــل الــرئــيــس، وتعتبر 
فــي الــوقــت نفسه أن مــا حــدث فــي تــونــس فيه 
تــعــّســف، وهــنــاك إجــمــاع لـــدى الــحــقــوقــيــني أن 

الــذي  الــدســتــور  هــذا مخالف للفصل 80 )مــن 
يــقــول ســعــّيــد إنـــه اســتــنــد عــلــيــه فــي قـــراراتـــه(، 
وتخوفات الحركة سببها أن هذه القرارات لم 

تتم مرافقتها بخريطة طريق واضحة«.
الشبابي  »التحرك   

ّ
أن نفسه  املتحدث  واعتبر 

القيادة  يطالب  والـــذي  النهضة،  داخــل حركة 
بإحداث التغيير، مفهوم، ولكن ليس التغيير 
الشامل الذي يكون بترحيل جميع القيادات«. 
وقـــال »نتفهم املـــزاج الــعــام، والــحــركــة تعترف 
ــاك أخــــطــــاء ارتـــكـــبـــتـــهـــا، ومـــنـــهـــا دعـــم  ــنـ  هـ

ّ
بــــــأن

الــعــمــل، وكـــان يمكن  قـــادرة على  حكومة غير 
لــلــنــهــضــة عــنــد الــفــشــل فـــي تــمــريــر الــحــكــومــة 
األولى )حكومة الحبيب الجملي( أن تبقى في 
ت محاصرة في منظومة 

ّ
املعارضة، حيث ظل

الــحــكــم، وقـــد تــكــون هــنــاك اآلن فــرصــة جــديــدة 
لــتــقــديــم مـــقـــاربـــات أخــــرى وبـــقـــيـــادة جـــديـــدة«. 
 »الــنــقــاش داخـــل الــحــركــة اآلن هو 

ّ
وأضـــاف أن

حـــول كــيــف نسهل ونــســاعــد عــلــى الــحــوار مع 
للذهاب  الرئاسة،  املعنية ومؤسسة  األطــراف 
ملــرحــلــة جـــديـــدة تــســمــى جــمــهــوريــة ثــانــيــة أو 
ثالثة، ولكن األهم أن يكون ذلك في إطار وضع 
ومناخ غير متوتر، فنذهب إلى مرحلة أخرى، 
ويـــتـــم بــالــتــالــي حــســم الـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة 

انتخابيًا وعبر صناديق االقتراع«.
ولكن الخالفات العميقة داخل حركة النهضة 
ليست جــديــدة، وقـــد شــهــدت الــحــركــة تقلبات 
كــثــيــرة خــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، وأدت إلــى 
حصول استقاالت لقيادات مهمة داخلها، من 
ولطفي  الــجــالصــي  الحميد  عبد   

ً
مــثــال بينها 

ــان مــســتــشــارًا  ــــذي كــ ــال زيـــتـــون، الـ ــ زيـــتـــون. وقـ
مــدى  عــلــى  دربـــه  ورفــيــق  للغنوشي  سياسيًا 
ــد املـــنـــظـــريـــن لــتــحــديــث الـــحـــركـــة،  ــ عــــقــــود، وأحــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »منذ 
سنوات أصبح وجودي داخل النهضة مقلقًا، 

عــلــى اعــتــبــار مـــا كــنــت أشــعــر بـــه مـــن انــفــصــام 
الناس، واإلصــرار  الحركة وعامة  متزايد بني 
الشديد على البقاء داخل املربع األيديولوجي 
واالســـتـــغـــنـــاء بـــه عـــن إنـــتـــاج بـــرامـــج وحــلــول 
ــاكـــل الــــبــــالد الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ملـــشـ
داخل  االنحباس  والصحية. وهذا  والتربوية 
األيـــديـــولـــوجـــيـــا تـــعـــانـــي مـــنـــه بــاملــنــاســبــة كــل 
التي  التونسية  السياسية  الساحة  مكونات 
ــزاب  ــ ــى أحـ ــ ــتـــحـــول إلـ عـــجـــزت جــمــيــعــهــا عــــن الـ
وطنية مبنية على البرامج العملية ومنفتحة 
على كل فئات الشعب. ولكن األمر في النهضة 
 األيديولوجيا 

ّ
يكتسي أهمية أكبر باعتبار أن

وهي  السياسي،  اإلســالم  هي  تعتمدها  التي 
التونسيني،  لهوية  األساسي  باملكون  تتعلق 
ما عّمق املوقف السلبي من الحركة باعتبارها 
في نظر الجمهور فاشلة سياسيًا، ومحتكرة 
ــرأي  ــ ــة ثــمــيــنــة هــــي اإلســـــــــالم«. وبـ ــامـ ملــلــكــيــة عـ
زيــتــون »كـــان املــؤتــمــر الــعــاشــر لــلــحــركــة )عقد 
فـــي مـــايـــو/أيـــار 2016( فــرصــة أخـــيـــرة، نسبة 
االتجاه  في  أغلبها  في  كانت  التي  ملخرجاته 
الصحيح، ولكن سرعان ما وقعت االنتكاسة 
بــســبــب نــتــائــج االنــتــخــابــات الــبــلــديــة )2018( 
الحركة هي  بــأن  النهضة  قيادة  أوهمت  التي 
الــطــرف األقـــوى فــي الــبــالد، فــبــدأت فــي عملية 
تفكيك حــركــة نـــداء تــونــس، املــنــافــس األقـــوى، 
وقطع العالقة مع رئيس الجمهورية حينها، 
والتحالف مع رئيس  السبسي،  قائد  الباجي 
حكومته، يوسف الشاهد. ثم جاءت انتخابات 
ــادت فــيــهــا الــنــهــضــة مـــن خــالل  ــ 2019 الـــتـــي عـ
خــطــابــهــا إلــــى عــمــق األيـــديـــولـــوجـــيـــا، وعــــادت 
ــقــــوالت اإلســـــــالم الـــســـيـــاســـي لــتــهــيــمــن عــلــى  مــ
في  فشلت  الــتــي  للحركة  السياسي  الــخــطــاب 
تكوين حكومة أولى برئاستها، وساهمت في 

إسقاط الحكومة الثانية.

أوان االعتراف باألخطاء 
والتغييرات

مطالبات لحركة النهضة بتكوين قيادة وطنية لإلنقاذ )ياسين قائدي/األناضول(

)Getty( »طهرت القوات األفغانية مناطق في هرات من »طالبان

من  لقياداتها  التونسية  النهضة  حركة  داخل  من  المطالب  تتصاعد 
على  انتهاجها  تم  التي  والخيارات  للسياسات  بمراجعات  القيام  أجل 
الداخلية  أزماتها  ساهمت  بعدما  خصوصًا  السابقة،  السنوات  مدى 

ونهج اإلقصاء المتبع داخلها في إضعافها

الحدث

عملية  أطلقت  املقاومة  وقــوات  األفغانية 
ــد مــســؤول  ــ كــبــيــرة فــي غـــرب املــديــنــة«. وأّك
ــت غـــارات، 

ّ
آخـــر أن الـــواليـــات املــتــحــدة شــن

املقابل،  فــي  هـــرات.  األول، على  أمــس  ليل 
تمكنت الحركة من السيطرة على مناطق 
مختلفة من مدينة لشكر كاه، رغم القصف 
األفغاني  الجو  لسالحي  الشديد  الجوي 
واألمــيــركــي. وقــال مدير إذاعـــة »ســوكــون« 
ــه إن  ــ ــلـ ــ ــــات الـ ــفـ ــ ــلـــمـــنـــد صـ ــة هـ ــمــ فـــــي عــــاصــ
»قاذفات أميركية من طراز بي 52 والقوات 
الجوية األفغانية قصفت مواقع طالبان«، 
مــتــحــدثــًا عــن تــواصــل الــقــتــال قـــرب سجن 
ــقــــرات الــشــرطــة  ــنـــة ومـــبـــنـــى يـــضـــم مــ املـــديـ
وأجــهــزة االســتــخــبــارات. فــي هـــذا الــوقــت، 
إلى  املدينة  األفغاني سكان  الجيش  دعــا 
بدء  قبل  والــخــروج من منازلهم  إخالئها 
عملية تستهدف إخراج مقاتلي »طالبان« 
الجيش سامي  فــي  الــجــنــرال  منها. وقـــال 
ســــادات، فــي رســالــة وّجــهــهــا إلـــى وســائــل 
اإلعــــالم مخاطبًا ســكــان املــديــنــة: »ُيــرجــى 
املغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمّكن 
الــحــركــة. وتشكل  بــدء عمليتنا« ضــد  مــن 
لشكر كاه منذ أيام مسرحًا ملعارك عنيفة 
»طالبان«  مسلحي  مــن  محاصرتها  بعد 
الــذيــن ســيــطــروا، وفــق مــا قــال مسؤولون 
أفغان أمس الثالثاء، على 15 قناة إذاعية 

وتلفزيونية محلية في املدينة.
واتهم املتحدث باسم »طالبان« ذبيح الله 
الحربية  الطائرات  تغريدة،  في  مجاهد، 
ــة بـــقـــصـــف جـــامـــعـــة ومـــحـــالت  ــيــ ــانــ ــغــ األفــ
تجارية في لشكر كاه، معتبرًا أن »العدو 
يــلــجــأ، عــنــدمــا يتكبد خــســائــر كــبــيــرة في 
املــــيــــدان، إلــــى الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي«. في 
القبلي فــي مدينة  الــزعــيــم  اتــهــم  املــقــابــل، 
ــز، فــــي تــصــريــح  ــزيــ لــشــكــر كـــــاه مــحــمــد عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــنــاصــر »طــالــبــان«  لـــ
ــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة،  ــنــ ــركـــز داخــــــــل املــ ــمـ ــتـ ــالـ بـ
عسكرية  ثكنات  العامة  املباني  واتــخــاذ 
الحربية  الطائرات  تقوم  و»بالتالي  لهم، 
الــتــابــعــة لــســالح الــجــو األفــغــانــي بقصف 
تلك املــواقــع بعنف، مــا يـــؤدي إلــى وقــوع 
خــســائــر فـــي صــفــوف املــدنــيــني وطــالــبــان 

على حد سواء«.
البعثة األممية  أعــربــت  ثــانــيــة،  مــن جــهــة 
الثالثاء،  أمس  )يوناما(،  أفغانستان  في 
عـــن قــلــقــهــا الـــشـــديـــد إزاء ارتــــفــــاع وتــيــرة 
الضحايا من املدنيني، موضحة أنه بعد 
انــتــقــال املـــعـــارك بــني »طــالــبــان« والــقــوات 
ــدن الـــكـــبـــرى، أضــحــى  ــ ــــى املــ األفـــغـــانـــيـــة إلـ

املدنيون يدفعون الثمن األكبر للحرب.

وقـــال املــمــثــل الــخــاص لــلــرئــيــس الــروســي 
إلى أفغانستان، مدير إدارة آسيا الثانية 
ــة زامــــيــــر  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ بـــــــــــوزارة الــ
كــابــولــوف، فــي نـــدوة فــي مــوســكــو، أمــس 
الــثــالثــاء، إن وجــود »طــالــبــان« فــي شمال 
التهديدات  نمو  مــن  سيحد  أفغانستان 
مـــن جــانــب »داعــــــش« تــجــاه بـــلـــدان آســيــا 
ــاف: »مــنــذ فــتــرة طويلة  ــ الــوســطــى. وأضــ
تـــتـــمـــركـــز هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن املــنــظــمــات 
اإلرهابية الدولية األخرى، وفي مقدمتها 
داعـــش. وهــنــاك كــذلــك نحو 20 مجموعة 
إرهابية أصغر، ولكن ليست أقل شراسة، 
وهي تتعاون معًا ألسباب تكتيكية. هذه 
الــجــمــاعــات يــمــكــن أن تــســتــغــل الــفــوضــى 
السائدة في شمال أفغانستان، لتقويض 
االستقرار في جمهوريات آسيا الوسطى 

املجاورة«.
واعــتــبــر كــابــولــوف أن »عـــالقـــات طــالــبــان 
مع داعش سيئة للغاية، وتقاتل الطرفان 
بــضــراوة طـــوال الــســنــوات املــاضــيــة، وهو 
األميركيني وحلف  عــن  قوله  يمكن  مــا ال 
شمال األطلسي )الناتو(، أو عن الحكومة 
األفغانية الحالية. ورغم غرابة القول، إال 
أن مجرد وجود طالبان في هذه األراضي 
ســيــحــد مـــن نــمــو الــتــهــديــدات مـــن جــانــب 
داعــــش واإلرهـــابـــيـــني الــدولــيــني اآلخــريــن 
أن  ورأى  الــــوســــطــــى«.  ــا  ــيــ آســ دول  ضــــد 
القريب  املستقبل  فــي  تشكل  ال  »طــالــبــان 
تــهــديــدًا ألمــــن دول آســـيـــا الـــوســـطـــى، وال 
يوجد ما يدل ويثبت أنها حاولت عبور 

الحدود مع الدول املجاورة«.
ــقـــوات األفــغــانــيــة من  مــيــدانــيــًا، تــمــكــنــت الـ
مدينة هرات  في  مناطق مختلفة  تطهير 
ــال املــتــحــدث  ــ مـــن عــنــاصــر »طـــالـــبـــان«. وقـ
بــــاســــم حــــاكــــم هــــــــرات جــــيــــالنــــي فــــرهــــاد، 
لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، إن »قـــوات األمــن 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

وجدت موسكو في توسع حركة طالبان 
عــلــى األرض األفــغــانــيــة فــرصــة ملــواجــهــة 
»داعش«، إذ اعتبرت أن وجود الحركة في 
التنظيم،  نفوذ  مــن  الــبــالد سيحد  شمال 
ــارك فـــي لشكر  ــعــ ــدام املــ ــتــ فــيــمــا أجـــبـــر احــ
كـــــــاه، عـــاصـــمـــة واليـــــــة هـــلـــمـــنـــد، الــجــيــش 
األفغاني على إصدار تحذير للمواطنني 
بضرورة مغادرة منازلهم قبل بدء عملية 
منها،  الحركة  عناصر  إخـــراج  تستهدف 
إلــى مقتل  املــعــارك  خصوصًا بعدما أدت 
أربــعــني مــدنــيــًا عــلــى األقــــل وإصـــابـــة 118 

آخرين بجروح خالل 24 ساعة.
ويــأتــي ذلــك فيما شــددت »طــالــبــان« على 
أنها لن تشكل خطرًا على املصالح الهندية 
 
ّ
في البالد، مشيرة في الوقت عينه إلى أن
أفــغــانــســتــان »سلبي  فـــي  نــيــودلــهــي  دور 
جدًا«، إذ إنها »تساعد الحكومة األفغانية 
بــالــطــائــرات الــحــربــيــة والــعــتــاد والــســالح 
ــل قــتــل  ــ ــن أجـ ــ ــة طـــالـــبـــان، ومـ ــركـ مـــقـــابـــل حـ
األبــريــاء األفـــغـــان«. وقـــال املــتــحــدث باسم 
فــي تصريح  الــلــه مجاهد،  ذبــيــح  الحركة 
 »طــالــبــان« 

ّ
صــحــافــي، أمـــس الـــثـــالثـــاء، إن

 دور الهند »غير مقبول«، مشيرًا 
ّ
ترى أن

إلــى تغيير ذلك  الــحــركــة »تتطلع   
ّ
أن إلــى 

 نــيــودلــهــي لــم تــســع إلــى 
ّ
املـــوقـــف، رغـــم أن

 هذه 
ّ
أن مــؤكــدًا  الــحــالــي«،  تغيير موقفها 

بالهند  الحركة  األســبــاب جعلت عالقات 
الحركة   

ّ
أن »غير جــادة«. واعتبر مجاهد 

»سعت من أجل إحالل األمن والسالم في 
أفــغــانــســتــان عــن طــريــق الـــحـــوار«، مشيرًا 
 حركته »طّبقت اتفاق الدوحة مع 

ّ
إلى أن

أميركا حرفيًا من أجل الوصول إلى الحل، 
األفغانية وواشنطن( في  )الحكومة  لكن 
املقابل ال تريدان الصلح وتخلقان عقبات 

في طريقه«، على حد وصفه.

روسيا مستفيدة من تقدم »طالبان«
معارك ضارية في لشكر كاه

يتجه الوضع العسكري 
في أفغانستان إلى 

مزيد من التصعيد، 
مع مواصلة حركة 

»طالبان« التقدم في 
مدينة لشكر كاه في 

والية هلمند

جرف الصخر: تدقيق أمني يسبق عودة النازحينتطبيق »خريطة طريق« اتحاد الشغل ينتظر الحكومة
الحمامات ـ بسمة بركات

تونس ـ آدم يوسف

تكشفت بــعــض بــنــود خــطــة خــريــطــة الطريق 
التونسي للشغل عليها،  التي يعمل االتحاد 
والـــتـــي ســتــتــمــحــور حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ونــــظــــام الـــحـــكـــم والــــدســــتــــور واالنـــتـــخـــابـــات 
إيجاد  إلــى  واالستفتاء واألحـــزاب، باإلضافة 
منهج اقتصادي تنموي جديد. وبدأت الهيئة 
اإلدارية لالتحاد التونسي العام للشغل، خالل 
اجتماع في مدينة الحمامات الساحلية أمس 
إلدارة  الطريق  خريطة  بنود  درس  الــثــالثــاء، 
املرحلة املقبلة بعد قرارات الرئيس التونسي 
قــيــس ســعــّيــد، فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، 
تجميد عــمــل الــبــرملــان وتــعــلــيــق حــصــانــة كل 
النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام املشيشي. 
وتلقى سعّيد، خالل استقباله وزير الخارجية 
املصري سامح شكري، »دعمًا مصريًا مطلقًا 
لــإجــراءات التاريخية الــتــي اتــخــذهــا«. وقــال 
األمني العام املساعد لالتحاد العام التونسي 
البوغديري، على هامش  للشغل محمد علي 
أعــمــال الهيئة اإلداريــــة، إنــه »ال بــد مــن إيجاد 
طريقة جديدة لتسيير الشأن العام في البالد 
منذ  املعتمد  السياسي  النظام  أثبت  أن  بعد 
»العربي  الثورة فشله«. وأكد، في تصريحات لـ
الــجــديــد«، أن »خــريــطــة الــطــريــق ستركز على 
الجانب السياسي واالجتماعي في ظل تفاقم 
الــبــطــالــة وتـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وعــلــى 
الجانب االقتصادي الذي يعرف أزمة عميقة 
في محاولة للقطع مع املاضي، وإيجاد منوال 
وبــني  أفـــضـــل«.  ملستقبل  يبني  جــديــد  تنمية 

بغداد ـ زيد سالم

حــقــقــت أكــثــر مـــن 10 جــــوالت مـــن املــفــاوضــات 
التي قادها تحالف »عزم« السياسي العراقي 
واســتــمــرت أشــهــرا عـــدة، انــفــراجــًا واضــحــًا هو 
األول من نوعه في ملف مدينة جرف الصخر، 
ــداد، والــتــي  ــغــ الـــواقـــعـــة جــنــوبــي الــعــاصــمــة بــ
تسيطر عليها منذ ما يزيد على سبع سنوات 
فصائل مسلحة توصف بأنها حليفة لطهران، 
إذ ترفض هذه الفصائل االنسحاب من املدينة 
ــادة سكانها إليها والــبــالــغ عــددهــم زهــاء  وإعـ

130 ألف نسمة، وفقا آلخر التقديرات.
العراق،  وســط  بابل  ملحافظة  التابعة  املدينة 
ــــت مـــغـــلـــقـــة أمــــــــام ثــــالثــــة رؤســـــــاء 

ّ
والـــــتـــــي ظــــل

حكومات متعاقبني منذ عام 2014؛ زارها، في 
23 يوليو/تموز املاضي، أول وفد ضم وجهاء 
املــديــنــة، بقيادة  عــشــائــر وممثلني عــن أهــالــي 

أن »االتــحــاد في حالة تشاور عميق ومعمق 
ــــق، ومـــــــن أجــــل  ــريـ ــ ــطـ ــ بــــخــــصــــوص خــــريــــطــــة الـ
»الخريطة  أن  كاشفًا  شــامــل«،  تقرير  صياغة 
رئيس  على  الحقًا  وستعرض  اآلن،  تقدم  لــن 
املرحلة  خــالل  بها  لالستئناس  الجمهورية 
املــقــبــلــة، وأيـــضـــًا عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة ألنــه 

املعني بالبرنامج«.
النقابية،  املنظمة  باسم  الناطق  أكــد  بـــدوره، 
»العربي  لـ فــي تصريحات  الــطــاهــري،  ســامــي 
الــــجــــديــــد«، أن »خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق مــرتــبــطــة 
بالظرف االستثنائي، وما يميزها أنها تضم 
اتخاذها  إجــراءات استثنائية وعاجلة يجب 
الــوقــت«. وأوضـــح أن »املكتب  حتى ال يــفــوت 
قــد أصـــدر بيانًا أكد  لــالتــحــاد كــان  التنفيذي 
فيه أنه مع اإلجراءات االستثنائية واعتبرها 
 مــن 

ً
ــال ــ اســـتـــجـــابـــة لــلــتــطــلــعــات الــشــعــبــيــة وحــ

الحلول بعد أن تفاقمت األزمــة، ولكن كــان ال 
بــد مــن ضمانات، ومــن بينها خريطة طريق 

تحدد الطريق وإلى أين نحن ماضون«.
ــان ال بــــد مــــن بـــحـــث حــل  ــ ــاهـــري »كــ ــطـ ــال الـ ــ وقــ
فــي مــســألــة الــحــكــومــة والــدســتــور وهـــل هناك 
 أو ال؟ وهــــذا مـــا نــظــرت فيه 

ً
خــطــة مــســتــقــبــال

إلى  »تنقسم  أنها  الــطــريــق«، مضيفًا  خريطة 
إجـــراءات عاجلة،  قسمني، قسم يحتوي على 
متوسطة  وأخـــرى  الــحــكــومــة،  تشكيل  ومنها 
ــعـــد الــــفــــتــــرة االســتــثــنــائــيــة  املــــــــدى، وتــــأتــــي بـ
ــــي مـــســـائـــل تــشــغــل طــيــفــًا  ــدة الـــشـــهـــر(، وهـ ــ )مــ
رئيس  وحتى  السياسية،  الطبقة  من  واسعًا 
الجمهورية، وتتعلق بنظام الحكم والدستور 
واالنتخابات واالستفتاء واألحزاب«. وكشف 
لتقديم  الحكومة  تشكيل  »سينتظرون  أنهم 

يتم  لم  فإنه  الوطنية  باملنظمات  الجمهورية 
عقد لقاء آخر، قبل أن يضيف »لكنهم يؤكدون 
أن هذه األزمة ال يمكن الخروج منها إال بصفة 
تشاركية، وهذا املبدأ مهم حتى ال يتحمل أي 
طرف املسؤولية وحــده«. وفيما أشار إلى أن 
»االتــحــاد ال يصطف مــع أي طـــرف، بــل هناك 

أعضاء في تحالف »عزم« )يرأسه رئيس حزب 
املـــشـــروع الـــعـــربـــي، خــمــيــس الــخــنــجــر(، الـــذي 
خاض مفاوضات وصفها أحد أعضائه بأنها 
»لم تكن سهلة«، مع أطراف عدة داخل العراق، 
إلنهاء أحد أبرز امللفات اإلنسانية والحقوقية 
ــبــــالد. وأجــــــرى الـــوفـــد جـــولـــة فـــي جــرف  فـــي الــ
الــصــخــر وانــتــقــل إلـــى أكــثــر مـــن مــنــطــقــة وحــي 

فيها، بما في ذلك مناطقها الريفية.
وأبلغت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة 
 جــهــود إعــادة 

ّ
بــغــداد، »الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن

األهالي إلى جرف الصخر حققت تقدمًا كبيرًا، 
بفعل املفاوضات التي جرت على مدى األشهر 
املاضية بني قيادات تحالف »عزم«، وممثلني 
ــد فــي  ــواجـ ــتـ ــة مــســلــحــة تـ ــيـ ــراقـ ــن فـــصـــائـــل عـ عــ
 املفاوضات أفضت إلى 

ّ
املدينة. ولفتت إلى أن

إلى  لأهالي  تدريجية  عــودة  ببدء  تفاهمات 
والتأكد  أمنيًا  تدقيقهم  بعد  الــصــخــر،  جــرف 
مــن عــدم تــورط أي مــن العائدين فــي عمليات 

إرهابية، وعلى شكل دفعات.
ــال املــتــحــدث بــاســم تــحــالــف »عــــزم«، سرمد  وقـ
 »االنفراج املهم 

ّ
»العربي الجديد«، إن البياتي، لـ

الذي حصل في مدينة جرف الصخر حقيقي، 
ونحن أمام عودة قريبة ألولى دفعات األهالي 
إلـــى املــديــنــة مــن الــقــاطــنــني حــولــهــا، وتــحــديــدًا 
واملسيب،  واإلسكندرية  الحصوة  مناطق  في 
لــكــن ال بـــّد مـــن الـــقـــول إن الـــعـــودة الــكــامــلــة لن 
ــك إلــى  تـــكـــون ســـريـــعـــة، ألنـــنـــا نــحــتــاج قــبــل ذلــ
إعــادة  األشغال وعمليات  من  القيام بسلسلة 
 
ّ
أن األمني لأهالي«. وأكد  التأهيل والتدقيق 

»املــفــاوضــات جــرت بــني تحالف عــزم وأطــراف 
من الحشد الشعبي وتكللت بالنجاح«.

ــد ســــويــــدان الــجــنــابــي،  مـــن جــهــتــه، تـــحـــدث زيــ
وهــــو أحــــد أعـــضـــاء الـــوفـــد الـــــذي دخــــل جــرف 
ــن لـــقـــائـــهـــم بـــالـــقـــوات  ــ الـــصـــخـــر قـــبـــل أيـــــــــام، عـ
املوجودة داخل املدينة، وتجّولهم في مركزها 
لــهــا، موضحًا في  التابعة  األخـــرى  واملــنــاطــق 
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أنه »تم 
االتفاق على عودة األهالي على شكل دفعات 
الصخر  جــرف  »وجــهــاء  أن  وتــابــع  للمدينة«. 
طـــالـــبـــوا الــحــكــومــة بــتــشــكــيــل فــــوج أمـــنـــي من 
أهالي املنطقة من أجل حمايتها، على أن تكون 
أولوية القبول في هذا الفوج للمتضررين من 

اإلرهاب، ونحن بصدد متابعة هذا األمر«.
التي  السياسية  املــصــادر  أشـــارت  املقابل،  فــي 
»املدينة   

ّ
أن إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت 

تــحــتــاج إلــــى جــهــد بــشــري ومـــالـــي ضــخــم من 
شبكات   

ّ
إن إذ  للسكن،  صــالــحــة  جعلها  أجـــل 

األخــرى  الخدمات  ومختلف  واملياه  الكهرباء 
 آثــــــار ومــخــلــفــات 

ّ
مــــعــــدومــــة. إضــــافــــة إلـــــى أن

الـــحـــرب الــتــي انــتــهــت بــطــرد مــســلــحــي تنظيم 
ما   ،2014 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي  داعــــش 
زالــت شاخصة، بما في ذلــك املــنــازل واملباني 
الحكومية الخدمية املدمرة، وهو ما سيتطلب 
 املوازنة أقّرت لهذا 

ّ
جهدًا آخر، على اعتبار أن

العام، وال توجد فيها أي فقرة تتعلق بإعادة 
إعــمــار مدينة جــرف الصخر، على غــرار املــدن 
والبلدات األخرى املحررة من تنظيم داعش«. 

وتواصلت »العربي الجديد« مع أكثر من أسرة 
مــن أهــالــي جــرف الصخر الــذيــن يسكنون في 
قضاء املسيب في محافظة بابل، وأكدوا أنهم 
بشأن  األخــيــرة  اإليجابية  بالتطورات  علموا 
أي  يتلقوا  لــم  لكنهم  مدينتهم،  إلــى  عــودتــهــم 
تعليمات بشأن االستعداد للعودة أو تحديد 
موعد واضــح لهذا األمـــر. ووفــقــًا ألحــد سكان 
 هناك من 

ّ
جرف الصخر في مدينة املسيب فإن

على  العائدين،  أول  بأنهم سيكونون  أبلغهم 
اعتبار أنهم مدققون أمنيًا.

من جانبه، قــال محمد جــدوع الجنابي، وهو 
 »جــرف 

ّ
نــاشــط حقوقي مــن جــنــوب بــغــداد، إن

ــرة، والــــوفــــد  ــيــ ــبــ الـــصـــخـــر مـــديـــنـــة واســــعــــة وكــ
د 

ّ
تفق إليها،  دخــل  الـــذي  واملــيــدانــي  السياسي 

قريب من  املدينة، وهــو  الجزائر جنوبي  حي 
مدينة املسيب املجاورة، ولم يدخل إلى عمق 
األحــيــاء«.  بقية  مصير  ملعرفة  الصخر  جــرف 
»العربي  مــع  حديث  فــي  الجنابي،  واستغرب 
التي  اإلعالمية  التغطية  »اقتصار  الــجــديــد«، 
رافقت الوفد، على قناة االتجاه، وهي مملوكة 
»التقرير   

ّ
أن إلــى  الــلــه«، مشيرًا  حــزب  لكتائب 

الـــذي بثته الــقــنــاة لــم يــتــطــرق إلـــى أي حديث 
 الوفد 

ّ
عــن عـــودة الــنــازحــني، بــل تــحــدث عــن أن

جــــاء لــيــقــدم الــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات لــلــقــوات 
األمنية والفصائل املسلحة في جرف الصخر 
بمناسبة عيد األضحى، األمر الذي يسفر عن 
النازحني  شكوك كثيرة قــد تخطر فــي أذهـــان 

والنشطاء«.

خريطة الطريق لرئيسها الجديد، لتبني هذا 
البرنامج، أو على األقل لالستنارة به في هذه 
»كــل  أن  والــدقــيــقــة«، مضيفًا  الصعبة  الــفــتــرة 
يـــوم تــتــم خــســارتــه لــيــس فــي صــالــح تــونــس، 
ألن هناك ضغطًا، واالتحاد لن يقبل إضاعة 
الــوقــت، ألن هــنــاك مــخــاوف مــن االنــــزالق إلــى 

مربع العنف«. 
ــار رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــيـ ــتـ وحــــــول مــعــايــيــر اخـ
ــــم شــــرط هو  الـــجـــديـــد، بــــنّي الـــطـــاهـــري أن »أهـ
الـــنـــزاهـــة، وأال يــكــون لـــه مــــاٍض مـــتـــورط بــأي 
ــه تــــضــــارب مــصــالــح،  ــ شـــكـــل مــــن األشــــكــــال ولـ
فـــريـــق، وأال يحكم  إدارة  عــلــى  ــادرًا  ــ قـ ويـــكـــون 
كــل وزيــر بمفرده وتــكــون لــه حكومة وحــده«. 
وأعلن أنه باستثناء اللقاء الذي جمع رئيس 

مــصــلــحــة وطــنــيــة لــلــخــروج مـــن األزمــــــة«، فقد 
الــحــكــومــة سريعًا  إلـــى ضــــرورة تشكيل  ــا  دعـ
الثالثني يومًا. وقال  انتهاء مدة  انتظار  دون 
»هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات الـــقـــادمـــة، من 
عودة مدرسية ووضع صحي دقيق وموسم 
زراعي وموازنة تكميلية، وجلها تحتاج إلى 
الحكومة  »تشكيل  أن  مبينًا  سياسي«،  قــرار 

ضروري لتطبيق برنامج واضح«. 
ومــــــــع طــــــي الــــــبــــــالد ثــــلــــث مــــــــدة اإلجـــــــــــــراءات 
واملــحــددة  سعّيد  أعلنها  الــتــي  االستثنائية 
ــكـــشـــف بــــعــــد عـــــن هـــويـــة  بــــشــــهــــر، فــــإنــــه لـــــم يـ
رئــيــس الــحــكــومــة الــثــالــث مــنــذ بــدايــة واليــتــه 
عن  وال   ،2019 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
ــراءات  مــالمــح الــحــكــومــة املــرتــقــبــة وال عــن إجــ
تــشــكــيــلــهــا. وتــــتــــداول األوســـــــاط الــســيــاســيــة 
واإلعـــالمـــيـــة أســـمـــاء الـــعـــديـــد مـــن املــرشــحــني 
ــراء ورجـــــال قــانــون  ــبـ مـــن وزراء ســابــقــني وخـ
وأمـــــــن. وتـــشـــتـــرك مـــواصـــفـــات الــشــخــصــيــات 
الـــوالء لسعّيد أواًل، وفي  املــتــداولــة فــي عامل 
االستقاللية عن األحزاب ثانيًا، وفي التجربة 
وقال  ثالثًا.  القانونية  والخبرة  االقتصادية 
»العربي  املحلل السياسي ماجد البرهومي، لـ
الـــجـــديـــد«، إنــــه »مــــن الــطــبــيــعــي واملـــتـــوقـــع أن 
يعني سعّيد شخصية غير متوقعة وبشكل 
مفاجئ من خــارج املنظومة«، مشيرًا إلــى أن 
»سعّيد نفسه شخصية من خارج املنظومة«. 
وأضــــاف أن »رأي مــديــرة الـــديـــوان الــرئــاســي 
نادية عكاشة سيكون محددًا وحاسمًا، فهي 
املشهد  وفــي  القصر  فــي  رئيسيًا   

ً
فــاعــال تعد 

الـــحـــالـــي«. ولـــم يــســتــبــعــد أن »تـــكـــون عكاشة 
رئيسة حكومته املقبلة«. تحاول خريطة الطريق إيجاد منهج اقتصادي تنموي جديد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

خاصمتابعة

تلقى سعيّد »دعمًا 
مصريًا مطلقًا لإلجراءات 

التي اتخذها«

البياتي: نحن أمام عودة 
قريبة لدفعات أولى من 

أهالي المدينة

يتواتر الحديث عن انفراج 
في ملف إعادة أهالي 

مدينة جرف الصخر 
العراقية إليها، بعد 

مفاوضات جرت بين 
تحالف سياسي وفصائل 

مسلحة تسيطر على 
المدينة

Wednesday 4 August 2021 Wednesday 4 August 2021
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الجائحة ترفع معدل البطالة في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

ارتــفــع مــعــدل الــبــطــالــة فــي املــغــرب 
ــزراعـــي  رغــــم مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الـ
في التشغيل بفضل أدائــه الجيد، 
فــي وقـــت فــقــدت الــصــنــاعــة اآلالف مــن فــرص 
العمل، ما رفع عدد طالبي الشغل في اململكة 
في  البطالة  وارتــفــع معدل  1.60 مليون.  إلــى 
الفصل الثاني من العام الجاري إلى %12.8، 
الــعــام  الــفــتــرة نفسها مــن  مــقــابــل 12.3% فــي 
املــاضــي، حسب أرقـــام صـــادرة أمــس الثالثاء 
ــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط حـــول  ــنـــدوبـ ــن املـ عــ
املندوبية،  بــيــانــات  ووفـــق  والــبــطــالــة.  الشغل 
فإن حجم البطالة ارتفع بـ120 ألفًا بني الربع 
مــن 2020،  والــفــتــرة نفسها  مــن 2021  الثاني 
ليصل عدد العاطلني إلى 1.60 مليون، بعدما 

كان في حدود 1.48 مليون.
وســجــل مــعــدل الــبــطــالــة فــي صــفــوف الــنــســاء 
بــيــنــمــا   ،%15.9 إلـــــى   %15.6 مــــن  ــا  ــاعــ ــفــ ارتــ
انــخــفــض فــي صــفــوف الــشــبــاب الــبــالــغــني من 

العمر مــا بــني 15 و24 عــامــا مــن 33.4% إلى 
في  ارتــفــاعــه  البطالة  معدل  وواصـــل   .%30.8
صــفــوف الــشــبــاب مــن حــامــلــي الــشــهــادات من 
18.2% إلى 20.4%، غير أنه ارتفع بني حاملي 
شـــهـــادات املــســتــوى الــعــالــي مـــن 22.3% إلــى 
25.3%. وأحدث االقتصاد الوطني 405 آالف 
فرصة عمل، بعد إحداث 414 فرصة عمل في 
األريـــاف، وفقدان آالف في املــدن، وكــذا فقدان 
589 فــرصــة عــمــل فــي الــعــام املــاضــي وأحـــدث 
متوسط 64 ألف فرصة عمل في الفترة التي 

سبقت الجائحة.
املندوبية  توفرها  التي  التفاصيل  مــن  وبــدا 
السامية للتخطيط، أن قطاع الفالحة والغابة 
والصيد أحدث 318 ألف فرصة عمل، والبناء 
عمل  فــرصــة  آالف   108 العمومية  واألشــغــال 
والخدمات 40 ألف فرصة عمل، بينما فقدت 
الــصــنــاعــة، بــمــا فــيــهــا الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة 
53 ألـــف فــرصــة عــمــل. ويــعــانــي ســـوق الشغل 
حــتــى قــبــل أزمـــة كـــورونـــا الــكــثــيــر مــن مظاهر 
حيث  الــعــمــال،  منها  يتضرر  التي  الهشاشة 

تــنــتــفــي الــعــقــود فـــي الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات. 
االقــتــصــادي علي بوطيبة،  الخبير  ويــالحــظ 
أن االقتصاد انتعش قليال بعد خطة التعافي 
القيود في  الحكومة وتخفيف  التي طبقتها 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، حــيــث عــــاد الــنــشــاط لبعض 
الــقــطــاعــات مــثــل الــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات، وأن 
إلـــى مستويات  تقفز  أن  يمكن  كـــان  الــبــطــالــة 
الجيد  الفالحي  املوسم  لــوال مساهمة  أعلى، 
في رفع فرص العمل وانخفاض البطالة في 
األريــــــاف. وذهــــب بــوطــيــبــة إلـــى أن الــحــد من 
البطالة، كما توفير فرص العمل في املغرب، 
يبقى رهينا بالتساقطات املطرية، رغم تبني 
التي  الصناعة  سياسات عمومية في مجال 
الذي تراجع  الخارجي  تبقى رهينة بالطلب 

في ظل األزمة الصحية.
ويبقى تطور سوق الشغل والبطالة باملغرب 
رهينا أيضا بآفاق النمو في النصف الثاني 
بمخاطر  تظل محاطة  التي  السنة،  هــذه  من 
ــيــــرة  ــارع األخـــــيـــــر فـــــي وتــ ــســ ــتــ ــالــ مـــرتـــبـــطـــة بــ
اإلصابات وظهور وبدء انتشار متغير دلتا 

الــجــديــد واملــخــاطــر الــتــي قــد تنبثق عــن فتح 
العام ملقاوالت  الحدود أخيرا. وكان االتحاد 
املغرب، الــذي يمثل رجــال األعــمــال، التزم في 
الــعــام املــاضــي فــي ظــل االنــكــمــاش بالحفاظ 
على فــرص العمل ضمن حــدود تعادل %80 
من فرص األعمال املصرح بها لدى الصندوق 
الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان االجـــتـــمـــاعـــي، مـــع الــعــمــل 
لدى  العمال غير املصرح بهم  على استفادة 

الصندوق من التغطية االجتماعية.
ــر االقـــتـــصـــاد واملـــالـــيـــة وإصــــالح  ــ وتـــوقـــع وزيـ
نمو  يـــتـــراوح  أن  بــنــشــعــبــون  مــحــمــد  اإلدارة، 
الـــعـــام  ــي  ــ فـ و%5.8   %5.5 ــــني  بـ االقــــتــــصــــاد 
الــحــالــي بــعــد انــكــمــاش فــي حــــدود 6.3% في 
للتعافي  املغرب خطة  وأطلق  املاضي.  العام 
االقـــتـــصـــادي وعـــمـــد إلــــى تــخــفــيــف الــتــدابــيــر 
وعــودة  الحدود  فتح  مع  االحترازية، خاصة 
املغتربني وانتعاش القطاع السياحي بفضل 
الــســيــاح املــحــلــيــني، غــيــر أن الــحــكــومــة عمدت 
أمــس إلــى تشديد الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة بعد 

ارتفاع عدد اإلصابات.

ريان محمد

يشهد سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام السوري 
العقارية وصفحات  املكاتب  أن  رغم  الركود،  حالة من 
مواقع التواصل االجتماعي مليئة بعروض بيع املنازل، 
إال أن ارتفاع األسعار وانخفاض مستوى الدخل وبعض 
الــقــوانــني واإلجـــــراءات جعلت مــن امــتــالك املــنــزل حلمًا 
بعيد املنال عن غالبية املواطنني. وتكفي جولة صغيرة 
على املكاتب العقارية لبيع وشراء العقارات في أحياء 
على  املبعثرة  العشوائيات  تلك  فــي  املنتشرة  دمــشــق، 
أطرافها، ذات الخدمات السيئة واملنازل غير الصحية، 

العاصمة وضواحيها، حتى  الفاخرة في  إلى األحياء 
يلحظ الشخص عدد املنازل الكبير وغيرها من العقارات 

املعروضة للبيع.
ورغم ذلك، قال أبو عالء زينية )53 عاما(، صاحب مكتب 
»العربي  لـ العشوائية،  أحياء دمشق  أحــد  في  عــقــارات 
أكثر من 30 شقة سكنية  املكتب  في  »لدينا  الجديد«، 
معروضة للبيع، إال أننا منذ بداية الشهر لم نبع شقة 
واحـــــدة«. وأضــــاف »أســعــار الــشــقــق فــي املنطقة أو ما 
يشبهها، تتراوح ما بني 20 مليون ليرة سورية، وتكون 
عبارة عن غرفة ومنافعها، إلى نحو 60 مليون ليرة، 
الشقة هنا مساحتها نحو 100 متر، وتتعدد  وتكون 

الخيارات فيما بينهما«. وبحسب زينية، فإن »أسعار 
العقارات مرتفعة جدا بالنسبة لدخل املواطن، إضافة 
إلـــى أن مــعــظــم مــن يــشــتــري مــنــزاًل الــيــوم يعتمد على 

مساعدة ذويه في بالد اللجوء أو االغتراب.
ويلفت صاحب مكتب عقارات النظر إلى أن »الناس في 
التي تفرض عليهم،  بالضرائب  األصــل غير مقتنعني 
ــاء الــقــانــون األخــيــر  ويــعــتــبــرونــهــا بــمــثــابــة ســرقــة، وجــ
ليفرض ضرائب مرتفعة، بعدما أصبحت املالية مسؤولة 
على  الضرائب  قيمة  وتــحــدد  العقار،  قيمة  تقييم  عــن 
أساس تقديراتها، حتى لو تم بيع العقار بأقل من تلك 
التقديرات، وقد حدث ذلك في أحد أحياء دمشق الراقية 

وضجت به وسائل التواصل، حيث إن منزاًل بيع بمبلغ 
400 مليون ليرة، في حني تم تقدير قيمته رسميا بـ600 
مليون ليرة، فكانت الضرائب مرتفعة جدا« )سعر صرف 
الدوالر الوحد نحو 3200 ليرة(. من جانبه، قال العامل 
»العربي  بسوق العقارات أحمد جمال الدين )39 عاما(، لـ
الــجــديــد«، إن الــحــركــة الــيــوم فــي ســوق الــعــقــارات شبه 
متوقفة، وما يتم من عمليات شــراء تتم من أشخاص 
خارج سورية أو أحد ذويهم خارج البالد، وكثير ممن 
يبيعون عقاراتهم هم إما بقصد السفر أو بقصد تأمني 
سيولة ودخل، أما املرتاحون ماديا فهم محجمون عن 

البيع اليوم، جراء عدم استقرار األسعار«.

الركود يسيطر على سوق العقارات في سورية

الحكومة األميركية تقترض 
1.4 تريليون دوالر

توقعت وزارة الخزانة األميركية 
اقتراض الحكومة 1.4 تريليون 

دوالر تقريبًا في النصف الثاني 
من العام الجاري، في حال تعليق أو 
زيادة سقف الديون. وقالت الوزارة 
ها تتوقع اقتراض 673 

ّ
في بيان، إن

مليار دوالر في الربع الثالث من 

هذا العام، وهو أقل من التقديرات 
السابقة والصادرة في مايو املاضي 

والبالغة 821 مليار دوالر. وتشير 
توقعات الخزانة إلى اقتراض 703 
مليارات دوالر في األشهر الثالثة 

املنتهية في ديسمبر/ كانون األول 
املقبل. وشهدت الواليات املتحدة 
إعادة تفعيل سقف الديون بعد 

تعليق ملدة عامني، وسط مخاوف 
بشأن تعثر محتمل في سداد 

الديون بحلول شهر أكتوبر القادم 
في حال استنفاد اإلجراءات 

الخاصة بالسيولة.

أوكرانيا تخزن 17 مليار متر 
مكعب من الغاز 

خزنت أوكرانيا 17 مليار متر 
مكعب من الغاز ملوسم التدفئة 
2021-2022 الذي يستمر من 

منتصف أكتوبر/ تشرين األول 
حتى إبريل/نيسان املقبلني. 

وحددت الحكومة هدفا لتخزين 
الكمية بهدف إمداد سكانها بالغاز 

وضمان مرور بدون عائق للغاز 
الروسي إلى أوروبا أثناء موسم 

الشتاء الذي يشهد زيادة كبيرة في 
االستهالك. وقالت شركة الطاقة 

اململوكة للدولة »نافتوغاز«، اإلثنني، 
في بيان: »تواصل الشركة استيراد 
الغاز وضخه إلى منشآت التخزين. 
وفقًا لخطتنا الداخلية فإّن األحجام 

يجب أن تكون أكبر«. واحتفظت 
أوكرانيا العام املاضي بمستوى 

قياسي من مخزون الغاز بلغ 28 
مليار متر مكعب بحلول منتصف 

أكتوبر. وأوكرانيا طريق رئيسي 
لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا 
وستنقل 40 مليار متر مكعب من 
الغاز سنويًا في الفترة من 2021 

إلى 2024 بموجب عقد مدته خمس 
سنوات مع عمالق الغاز الروسي 

»غازبروم«.

مبادرة إلغالق المصانع 
العاملة بالفحم في آسيا

تعمل أكبر املؤسسات املالية في 
العالم على خطة لتسريع إغالق 

مصانع الطاقة العاملة بالفحم في 
آسيا. وقد طورت شركة التأمني 

»برودنشل« Prudential املبادرة 
التي يديرها بنك التنمية اآلسيوي، 

كما تضم بنك »إتش إس بي سي«. 
ويأمل البنك اآلسيوي أن تصبح 
الخطة التي تهدف ملعالجة أكبر 

مصدر النبعاثات الكربون جاهزة 
قبل مؤتمر األمم املتحدة للتغير 

املناخي املقرر انعقاده في اسكتلندا 
نهاية العام. وقال نائب رئيس 

مجلس إدارة بنك التنمية اآلسيوي 
أحمد سعيد، إّن شراء محطة طاقة 

تعمل على الفحم قبل 50 عامًا 
من انتهاء العمر التشغيلي لها 

وإغالقها في غضون 15 عامًا قد 
يؤديان إلى خفض ما يصل إلى 35 

عامًا من انبعاثات الكربون.

أخبار

التضخم يواصل 
ارتفاعه في 

كوريا الجنوبية

التوالي في يوليو/ تموز املاضي، تأثرًا بارتفاع أسعار  الرابع على  الثالثاء، أن أسعار املستهلك في كوريا الجنوبية نمت للشهر  أظهرت بيانات، أمس 
ارتفعت أسعار املستهلك بنسبة 2.6% على أساس  التعافي االقتصادي.  التضخمية وسط  زيــادة الضغوط  إلى  الزراعية والنفطية، مما يشير  املنتجات 
سنوي في يوليو، من ارتفاع بنسبة 2.4% على أساس سنوي قبل شهر، وفقًا لبيانات من هيئة اإلحصاء الكورية. وقد توّسع التضخم بنسبة 0.2% الشهر 
املاضي مقارنة بشهر سابق. ويتزايد ضغط األسعار مع تسارع االنتعاش. وصّرح إيو وون-سون املسؤول رفيع املستوى في وكالة اإلحصاء للصحافيني 

بأن »معدل التضخم في يوليو تخطى 2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات الشخصية والسلع الزراعية والحيوانية واملنتجات النفطية«.

اقتصاد
Wednesday 4 August 2021
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لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

سرقة األراضي بال إثارة غضب الخارج

البؤر االستيطانية الرعوية

مئات البؤر الرعوية 
تنتشر في السهول 

والجبال بالضفة

رام اهلل ـ سامر خويرة

أحد عشر شهرًا فقط كانت كفيلة 
ــفــــرض مـــســـتـــوطـــن إســـرائـــيـــلـــي  بــ
سيطرته شبه املطلقة على مئات 
الــدونــمــات الــزراعــيــة والــرعــويــة، إلــى الشرق 
مــن قــريــة بــيــت دجـــن، شـــرق مــديــنــة نابلس، 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، لتتحول 
ــى بــــؤرة  ــ تـــلـــك املــنــطــقــة املــســيــطــر عــلــيــهــا إلـ
قــوات االحتالل  مــرأى مــن  استيطانية على 

اإلسرائيلي.
الـــحـــال فـــي بــيــت دجــــن يــعــكــس واقـــعـــًا يتم 
فـــرضـــه عــلــى األرض، فــهــنــاك مـــئـــات الــبــؤر 
التي تنتشر في السهول والجبال  الرعوية 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، وتـــحـــديـــدًا فـــي األغـــــوار، 
والــتــي تــضــم آالف الــدونــمــات مــن األراضـــي 
الــزراعــيــة واملــراعــي الــخــضــراء، كما يوضح 

مراقبون ونشطاء.
فــوجــئ األهــالــي فــي بيت دجــن باملستوطن 
ومعه عائلته الصغيرة، وقطيع من األبقار، 
ُيــســّيــج أرضـــًا ويــنــصــب خيمة ويــضــع بيتًا 
 فــي مــوقــع اســتــراتــيــجــي مــن األرض 

ً
متنقال

ــوار، ويمكن مــشــاهــدة جبال   على األغــ
ّ

مــطــل
األردن بوضوح منه. وعلى الفور، بات املوقع 
الذي تحول إلى بؤرة استيطانية »رعوية« 
يحظى بحماية جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
الــــذي يــحــرســه عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، ويــمــنــع 

الفلسطينيني من الوصول إليه.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــنــاشــط فـــي املــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة فـــي قــريــة بــيــت دجــــن مــحــمــد أبــو 
أنه  الــجــديــد«: »صحيح  لـ«العربي  رضـــوان، 
مستوطن واحد، لكن خطورة ما أقدم عليه 
ـــه شــجــع مــســتــوطــنــني آخــريــن  تــكــمــن فـــي أنـ
ــاٍن بــؤرة  عــلــى تــقــلــيــده، إذ أقـــام مستوطن ثـ
التابعة  رعــويــة ملاشيته شــرق خــربــة طــانــا 
لبلدة بيت فوريك، شرق نابلس، فيما أنشأ 
 على قمة 

ً
ثالث حظيرة ووضع بيتًا متنقال

جبل مطل على قرية سالم املجاورة. تخّيل 

بــؤرًا  ويــنــشــئــون  مــزارعــهــم  عليها  ليقيموا 
يسيطرون  وبــالــتــالــي  رعــويــة،  استيطانية 
املراعي املحيطة به  على املكان ويستغلون 
ألبقارهم ومواشيهم، فيما ُيمنع املزارعون 
والرعاة الفلسطينيون من االقتراب من تلك 

األمكنة، ألن ذلك قد يكلفهم حياتهم«.
ــمـــة إلــــى أنــــه »عــلــى الـــرغـــم من  ويــشــيــر دراغـ
صغر مساحة البؤر االستيطانية الرعوية، 
على  وامــتــدادهــا  الحقيقي  تــأثــيــرهــا  أن  إال 
األرض يــزيــد بــأضــعــاف عـــن املــســتــوطــنــات 
املــكــونــة مــن أبــنــيــة، والــتــي يبقى امــتــدادهــا 
ـــار املـــبـــانـــي، لكن  مـــحـــصـــورًا نــســبــيــًا فـــي إطــ
البؤر الرعوية ال حدود لها، فأينما وصلت 
حــدود  تكون  وأغنامهم  املستوطنني  أبــقــار 

البؤرة«.
من  راعــيــًا  فلسطيني  راٍع  صــــادف  مــا  وإذا 
بجنود  يستقوي  الثاني   

ّ
فــإن املستوطنني، 

االحتالل وحراس أمن املستوطنات القريبة، 
الــذيــن يــحــضــرون عــلــى الــفــور لــلــمــكــان وقــد 

ويــصــادرون  الفلسطيني  الــراعــي  يعتقلون 
أغنامه.

ــع الــــــرعــــــاة  ــنـــ ــتـــــم مـــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلــــــــــــك، يـــ
الــفــلــســطــيــنــيــني مـــن الـــوصـــول إلــــى مــصــادر 
ــيـــاه، حــيــث يــتــم تــغــريــم صــاحــب املــاشــيــة  املـ
بــحــال االقــتــراب مــن تلك املــصــادر، وهـــذا ما 
جرى تمامًا مع الراعي فتحي دراغمة، الذي 
 300( ألــف شيكل  بمبلغ  أخــيــرًا  تــم تغريمه 
القريب  الشارع  أبقاره  قطع  بحجة  دوالر(، 
ــلــــوة«، بــــاألغــــوار  ــــني الــــحــ ــاه »عـ ــيـ مــــن نـــبـــع مـ

الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية.
 »هـــذه 

ّ
ــــارف دراغـــمـــة إن ويـــقـــول الــنــاشــط عـ

ــــي املـــاشـــيـــة  ــربـ ــ ــد مـ ــ ــة ضــ ــ ــحــ ــ ــة واضــ ــاســ ــيــ ســ
يالحقونهم  املــســتــوطــنــون  الفلسطينيني؛ 
فــي املــراعــي، وجــيــش االحــتــالل يحتجزهم، 
ــفــرض غــرامــات مالية عليهم مــن قبل ما 

ُ
وت

بحجة  اإلسرائيلية  الطبيعة  بهيئة  يعرف 
حماية الغطاء النباتي. وأخيرًا انضمت إلى 
هؤالء شرطة االحتالل التي حررت مخالفة 
ــــف شـــيـــكـــل ضــــد الـــــراعـــــي فــتــحــي  بــمــبــلــغ ألــ
ــاره قــطــعــت الــطــريــق  ــقـ ــة ملــجــرد أن أبـ ــمـ دراغـ
الــقــريــب مــن نــبــع عــني الــحــلــوة الـــذي سيطر 
عليه املستوطنون أخيرًا، فماذا كان سيحل 

به لو أن األبقار شربت من النبع؟«.
ويـــحـــاول االحـــتـــالل أن يــكــّرس نــظــام الــبــؤر 
الرعوية، حيث  البؤر  ومنها  االستيطانية، 
يتم اإلتيان باملستوطن مع أغنامه وأبقاره، 

ووضعه قــرب أقــرب تجمع بــدوي أو رعوي 
فلسطيني يتم التخطيط لتهجيره، ومن ثم 
يتم مّد املستوطن بكل الخدمات وحمايته، 
وتــســهــيــل عــمــلــيــة اســتــيــالئــه عــلــى مــصــادر 
ــي املــقــابــل  ــاه واألراضــــــــي الــخــصــبــة، وفــ ــيـ املـ
 الطرف عن تعّرض سكان ذلك 

ّ
يجري غض

إلجبارهم  املــســتــمــرة،  لــالعــتــداءات  التجّمع 
ــا يـــؤكـــده لـــ«الــعــربــي  عــلــى الـــرحـــيـــل، وفــــق مـ
الــجــديــد«، الــخــبــيــر فــي شــــؤون االســتــيــطــان 

جمال جمعة.
 »بناء املستوطنات أو منح 

ّ
ويرى جمعة أن

قبل  مــن  القانونية  الصفة  الصغيرة  الــبــؤر 
حــكــومــة االحــتــالل قــد يثير رفـــض املجتمع 
الدولي، الذي ال يعترف باالستيطان، فيما 
يــعــتــبــر الـــقـــانـــون الــــدولــــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ويعتبر  أراضـــي محتلة،  الشرقية  والــقــدس 
جــمــيــع أنــشــطــة بـــنـــاء املــســتــوطــنــات هــنــاك 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة«. ويـــضـــيـــف جـــمـــعـــة: »لــكــن 
هــــذا الــشــكــل مـــن الـــبـــؤر )الـــرعـــويـــة( ال يثير 
ملتوية  طــرق  هــذه  وبالتالي  أحـــد،  حفيظة 
املزيد  لسرقة  االحتالل  تنتهجها حكومات 
من األراضي من دون أن ينتبه أحد لخطورة 
الراعي  »املستوطن   

ّ
أن معتبرًا  يــجــري«،  مــا 

اإلسرائيلي  االستيطاني  املخطط  من  جــزء 
أراضــي  قــدر ممكن من  أكبر  للسيطرة على 
تقام  التي  الرعوية  للبؤر  املجاورة  البلدات 

على أراضي الفلسطينيني«.

توظف سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي كل إمكانياتها 
في سبيل السيطرة على 

أراضي الفلسطينيين، 
وأحد أشكال ذلك تسهيل 

إقامة البؤر الرعوية من 
قبل المستوطنين الرعاة

قطيع غنم لمستوطنين جنوبي نابلس )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

أنشأوا  عائالتهم  مع  مستوطنني  ثالثة   
ّ
أن

ثـــالث بـــؤر رعـــويـــة فـــي مــســاحــة ال يــتــجــاوز 
قطرها بضع كيلومترات«.

ووفق أبو رضوان، فإن »إسرائيل وجيشها 
يحمون أولئك اللصوص على مدار الساعة، 
وكل من يقترب منهم يكون مهددًا بالقتل، 
كــمــا جــــرى فـــي قــريــتــنــا بــيــت دجــــن عــنــدمــا 
اســـتـــشـــهـــد الــــشــــاب عــــاطــــف حـــنـــايـــشـــة )فـــي 
ــــالل مــحــاولــتــه  ـــي(، خـ ــاضــ ــ املـ آذار  مـــــــارس/ 
ــالــــي الـــقـــريـــة صــــّد ذلــــك املــســتــوطــن عن  وأهــ
الـــتـــمـــادي فـــي ســـرقـــة األراضــــــــي«. ويــضــيــف 
ــتــــالل تــوفــر  ــكـــومـــات االحــ أبــــو رضـــــــوان: »حـ
لــلــمــســتــوطــنــني أيــضــًا الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
طرق وماء وكهرباء، ما يعني موافقة علنية 
على وجــود تلك الــبــؤر، بــادعــاء أنها مقامة 
ــة، ولـــيـــس عــلــى مــلــكــيــات  ــ ــ ــي دول ــ عــلــى أراضــ

خاصة للفلسطينيني«.
وقطعت تلك البؤرة املقامة على أراضي قرية 
بيت دجــن التواصل بني األخــيــرة واألغــوار 
وحتى محافظتي طوباس وأريحا بالضفة 
الــغــربــيــة، وهــنــاك طــريــق يــصــل بــني قريتي 
الـــنـــصـــاريـــة وبـــيـــت دجـــــن، لـــم يــعــد األهـــالـــي 
يــســتــطــيــعــون ســلــوكــه، »لــقــد كــــان املتنفس 
ــتــــالل الــطــرق  الـــوحـــيـــد فـــي حــــال أغـــلـــق االحــ
أبو  يوضح  مــا  بحسب  للقرية«،  الرئيسية 

رضوان.
ــيــــت دجــــن  ــي بــ ــ ــن فــ ــتــــوطــ ولـــــــم يـــكـــتـــف املــــســ
بتسييج األرض التي سيطر عليها ونصب 
خيمة ووضع بيت متنقل داخلها، بل عمل 
على توسيع البؤرة، فشق طريقًا نحو شرق 
قــريــة بيت دجـــن، مــا يعني االســتــيــالء على 
ــم، وتــرتــب  مــســاحــة تــربــو عــلــى 20 ألـــف دونــ
على ذلك عدم قدرة املزارعني الفلسطينيني 
مـــــن أصـــــحـــــاب الــــــثــــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة عــلــى 
الــوصــول إلــى أراضــيــهــم فــي تلك املساحات 
الــــشــــاســــعــــة إال بــــشــــق األنــــــفــــــس، مـــــن أجــــل 
حــراثــتــهــا وزراعـــتـــهـــا. وأيــضــًا بـــات الــخــوف 
يتهدد رعاة األغنام من التجّول في املنطقة 
ورعي املواشي، وهم يتعرضون لتهديدات 
منه ومــن جيش االحــتــالل الــذي يحميه، ما 

يهدد القطاع الزراعي في القرية برمته.
وتنتشر في األغوار عشرات البؤر الرعوية، 
وأبــقــاره  ماشيته  املستوطن  ُيحِضر  حيث 
ويـــخـــتـــار مــوقــعــًا يـــكـــون قــريــبــًا مـــن املــــروج 
الخضراء ومصادر املياه، ليقيم عليه البيت 

وحظيرة املواشي.
ويقول الناشط الحقوقي الفلسطيني عارف 
السلوك  »هــذا  الجديد«:  لـ«العربي  دراغــمــة، 
بــــات ديـــــدن كــثــيــٍر مـــن املــســتــوطــنــني الــذيــن 
الغربية  بالضفة  حيوية  مــواقــع  يــخــتــارون 

Wednesday 4 August 2021
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــلـــى انــــفــــجــــار مــرفــأ  عـــــــاٌم مـــضـــى عـ
بـــــيـــــروت الــــــــذي حــــــــّول الـــعـــاصـــمـــة 
ما  منكوبة  مدينة  إلــى  اللبنانية 
املتبعثرة  الــيــوم تلملم جــراحــهــا  زالـــت حــتــى 
في أرضية وطــٍن يزعزعها عصف أزمــاٍت من 
صنع قــادتــه. وتسبب انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
ــع عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــســـادســـة وســبــع  ــ الــــــذي وقـ
ــرابـــع مـــن أغــســطــس/ آب  دقـــائـــق مـــن مــســاء الـ

يــخــزن 2750  رقــم 12 حيث  العنبر  فــي   2020
طنًا من مادة نيترات األمونيوم، بمقتل أكثر 
نــحــو سبعة آالف  مــن 216 شخصًا وإصــابــة 
شــخــص بــجــروح وتــشــريــد مــا يــزيــد عــن 300 
ألـــف شــخــص إضــافــة إلـــى دمـــار مـــادي كلفته 

مليارات الدوالرات.
منذ  اللبنانية  الساحة  طبعت  كثيرة  أزمـــات 
اقتصاديون  خبراء  ُيجمع   2020 أغسطس   4
ــهــا عـــن االنــفــجــار 

ّ
ــا غــيــر نــاجــمــة كــل ـــهـ

ّ
عــلــى أن

األضخم في التاريخ املعاصر، بل عن تضافر 
أزمــــــات ربـــطـــًا بـــكـــورونـــا والــــتــــأزم الــســيــاســي 
واالنــهــيــار املــالــي وإن أتـــى االنــفــجــار لُيشّكل 
الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة لــبــلــٍد غـــــارق فـــي الـــديـــون 

والفساد.
 
ّ
وقـــــّدر الــبــنــك الـــدولـــي فـــي تــقــيــيــٍم ســـريـــٍع أن

ــرارًا بـــاألصـــول املــاديــة  ــ االنــفــجــار ألــحــق أضــ
مــلــيــارات  بـــني 3.8 و4.6  قــيــمــتــهــا  تـــراوحـــت 
دوالر، وكان أكثر القطاعات تضّررًا اإلسكان 
والنقل واملوجودات الثقافية. كما قّدر البنك 
الـــدولـــي احــتــيــاجــات إعـــــادة إعـــمـــار الــقــطــاع 
بما  و2021   2020 لــعــامــي  وتــعــافــيــه  الـــعـــام 
يقول  دوالر.  مــلــيــار  و2.2   1.8 بــني  يـــتـــراوح 

أغــســطــس 2020 عــلــى خلفية االنــفــجــار وهــي 
مــنــذ ســنــة تــعــتــكــف عـــن االجـــتـــمـــاع أو اتــخــاذ 
ــقــــرارات، خــصــوصــًا فــي املــلــفــات املــصــيــريــة،  الــ
 جميع اإلشــــارات منذ 

ّ
أبــرزهــا الــدعــم، رغــم أن

الصيف املاضي حوله كانت سلبية، وتفاقمت 
الــخــســائــر عــلــى االقــتــصــاد الــلــبــنــانــي ومــالــيــة 
أن  إلــى  الــقــطــاعــات،  لبنان ومختلف  مــصــرف 
أوصلتنا األزمــة السياسية إلى موقع خطير 
طاول االحتياطي اإللزامي وأموال املودعني«.

ويواصل لبنان مشوار االنهيار وسط انسداد 
ــيـــاســـي، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد تــرحــيــل  األفــــــق الـــسـ
رئيس الــوزراء املكلف نجيب ميقاتي تشكيل 
الحكومة إلى ما بعد الرابع من أغسطس مع 

استمرار الخالفات حول الحقائب السيادية.
وأهــــــدر لـــبـــنـــان، الـــــذي كــلــف 3 رؤســــــاء وزراء 
منذ استقالة حسان دياب خالل هذه السنة، 
تشكيل  مــن  تنطلق  الــتــي  الفرنسية  املــبــادرة 
حكومة مــن أصــحــاب االخــتــصــاص والكفاءة 
شفافًا  اقتصاديًا  برنامجًا  وتضع  والنزاهة 
ملكافحة الهدر والفساد ويعيد الثقة الدولية 
أمـــام عــودة  الــطــريــق  بــالــبــالد تمهيدًا لتعبيد 
اللبنانية  الــدولــة  إلــى  املباشر  النقدي  الــدعــم 

وسط تكرار الخارج موقفه بأن ال شيك على 
بــيــاض مــن دون إصــالحــات. بينما اقتصرت 
التي عقدت منذ  الدولية  الدعم   مؤتمرات 

ّ
كل

4 أغسطس لغاية اليوم على تقديم مساعدات 
للشعب والجيش اللبناني.

خــالصــة األزمــــــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا لــبــنــان 
يمكن قراءتها في تقرير البنك الدولي، الذي 
 لبنان غارق في انهيار اقتصادي 

ّ
ر من أن

ّ
حذ

منذ  عاملية  أزمـــات  أســـوأ عشر  يضعه ضمن 
منتصف القرن التاسع عشر.

أخطر هذه األزمات نقدية، مع انقطاع الدوالر 
غير  الــســوداء مستويات  السوق  في  وبلوغه 
مسبوقة في تاريخ البالد متجاوزًا عتبة 24 
ألف ليرة بالتزامن مع اعتذار سعد الحريري 
عــن عـــدم تشكيل الــحــكــومــة، مــا ارتـــد تــدهــورًا 
ــرواتــــب بــالــلــيــرة  لــقــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة والــ
وانعدامًا  باملائة،   95 مــن  أكثر  إلــى  اللبنانية 
للقدرة الشرائية عند املواطنني، وغالء فاحشًا 
 غياب 

ّ
في األســعــار، وفوضى تسعير في ظــل

الرقابة واملساءلة.
ــبــــني، حــــوصــــر لـــبـــنـــان بـــأزمـــة  ــراقــ وبـــحـــســـب مــ
انـــقـــطـــاع األدويـــــــــة واملـــســـتـــلـــزمـــات واملــــعــــدات 

الــطــبــيــة، وحــــوصــــرت املــســتــشــفــيــات الـــتـــي ما 
ويستقبل  االنفجار  مــن  يتعافى  بعضها  زال 
ــاع  ــفــ ــع ارتــ ــ ــة، مـ ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ ــــى بــــالــــحــــاالت الـ ــــرضـ املـ
إلى  إضافة  واالستشفائية،  الطبية  الفاتورة 
البنزين  خصوصًا  املــحــروقــات،  انقطاع  أزمــة 
واملـــــــــازوت، الـــتـــي تــرجــمــت فـــي طـــوابـــيـــر الـــذل 
اليومية أمام محطات الوقود وما رافقها من 
إشكاالت وأحداث أمنية سقط خاللها جرحى 
وقــتــلــى. كــمــا يــعــانــي الـــشـــارع مــن انــعــكــاســات 
العتمة الشاملة ونفاد مخزون املازوت في ظل 
زيادة ساعات قطع التيار في مؤسسة كهرباء 
املــولــدات لها ساعات  لبنان وإطــفــاء أصحاب 
طويلة. وعانى لبنان أيضًا من أزمة شّح املواد 
بدوره  ترجم  ما  األساسية،  الغذائية  والسلع 
فــي إشــكــاالت عــدة سجلت فــي السوبرماركت 
ــواد املـــدعـــومـــة  ــن املــــــ خـــــالل عــمــلــيــة الـــبـــحـــث عــ

املقطوعة إما بفعل التخزين أو التهريب.
وأدى عجز الحكومة عن التعامل مع األزمات 
إلى دفع البالد أكثر نحو تدهور خطير جدًا، 
وهو ما رفع معدالت الفقر والبطالة والجوع، 
ــن الـــغـــذائـــي والــصــحــي  ــ وزاد مـــن تــهــديــد األمـ

للبنانيني.

االقتصاد اللبناني تحت  ركام انفجار المرفأ

اللبنانيون يعلنون تحديهم للدمار الذي خلفه انفجار المرفأ رغم التخاذل الحكومي )األناضول(

مئات المطاعم تعرضت ألضرار بالغة من انفجار 
)Getty( المرفأ

منذ  اللبنانية  الساحة  طبعت  كثيرة  أزمات 
آب  أغسطس/   4 في  بيروت  مرفأ  انفجار 
2020، يُجمع مراقبون على أنّها غير ناجمة 

كلّها عن التفجير األضخم في تاريخ البالد، إذ 
كورونا  جائحة  تداعيات  من  اللبنانيون  يعاني 
واألزمة السياسية المتواصلة وانهيار الليرة، وإن 

لبلٍد  الساحقة  الضربة  ليُشّكل  االنفجار  أتى 
غارق في الديون والفساد. ورغم مرور عام 
على الكارثة، إال أن ركام الدمار ما زال ينتشر في 

كل مكان، وشركات التأمين تواصل مماطلتها 
في سداد التعويضات، والقطاعات المتضررة 
ال تجد من ينقذها من الخراب الذي أصابها.

محور

4.6 مليارات دوالر قيمة 
األضرار باألصول المادية 

بسبب االنفجار

بيروت ـ ريتا الجّمال، ريما أبو خليل

والجميزة  مــار مخايل  بــدأت مطاعم شارعي 
ــر  ــثـ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــيـــــروت، األكـ ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ فـ
تــضــّررًا مــن انفجار الــرابــع مــن أغسطس/ آب 
املــاضــي، فــي اســتــعــادة عافيتها شيئًا  الــعــام 
التي  الــدمــار  الــرغــم مــن مشاهد  فشيئًا. فعلى 
ما زالــت واضحة في الشارعني، وعلى وجوه 
أبوابها في  لتفتح  املطاعم  عــادت  القاصدين، 
 وضع اقتصادي ضاغط، مع تمايل سعر 

ّ
ظل

صرف الدوالر في السوق السوداء على أنغام 
الــتــطــّورات الــســيــاســيــة. يــقــول صــاحــب مطعم 
حــردان،  كارلوس  يدعى  الجميزة،  في منطقة 
أغسطس  من  »الــرابــع  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
كـــــان يـــومـــًا عــــاديــــًا، نــفــتــح أبـــوابـــنـــا لــلــزبــائــن 
ونــحــاول مواجهة فــيــروس كــورونــا والــوضــع 
الخسائر  عــن  للتعويض  املــتــأزم  االقــتــصــادي 
الــتــي منينا بــهــا، إلــى أن وقــع االنــفــجــار الــذي 

بيروت ـ العربي الجديد

سنة مـــّرت على وقـــوع انــفــجــار مــرفــأ بيروت 
فــي الــرابــع مــن أغــســطــس/ آب 2020 ومــا زال 
املــكــان الـــذي شــهــد واحــــدة مــن أكــبــر الــجــرائــم 
ــتــــاريــــخ يــشــكــل خـــطـــرًا عـــلـــى الــســالمــة  ــي الــ فــ
 الــــتــــحــــذيــــرات الــــتــــي تــطــلــق 

ّ
الـــعـــامـــة فــــي ظـــــل

بــاســتــمــرار مـــن انــهــيــار أهـــــــراءات )صـــوامـــع( 
 وزيـــر االقــتــصــاد والــتــجــارة 

ّ
الــقــمــح، علمًا أن

 العاصمة وقلب حياتنا رأسًا على عقب«. 
ّ
هز

ويقع املطعم مباشرة في مقابل مرفأ بيروت، 
ــة الـــتـــي تــفــصــلــهــمــا تــصــل إلــــى نحو  ــافـ واملـــسـ
 تـــضـــّرر بــالــكــامــل، 

ّ
ــْي مــتــر تــقــريــبــًا. املـــحـــل

َ
مــئــت

ــردان، ويــضــيــف: »اإلصـــابـــات طاولت  يــقــول حــ
عـــــددًا كــبــيــرًا مـــن املـــوظـــفـــني، ولـــأســـف تــوفــي 
أحد الزبائن بعد نقله إلى املستشفى نتيجة 
انفجاٍر في الدماغ«. بعد شهَرْين من االنفجار، 
للرّواد،  أبوابه  وفتح  نشاطه  املطعم  استأنف 
ويـــؤكـــد حــــــردان أن »اإلصــــــــرار كــــان مـــوجـــودًا 
لــلــعــودة إلـــى الــعــمــل عــلــى الــرغــم مــن ضبابية 
 ،

ً
املــشــهــد وحــجــم املـــأســـاة، ووضـــع الــبــلــد عــامــة

وقرارنا صارٌم ال رجوع عنه، ممنوٌع أن نموَت 
ــفـــجـــار، نــحــن مـــجـــَبـــرون عــلــى الــعــيــش  مـــع االنـ
ــن جـــديـــد ألجـــــل املــوظــفــني  ــان مــ ــكــ ــاء املــ ــ ــيـ ــ وإحـ
والــعــامــلــني الــذيــن يــســتــرزقــون مــنــه بــالــدرجــة 
 »الــعــودة لم 

ّ
األولــــى«. ويــشــدد حـــردان على أن

تكن سهلة على مختلف املستويات، حيث إنه 

فــي حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال راوول نعمة 
املاضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  صــّرح 
ه سُيصار إلى هدم مبنى األهــراءات بعد 

ّ
بأن

لغاية  لم يحصل  ما  أساساته، وهــو  تصّدع 
تاريخه.

وأطلق خبراء تحذيرات عــّدة من أن صوامع 
التي لحقتها أضرار  القمح في مرفأ بيروت 
ــراء االنــفــجــار بــاتــت آيــلــة إلــى  شـــديـــدة مـــن جــ
أّي لحظٍة وينبغي هدمها فورًا  السقوط في 
ال  العامة  السالمة  على  مــن خطٍر  تشّكله  ملــا 

 من يقترب منها.
ّ

سيما على كل
ويــكــشــف مـــديـــر أهــــــراء مـــرفـــأ بـــيـــروت أســعــد 
 »املبنى مقّسم 

ّ
»العربي الجديد«، أن الحداد، لـ

نْي، الشمالية تميل بمعدل 2 مليمتر 
َ
إلى جهت

فـــي الـــيـــوم نــتــيــجــة الــتــضــرر الــكــامــل لــأقــوام 
غير  كونها  خــطــرًا  تشكل  وهــي  الخرسانية، 
 
ّ
مستقّرة ومتحّركة، وقد وردت معطيات بأن

بــدأت تميل بدورها«. وفي  الجهة الجنوبية 

إضــافــة إلـــى حــجــم األضــــرار والـــدمـــار واجهنا 
خـــالل هـــذه الــفــتــرة ارتــفــاعــًا غــيــر مــســبــوٍق في 
سعر صــرف الـــدوالر تــجــاوز فــي بعض األيــام 
لــيــرة لبنانية،  عتبة األربــعــة والــعــشــريــن ألــف 
ــار  ــمـ ــر عـــلـــى تــكــالــيــف إعـــــــادة اإلعـ ــ ــا أثـ ــو مــ ــ وهـ
ــهــا عــدا 

ّ
والـــتـــأهـــيـــل والـــصـــيـــانـــة واألعــــمــــال كــل

الــيــوم  لــلــزبــائــن، وحــتــى  التسعير  عــن مشكلة 
نــحــن نــتــابــع املـــوضـــوع مـــع شـــركـــات الــتــأمــني 
تــزال تنتظر  للتعويض قدر اإلمكان لكنها ال 
من جهته،  االنــفــجــار«.  في  التحقيقات  نتائج 
يـــقـــول مـــديـــر مــطــعــم وحـــانـــة فـــي مــنــطــقــة مــار 
الجديد«،  »العربي  لـ عـــدوان،  مــخــايــل،  شربل 
إن »أحـــدًا مــن الــزبــائــن لــم يصب فــي االنفجار 
الذي أتى من الجهة الخلفية للمطعم، وتسبب 
 

ّ
 عن تكّسر كل

ً
في تضّررها بشكل كامٍل فضال

 وأدى تــنــاثــره إلـــى تــضــّرر 
ِّ

الـــزجـــاج فــي املــحــل
الطاوالت والكراسي عدا عن الجدران«. ويلفت 
عدوان إلى أن »املنطقة استعادت الحياة نوعًا 

ــرورة لهدم   هــنــاك ضــ
ّ
وقـــٍت يــؤكــد الـــحـــداد أن

األهــــــــراءات املـــهـــددة بــالــســقــوط، يــشــدد على 
أهمية بناء مبنى جديد لكن في موقع آخر، 
 »هناك حوالي 70 عائلة تعيش 

ّ
خصوصًا أن

من وراء هذا املبنى«.
 »AMMAN« السويسرية  الشركة  وأصـــدرت 
 تطرقت فيه 

ً
فــي وقــٍت ســابــٍق تقريرًا مفصال

إلى وضع األهــراءات غير املستقّر واملتحّرك، 
»تـــفـــكـــيـــك الـــكـــتـــلـــة الـــخـــرســـانـــيـــة  ـــ وأوصـــــــــت بـ
ــه »يــتــعــنّي بــنــاء  ــ ـ

ّ
 إلــــى أن

ً
الــضــخــمــة«، مــشــيــرة

مــا وهــنــاك إقــبــال عليها، وقـــد رغـــب أصــحــاب 
املطعم باالستثمار فيه مجددًا وإعادة إحيائه، 
ونحن نضع اللمسات األخيرة الفتتاحه«. من 
جانبها، تلفت مديرة سلسلة مطاعم وحانات 
»العربي  في بيروت، هدى نعمة، في حديث لـ

ــع مـــخـــتـــلـــٍف عــن  ــوقــ ــــي مــ ــــدة فـ ــديـ ــ ــــع جـ ــــوامـ صـ
املعتمد اليوم«. 

 »مبنى األهــراءات يتبع 
ّ
ولفت الحداد إلى أن

ــتـــصـــاد وهـــنـــاك لــجــنــة مختصة  لـــــــوزارة االقـ
كانت قد شكلت من مهندسني ومستشارين، 
ومــــن بــيــنــهــم الـــشـــركـــة الــســويــســريــة، للعمل 
انــطــالقــًا مــن مــســاريــن، األول مــرتــبــط بمبنى 
بالحبوب  والثاني  التحتية،  والبنى  األهــراء 
ــررة وطــــريــــقــــة مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بـــعـــدمـــا  ــ ــــضـ ــتـ ــ املـ
أصبحت غير صالحة لالستهالك البشري أو 
»االنفجار ضرب   

ّ
أن إلــى  الحيواني«. وأشــار 

 مــقــومــات الــعــمــل تــقــريــبــًا، مـــن مــاكــيــنــات 
ّ

ــل كــ
وآليات دّمرت بالكامل، وقد خسرنا 7 شهداء 

وسقط 5 جرحى«.
تواكب  السويسرية  »الــشــركــة  الــحــداد:  وقـــال 
تحركات األهــراءات وهناك محاوالت تجري 
لــلــتــخــلــص مـــن الـــحـــبـــوب، وقــــد وقــعــت وزارة 
االقتصاد عقدًا مع )ريسي غروب( الفرنسية 

الجديد«، إلى أن »نسبة األضرار بلغت سبعني 
فــي املــائــة، وقـــد طــاولــت الـــجـــدران والــطــاوالت 

والكراسي واآلالت املوسيقية والبضائع«.
ويــقــول نــائــب رئــيــس نقابة أصــحــاب املطاعم 
واملقاهي واملالهي والباتيسري، خالد نزهة، 
 املؤسسات في القطاع 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

املــطــعــمــي فــي أقــضــيــة بــيــروت الــكــبــرى – املــن 
ــّررت بــشــكــل مــــتــــفــــاوٍت نــتــيــجــة  ــ ــدا تـــــضـ ــبـ ــعـ وبـ
تــدّمــر بالكامل ولــم ُيعد  االنــفــجــار، فمنها مــا 
فتحها، وأخرى تأثرت جزئيًا، وبعضها اآلخر 
ّدرت نسبة األضرار فيها بخمسني في املائة، 

ُ
ق

ومجموعها 2096 مطعمًا من أصل 4343.
 1408 مؤسسات من أصل 

ّ
ويلفت نزهة إلى أن

2103 في بيروت الكبرى تضّررت. على سبيل 
املــثــال، تــضــّررت فــي األشــرفــيــة 366 مؤسسة، 
أي حوالي 100 في املائة منها تضّررت بشكل 
كامٍل، في الجميزة 90 مؤسسة )%100(، 158 

مؤسسة في مار مخايل )%100(.

بــحــضــور وزيــــر خــارجــيــة فــرنــســا جـــان إيــف 
لودريان، يشمل معالجة الحبوب املتضررة، 
وقد أخذت الشركة عينات عّدة ملعرفة كيفية 
ــفــــادة مــنــهــا مــــع مــــراعــــاة املــقــتــضــيــات  ــتــ االســ
الــبــيــئــيــة والـــشـــروط الــصــحــيــة وفـــق املعايير 
الدولية، ونحن في هذا الوقت نراقب األهراء 
واتخذنا جملة تدابير وقائية منعًا لحصول 

كارثة جديدة«.
وتــحــدث مــديــر األهــــراءات عــن هبة بلجيكية 
كــنــايــة عـــن شــفــاطــات لــســحــب الــحــبــوب على 
ــار عــلــف  ــ ــــجـ ــع مـــطـــاحـــن وتـ ــ أمــــــل الــــتــــعــــاون مـ
الستكمال التجهيزات بهدف تفريغ الحبوب 
تأخذ  أن  ونأمل  املقبل،  أيلول  سبتمبر/  في 
 عدم تشكيل 

ّ
الهبة الكويتية طريقها، علمًا أن

الــحــكــومــة يــعــّد مــن األمــــور الــتــي تــعــرقــل هــذه 
لبنان  في  الكويتي  السفير  وكــان  الخطوات. 
 بالده 

ّ
عبد العال القناعي قد أعلن سابقًا أن

ستقوم بترميم أهراءات القمح.

صوامع القمح المتصدعة مهددة باالنهيارالمطاعم تحاول استعادة عافيتها: تحدي الدمار

تحذيرات من 
تهاوي األهراءات 

وقرار بهدمها

 »الــضــرر 
ّ
الــتــخــزيــن«. ويلفت يــاســني إلــى أن

لناحية  املباشر  عــّدة، فهناك  يحمل أشكااًل 
الــتــكــســيــر والـــــدمـــــار وتـــكـــالـــيـــف الــتــصــلــيــح 
وإعادة البناء والتأهيل والتي أنجز بعضها 
إمـــا بفضل أعــمــال إنــســانــيــة أو مــن حساب 
املــؤســســات الـــخـــاص، أمـــا الــضــربــة األقـــوى 
االقتصادية،  بــيــروت  مرفأ  سمعة  فطاولت 
 إلــى 

ً
ـــهـــا لـــم تــكــن جـــيـــدة جــــدًا نــســبــة

ّ
رغــــم أن

ه 
ّ
الفوضى فيه والحوكمة غير السليمة، لكن

الـــيـــوم خــســرهــا ويــحــتــاج لــســنــني مـــن أجــل 
بنائها مجددًا«.

وال يفصل ياسني االنفجار عن تــأزم الوضع 
، ويـــقـــول: 

ً
الــســيــاســي الـــــذي كــــان هــشــًا أصــــــال

»اســـتـــقـــالـــت حـــكـــومـــة حــــســــان ديـــــــاب فــــي 10 

تضافر األزمات يعبّد 
طريق االنهيار االقتصادي

الجامعة  في  والتخطيط  السياسات  أستاذ 
ــر يــــاســــني،  ــ ــــاصـ األمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــــيـــــروت نـ
 »الــــضــــرر الــنــاتــج 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

ــات  ــ  األزمـ
ّ

ــل ــم كــ ــ عـــن االنـــفـــجـــار ضـــاعـــف وراكــ
ــــى بــمــثــابــة الـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة لــبــعــض  وأتــ
القطاعات املتوسطة والصغيرة في بيروت، 
ال ســيــمــا الــجــمــيــزة ومـــــار مـــخـــايـــل، وحــتــى 
 
ّ
أن بيد  العاصمة،  أســواق  في  منها  الكبرى 

ــة االقــتــصــاديــة أعــمــق مــن ربــطــهــا فقط  األزمــ
باالنفجار، وتتصل بتعثر املصارف والبنك 
املـــركـــزي والــحــكــومــة وعــجــز املــالــيــة الــعــامــة 

وغيرها الكثير من العوامل«.
 »االنــفــجــار فــي مرفأ 

ّ
إلــى أن ويشير ياسني 

الغذائية،  لبنان  إمــــدادات  على  أثــر  بــيــروت 
الــبــالد بما نسبته 85  تــســتــورده  بحكم مــا 
فــي املــائــة تقريبًا مــن غذائها، فــي حــني كان 
املــائــة من  فــي  املــرفــأ يستقبل نحو سبعني 
الــواردات، وألحق أضرارًا في أماكن تخزين 
والبضائع  الحبوب  ومبنى صوامع  القمح 
 املـــرفـــأ تمكن 

ّ
لــلــشــركــات، عــلــمــًا أن الـــعـــائـــدة 

سريعًا وبشكل مفاجئ من إعادة التشغيل 
مستوى  عــلــى   

ّ
أقـــل استيعابية  بــقــدرة  وإن 

بيروت ـ العربي الجديد

عاٌم مّر على انفجار مرفأ بيروت وال تزال غالبية شركات 
الـــتـــأمـــني تـــرفـــض تــعــويــض املـــتـــضـــرريـــن بــانــتــظــار نــتــائــج 
الذين  اللبنانيني  معاناة  في خطوٍة تضاعف  التحقيقات، 
ــة اقــتــصــاديــة ومعيشية،  ــوأ أزمــ ــأة أســ يـــرزحـــون تــحــت وطــ
جعلتهم غير قادرين على تكّبد تكاليف اإلعمار والتأهيل.

وفي هذا السياق، يقول الخبير االقتصادي موريس متى، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــلــف الــتــعــويــضــات مــقــســوٌم إلــى  لـــ
جـــزأْيـــن، األول مــرتــبــط بــاملــســاعــدات الــتــي قــّدمــتــهــا الــدولــة 
الــذي قام به  اللبنانية عبر الجيش اللبناني تبعًا للمسح 
 

َ
عن األضرار التي حصرها باملنازل فقط من دون أن تشمل
بـــ150  ُحـــّدد  الــســيــارات وغير ذلــك، ووزع مبلغ تعويضات 

مليار ليرة لبنانية على مرحلتني«.
بات 

ّ
»املتطل بـ صل 

ّ
يت فهو  متى،  الــثــانــي، حسب  الــجــزء  أمــا 

رت الخسائر املباشرة  دِّ
ُ
التأمينية، أي عقود التأمني، وقد ق

وغير املباشرة لكلفة انفجار مرفأ بيروت بحوالي 15 مليارًا 
ن عليها، مع اإلشــارة إلى  و250 مليون دوالر كأصول مؤمَّ
أن شركات التأمني اللبنانية لديها عقود واتفاقيات إعادة 
التأمني مع شركات تأمني عاملية تغطي الحوادث واألضرار 

شريطة معرفة سبب االنفجار«.
ويوضح متى في هذا السياق، أن »املشكلة األساسية تكمن 
في أن معيدي التأمني من خارج لبنان رفضوا تغطية عقود 
التأمني لصالح الشركات اللبنانية بانتظار صدور التقرير 
النهائي ألسباب انفجار مرفأ بيروت، إذ إن عقود التأمني 
بل  التخريبي،  أو  العسكري  أو  اإلرهــابــي  العمل  تغطي  ال 
ر البت في امللف ألشهٍر 

ّ
فقط الحوادث العرضية، وهو ما أخ

ْي حملة العقود، 
َّ
طويلة، وأدى إلى حصول مشاكل على خط

وشركات التأمني امللزمة بالتغطية وكذلك معيدي التأمني 
فــي الـــخـــارج«. ويــلــفــت الــخــبــيــر االقــتــصــادي إلـــى أن بعض 
الشركات بدأت تعّوض بنسبٍة كبيرة على حاملي العقود 
التأمينية عبر مبلغ مالي، جزء منه »فريش دوالر«، واآلخر 
أمــوال عقود إعادة  شيكات مصرفية، بعدما حصلت على 
التأمني. وشملت هذه العملية بشكل خاص العقود والكلف 

الصغيرة، أي تحت خمسني ألف دوالر.
فـــي املـــقـــابـــل، يــشــيــر مــتــى إلــــى مــشــكــلــة تــواجــهــهــا شــركــات 
في  إلزامها  أبرزها  التأمني،  معيدي  مع  اللبنانية  التأمني 
حال تبني أن العمل إرهابي أو تخريبي أو عسكري، بإعادة 
األمـــــوال الــتــي صــرفــتــهــا، كــمــا عــمــلــوا عــلــى اقــتــطــاع مبالغ 
شهرية من شركات التأمني التي بدأت بصرف التعويضات 
املصرفية عن  القيود  بفعل  وذلــك عن مستحقات متراكمة 
ــر االقــتــصــاد اللبناني  ــان وزيـ عــقــود ســابــقــة لــالنــفــجــار. وكـ
فــي حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال راؤول نعمة قــد طــلــب، في 
انفجار مرفأ بيروت  فــي  العدلي  املحقق  مــن  وقــٍت ســابــٍق، 
الــعــدل مــاري كلود نجم،  القاضي طــارق البيطار، ووزيـــرة 
واإلرهابية  الحربية  األعــمــال  يخرج  تقرير رسمي  إصــدار 

من دائرة األسباب التي أدت إلى وقوع االنفجار في الرابع 
مــن أغــســطــس/ آب مــن الــعــام املــاضــي، وذلـــك بــهــدف تمكني 
الـــــــوزارة مـــن إصـــــدار الــتــوجــيــهــات واإلرشـــــــــادات املــنــاســبــة 
لــهــيــئــات الـــضـــمـــان الــلــبــنــانــيــة ومــخــاطــبــة هــيــئــات إعــــادة 
الــضــمــان الــدولــيــة لتسديد الــتــزامــاتــهــا املــالــيــة، األمـــر الــذي 
أهــالــي الضحايا  عــّرضــه لهجوم شعبي كبير ومــن جانب 

 سافرًا في التحقيقات.
ً
والتهامات اعتبرت خطوته تدخال

مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس االتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام بــشــارة 
»العربي الجديد«، إن »عدم صدور القرار الظني  األسمر، لـ
في التحقيقات أثر كثيرًا على مسار التعويضات التي لم 
الحركة  إعــادة تنشيط  ــر بالتالي 

ّ
يفرج عن غالبيتها، وأخ

االقتصادية وال سيما في مار مخايل والجميزة بالعاصمة 
بـــيـــروت، حــيــث وقــــع الـــضـــرر األكـــبـــر، فـــكـــان عــلــى أصــحــاب 
بشكل  واألســـواق  التجارية  واملحال  السياحية  املؤسسات 
فردي تغطية التكاليف في حال أرادوا فتح أبوابهم للزبائن 

من جديد«.
بــيــروت، فيقول األســمــر إن »بعض  أمــا على صعيد مــرفــأ 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة الــتــي أقــيــمــت عــلــى املــرفــأ كشخصية 
معنوية مسؤولة عن التفجير، أدت إلى حجز أمــوال مرفأ 
القيام  قــدرتــه والــشــركــات املشغلة فيه على  بــيــروت وعـــدم 
بــاإلصــالحــات الـــالزمـــة«، كاشفًا أن هــنــاك 6 رافــعــات تعمل 
مــن أصـــل 16 وتــجــري االســتــعــانــة أحــيــانــًا بقطع غــيــار من 
الرافعات املعطلة، وهو ما يزيد من الخراب في املرفأ. كذلك، 
يــقــول األســـمـــر: »الــبــنــوك تــحــجــز أمــــوال الــشــركــات املشغلة 
بالدوالر وال قدرة لديها على الوصول إلى أموالها إلجراء 
املقتضى فــي مــرفــأ بــيــروت، حيث الــشــح واضـــح فــي إعــادة 
اإلعمار والتأهيل من أجل وضعه على السكة الصحيحة، 
حتى املباني اإلداريـــة التي دمــرت بالكامل داخله ما زالت 

تعاني من أضرار وانعدام التهوية والتبريد«.

شظايا االنفجار 
األضخم 

في التاريخ

شركات التأمين تماطل في 
دفع التعويضات

ال تزال غالبية شركات التأمين 
ترفض تعويض المتضررين 

بانتظار النتائج النهائية للتحقيقات

جملة  المرفأ  انفجار  أعقب  الذي  العام  خالل  اللبنانية  الساحة  شهدت 
تظاهرات أثرت عليها جائحة كورونا، وإضرابات عامة لم تقتصر على 
والقطاع  الصيدليات  أيضًا  طاولت  بل  والخاصة  العامة  المؤسسات 
عند  صاغية  آذانـــًا  المحتجين  أصـــوات  تلق  لــم  بينما  االستشفائي، 
المسؤولين السياسيين الذين يستمرون في اتخاذ تدابير تزيد من معاناة 
تعاميم  يصدر  الذي  لبنان  مصرف  يفعل  كما  وتفقرهم،  المواطنين 

تفاقم األزمة وتفشل في لجم تحليق سعر صرف الدوالر.

احتجاجات واضطرابات

أزمات كثيرة طبعت 
الساحة اللبنانية منذ 4 

أغسطس 2020 يُجمع 
مراقبون على أنّها غير 

ناجمة كلّها عن االنفجار 
األضخم في تاريخ البالد 

المعاصر

صوامع القمح في مرفأ 
بيروت مهددة بالهدم، 

والمطلوب بناء صوامع 
جديدة بمكان آخر، وهو 

ما لم يحصل بعد

غالبية شركات التأمين تنتظر نتائج تحقيقات االنفجار لدفع 
التعويضات )حسين بيضون(

Wednesday 4 August 2021 Wednesday 4 August 2021
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ــرًا،  ــ ــيـ ــ ــام املـــــــصـــــــري، أخـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ قــــــــرر الـ
للماليني  األهـــم  بالسلعة  املــســاس 
من املواطنني البسطاء وهي الخبز 
املدّعم، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ه سيشرف على خطة لزيادة 

ّ
أمس الثالثاء، أن

الـــذي يبلغ سعره  املــدعــم  الخبز  سعر رغــيــف 
حتى اآلن خمسة قروش )الجنيه = 100 قرش(.
ــديـــنـــة  ــر افــــتــــتــــاح املـ ــمــ وأضــــــــــــاف، خـــــــالل مــــؤتــ
اململوكة  فــودز«،  الغذائية »سايلو  الصناعية 
ـــه قــد حــان الــوقــت لــزيــادة 

ّ
لــلــقــوات املسلحة، أن

 
ّ
سعر رغــيــف الخبز »أبـــو خمسة صـــاغ«، وأن
ــاء عــلــى ســعــره بما  ــقـ »مـــن غــيــر املــتــصــور اإلبـ
يـــعـــادل 20 رغــيــفــًا بــثــمــن ســـيـــجـــارة واحـــــدة« 
ــدد: »لــيــس مـــن املنطقي  ــ بــحــســب وصـــفـــه. وشـ
أن أبــيــع رغــيــف الخبز الـــذي يكلف الــدولــة 60 
األطــفــال،  األقـــل، بعملة ال يعرفها  قــرشــًا على 
ه سيتحمل 

ّ
وهي 5 قروش«. وذكر السيسي أن

ـــل اإلعــــالن 
ّ

ــه فـــض ــ ــ
ّ
ــرار، وأن ــقــ ــذا الــ مــســؤولــيــة هــ

عــنــه عــلــى املــــأ، بــــداًل مـــن تــفــويــض الــحــكــومــة 
على  بنفسي«  الشيلة  أشيل  »عــشــان  بإعالنه 
حــد تــعــبــيــره. واســتــطــرد مــخــاطــبــًا املــصــريــني: 
»يــســتــحــيــل اإلبـــقـــاء عــلــى شـــيء بــنــفــس الــحــال 
والــســعــر ملــدة 30 ســنــة، أنــا مؤتمن على حال 
 
ّ
البالد ومصير شعبها«. وأوضح السيسي أن
الزيادة في سعر الخبز ستمول جزءًا من قيمة 
الوجبات  8 مليارات جنيه ستنفق على دعــم 
للتالميذ، والتي ستتكلف  الجديدة  املدرسية 
ــدوالر  نــحــو 7 جــنــيــهــات لــلــوجــبــة الـــواحـــدة )الــ
مكون  فيها  وسيدخل  جنيهًا(،   15.7 نحو   =

بروتيني جديد هو األلبان.
ويــســتــفــيــد نــحــو 66.7 مــلــيــون فــــرد مـــن دعــم 
ــم الــســلــع  ــ ــيـــف الـــخـــبـــز داخــــــل مــنــظــومــة دعـ رغـ
الــتــمــويــنــيــة الــتــي قــــدرت لــهــا الــحــكــومــة خــالل 
العام املالي الجديد، الذي انطلق في األول من 
يوليو/تموز املاضي، نحو 87.2 مليار جنيه 

مخصصات في املوازنة العامة للدولة.

التالعب بأرقام الدعم
تكشف املعلومات بوضوح مواصلة السيسي 
ــول مــخــصــصــات  نــشــر األرقـــــــام املــتــضــاربــة حــ
 رغيف 

ّ
الدعم، ال سيما إثر تصريحه أمس، أن

يكلف  التموين  بطاقات  على  املــدعــوم  الخبز 
خزانة الدولة 65 قرشًا، مقابل بيعه بـ5 قروش 
الــوزن   بطبيعة الحال عن 

ّ
ــه يقل

ّ
أن فقط، علمًا 

الرسمي املحدد بـ90 غرامًا، في حني يبلغ سعر 
الرغيف األكثر وزنًا في املخابز غير الحكومية 

الهادفة للربح 50 قرشًا على أقصى تقدير.
إعالن السيسي زيادة مرتقبة في ثمن رغيف 
املصريني  مــن  للماليني  األهــم  السلعة  الخبز، 
البسطاء، جاء بعد أشهر قليلة من قرار وزارة 
للمرة  املدّعم  الرغيف  وزن  التموين تخفيض 
إلــى 90، بعدما كان  الثانية مــن 110 غــرامــات 
130 غــرامــًا، مــا يعني ارتــفــاع ســعــره أكــثــر من 
30%، في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز؛ 
 وزن الــرغــيــف لــم يــكــن يــتــعــدى 91 

ّ
بــدعــوى أن

إلى  استنادًا  املحافظات،  مــن  فــي كثير  غــرامــًا 
محاضر مثبتة لدى الوزارة.

أعلن  املــاضــي،  الثاني  يناير/كانون   18 وفــي 
ــة، عــلــي  ــيـ ــلـ ــر الـــتـــمـــويـــن والــــتــــجــــارة الـــداخـ ــ وزيــ
 عــدد 

ّ
املــصــيــلــحــي، أمـــــام مــجــلــس الــــنــــواب، أن

املستفيدين من منظومة دعم الخبز انخفض 
من 81 مليون مواطن إلى 71 مليونًا، بذريعة 
ـــكـــررة وغــيــر املستحقة 

ُ
اســتــبــعــاد األســـمـــاء امل

للدعم، وكذلك الحال مع املستفيدين من دعم 
ــعـــدد مـــن 68  الــســلــع الــتــمــويــنــيــة )انـــخـــفـــض الـ
التموين  إثــر تنقية بطاقات  إلــى 64(،  مليونًا 
مـــن غــيــر املــســتــحــقــني لــلــدعــم، وفــقــًا للمعايير 

التي أقرتها الوزارة.
ــم الــخــبــز والــســلــع الــتــمــويــنــيــة في  ويــبــلــغ دعــ
 2022-2021 ــالــــي  املــ لـــلـــعـــام  ــة  ــ ــــدولـ الـ ــة  ــ ــــوازنـ مـ
نــحــو 87.2 مــلــيــار جــنــيــه، وهـــو الــبــنــد األخــيــر 
فـــي مــنــظــومــة الـــدعـــم الــحــكــومــيــة لــلــمــواطــنــني، 
البترولية  املنتجات  بيع  أسعار  تحرير  عقب 
والــكــهــربــاء والــغــاز الطبيعي ومــيــاه الــشــرب؛ 
صندوق  الشتراطات  الحكومة  من  استجابة 
الــنــقــد الــــدولــــي، لــلــحــصــول عــلــى قـــــروض من 
الـــصـــنـــدوق بــلــغ إجــمــالــيــهــا 20 مــلــيــار دوالر 

تقريبًا خالل السنوات الخمس األخيرة.

لندن ــ العربي الجديد

تــعــانــي تــجــارة الــشــحــن الــبــحــري، الــتــي تنقل 
ســنــويــًا نــحــو 90% مـــن إجـــمـــالـــي الــبــضــائــع 
تريليون   11.1 بنحو  تقدر  وبقيمة  العاملية 
دوالر، مـــن أزمــــة الــفــيــضــانــات الــتــي ضــربــت 
ــد مـــن أجــــــزاء أوروبـــــــا خــالل  ــديـ ــعـ الـــصـــني والـ

يوليو/ تموز املاضي.
وقــالــت مــصــادر بــشــركــات فــي قــطــاع الشحن 
البحري لشبكة »سي إن بي سي« األميركية، 
 كــوارث الفيضانات دمرت خطوط السكك 

ّ
إن

غذاء الفقراء
ويمثل رغيف الخبز املكون الغذائي األساسي 
لنحو 80% من املصريني، والذين تحاصرهم 
 جـــانـــب، فـــي وقــت 

ّ
األزمــــــات املــعــيــشــيــة مـــن كــــل

 رغــيــف الــخــبــز املــدعــوم 
ّ
يـــرى فــيــه املـــواطـــن أن

تــردي  ــي، نتيجة  لــالســتــخــدام اآلدمــ ال يصلح 
حــالــتــه فــي جميع املــخــابــز، وانــخــفــاض وزنــه 
إلـــى أقـــل مــن 80 غــرامــًا؛ بــمــبــاركــة مــن مفتشي 
ــــران،  وزارة الــتــمــويــن الـــذيـــن يـــمـــرون عــلــى األفـ
 للحصول 

ّ
ليس للتفتيش على أصحابها، لكن

ــبـــني. ومــنــذ  ــراقـ ــًا ملـ ــقـ ــة، وفـ ــيـ ــالـ عـــلـــى الــــرشــــى املـ
تـــولـــي وزيـــــر الــتــمــويــن الـــحـــالـــي مــنــصــبــه في 
فبراير/شباط 2017، وهو ينفذ خطة عاجلة 
بدأت  الدعم،  إللغاء  السيسي  من  بتوجيهات 
بالتعسف في قيد املواطنني واملواليد الجدد 
في البطاقات التموينية، والحذف العشوائي 

بالبطاقات  التعامل  وإلــغــاء  املقيدين،  ملاليني 
الــــورقــــيــــة، وتـــخـــفـــيـــض حـــصـــص املـــخـــابـــز ملــا 
النصف والثلث، ومــا ترتب على  يتراوح بني 
ذلك من توقفها عن صرف الخبز للمواطنني، 
وخروج اآلالف منهم في تظاهرات متفرقة في 

العاصمة القاهرة، ومحافظات عدة.

مطلب ثورة يناير
والــخــبــز هــو أول مــطــلــب نــــادى بــه املــصــريــون 
فــي ثــورة 25 يناير 2011، حــني هتف املاليني 
مـــن الـــثـــائـــريـــن ضـــد نـــظـــام الـــرئـــيـــس املــخــلــوع 
الــراحــل حسني مــبــارك: »عــيــش، حــريــة، عدالة 
شهدت  ولــطــاملــا  إنسانية«  كــرامــة  اجتماعية، 
مصر عبر تاريخها انتفاضات واحتجاجات 

شعبية واسعة بسبب زيادة أسعاره.
بعد  املتوالية  املصرية  الحكومات  وتجنبت 

البضائع  في توصيل  املستخدمة  الحديدية 
واملــواد الخام وتوريد سالسل اإلمــدادات في 
العديد من الدول الرئيسية، وربما تؤثر على 
موسم السياحة الجاري لتضاف إلى خسائر 
الــصــنــاعــة مـــن املــتــحــور »دلـــتـــا« مـــن فــيــروس 
 
ّ
كــورونــا. فــي هــذا الــصــدد، حــذر محلل مــن أن
موسم العطالت في العام الجاري، قد يتأثر 
تخزين  وعمليات  الشحن  بــتــأخــيــرات  سلبًا 
الفيضانات األخيرة  البضائع بفعل سلسلة 
فـــي أوروبــــــا والـــصـــني والـــتـــي تــضــاعــف أزمـــة 
إقــلــيــم تشنغتشو   

ّ
أن يــذكــر  عــاملــيــًا.  الــشــحــن 

الــصــيــنــي ودول غـــرب أوروبـــــا تــعــرضــت إلــى 
سلسلة من الفيضانات خالل الشهر املاضي 

أدت إلى عرقلة نشاط الشحن عامليًا. 
وقال نائب املدير التنفيذي لشركة برمجيات 
 ،  E2open أوبــــــن«   2 »إي  الـــتـــوريـــد  ســـالســـل 
بـــاوان جــوشــي، فــي تعليقات لقناة »ســي إن 
 مــوســم العطالت والــتــســوق قد 

ّ
بــي ســـي«، إن

يــتــأثــر بـــوطـــأة تـــداعـــيـــات الــفــيــضــانــات على 
 

ٌّ
صــنــاعــة الــشــحــن. وأضــــــاف: »قــــد تـــواجـــه كــل
من صناعة املالبس واألثــاث واإللكترونيات 
العودة  املعروض عند بدء موسم  نقصًا في 
ــة فــي موسم  ــدارس، وتــــزداد تلك األزمـ إلــى املــ
 الفيضانات قد 

ّ
العطالت«.  ويرى جوشي أن

تــفــاقــم أزمـــة صــنــاعــة الــســيــارات الــتــي تعاني 
أزمــة نقص أشباه املوصالت  بالفعل نتيجة 
التي يصل جزء كبير منها من جنوب شرق 

آسيا، خصوصًا تايوان. 
وتــؤثــر مــعــانــاة قــطــاع الشحن الـــذي ارتفعت 
مباشر،  الجاري، بشكل  العام  أسعاره خالل 
ــاع مــعــدل  ــفــ عــلــى غــــالء الــســلــع الــعــاملــيــة وارتــ
التضخم الـــذي يــهــدد انــتــعــاش االقــتــصــادات 
ــاد  ــتــــصــ ــا االقــ ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ ــة، وعـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ

األميركي. 
 
ّ
»االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــشــحــن«، فـــإن ـــ ووفـــقـــًا لــ
نقل  املالحية مسؤولة وحدها عن  الخطوط 
سنويًا،  دوالر  تريليونات   4 بقيمة  بضائع 
وهــــذه الـــحـــاويـــات تــعــتــمــد عــلــى عـــدة أطـــراف 

إلتمام مهمة نقل البضاعة.
في  عانت  البحري  الشحن  صناعة   

ّ
أن يذكر 

الــعــام املــاضــي مــن تفشي املــوجــة األولـــى من 
جائحة كورونا، حينما تعرض معظم طواقم 
العمل في السفن واملوانئ لعدوى الفيروس، 
واملــوانــئ من  الشحن  وبــالــتــالــي كثفت سفن 

عمليات الحجر الصحي.

التي فاقمت  املضافة، وغيرها من اإلجـــراءات 
الــغــالء. وفــي نهاية العام املــاضــي، قــال رئيس 
الـــوزراء، مصطفى مدبولي، إن معدل  مجلس 
الفقر فــي بــالده تــراجــع إلــى 29.7% فــي العام 
املالي املاضي 2019-2020، مقارنة بـ32.5% في 
اقتصاد  خبراء   

ّ
لكن  ،2018-2017 املالي  العام 

 النسبة الحقيقية للفقر في مصر 
ّ
يؤكدون أن

 تــصــاعــد 
ّ

تــتــجــاوز 55% مـــن الــســكــان فـــي ظــــل

ــادات املــتــواصــلــة عــلــى أســعــار  ــ ــزيـ ــ الـــغـــالء، والـ
الــســلــع والـــخـــدمـــات والــــضــــرائــــب. مـــن جــهــتــه، 
تــحــدث الــســيــســي كــثــيــرًا عــن خــطــورة الــزيــادة 
على  السلبية  وتداعياتها  املطردة،  السكانية 
االقــتــصــاد والــتــنــمــيــة، بــوصــفــهــا »الــشــمــاعــة« 
مواجهة  في  حكومته  فشل  إليها  يعزو  التي 
 »هــذه 

ّ
أي أزمـــات. إذ قــال فــي كلمته، أمــس، إن

 
ّ
الزيادة وراء االرتفاع املستمر في األسعار، ألن

عدد السكان في مصر ارتفع بنحو 20 مليونًا 
ــام 2010، وبــالــتــالــي كـــان هــنــاك زيـــادة  مــنــذ عـ
فــي الــطــلــب عــلــى الــســلــع والــخــدمــات، وارتــفــاع 

أسعارها« بحسب قوله.

الجائحة تفاقم المعاناة
مع تفشي جائحة كورونا في البالد في الربع 
املاضي؛ تزايدت حدة معاناة  العام  األول من 

املـــصـــريـــني جـــــراء فــقــد املـــاليـــني مـــن الــعــامــلــني 
الــخــاص وظائفهم. ووفــق دراســة  القطاع  فــي 
واإلحــصــاء  الــعــامــة  للتعبئة  املــركــزي  للجهاز 
املــصــريــة  األســــــر  ــن  مــ  %50.1 

ّ
فــــــإن ــــي(  ــمـ ــ )رسـ

أضحت تعتمد بشكل رئيسي على املساعدات 
من األصدقاء واألقــارب، لتغطية احتياجاتها 

املعيشية منذ بداية األزمة.
 73.5% من 

ّ
ــارت بــيــانــات الــجــهــاز إلـــى أن وأشــ

املـــصـــريـــني املــشــتــغــلــني انـــخـــفـــضـــت دخــولــهــم 
منهم  الجائحة، ونحو %90  تداعيات  بسبب 
ــضــوا اســتــهــالكــهــم مــن الــلــحــوم والــفــاكــهــة، 

ّ
خــف

و36% لكميات الطعام، و20% لعدد الوجبات؛ 
بــيــنــمــا لـــجـــأ نـــحـــو 92% مــنــهــم إلـــــى الــطــعــام 

الرخيص بسبب انخفاض الدخل.
الفقر في  الحقيقية النتشار  وتكمن األسباب 
ــرة، فـــي تــوســع  ــيــ مــصــر خــــالل الـــســـنـــوات األخــ

النظام في االقتراض من الخارج، والخضوع 
الشــتــراطــات املــؤســســات املــانــحــة بــشــأن إلغاء 
لتخفيض  والرسوم  الضرائب  وزيــادة  الدعم، 
حدة العجز في املوازنة العامة؛ وذلك للشروع 
 

ّ
في تنفيذ مشروعات »كبرى« ال تستهدف إال

الترويج للسيسي، من دون أن يكون لها عائد 
اقتصادي، على غرار »تفريعة« قناة السويس، 

والعاصمة اإلدارية الجديدة.
وأظــهــرت بــيــانــات صـــادرة عــن البنك املــركــزي 
الــخــارجــيــة للبالد قفزت  الــديــون   

ّ
املــصــري، أن

مــــارس/آذار  بنهاية  دوالر  مليار   134.8 إلــى 
دوالر  مـــلـــيـــار   129.2 نـــحـــو  مـــقـــابـــل  املــــاضــــي، 
لدى  تبلغ  كانت  بينما   ،2020 عــام  نهاية  فــي 
الــحــكــم نــحــو 46 مليار  إلـــى  وصـــول السيسي 
تزيد  بنسبة  تضاعفت  ــهــا 

ّ
أن أي  فــقــط،  دوالر 

على %193.

غالء خبز 
فقراء مصر

صناعة النقل البحري تعاني من الفيضانات

سعر رغيف الخبز المدّعم قبل الزيادة كان يبلغ 5 قروش فقط )فرانس برس(

)Getty( القيود تتزايد على بيتكوين أشهر العمالت الرقمية)Getty( سفينة »إيفر غيفن« التي عطلت العبور التجاري بقناة السويس

)Getty( مبنى صندوق النقد في العاصمة األميركية واشنطن

66.7 مليون مستفيد 
من دعم الرغيف... 

وانخفاض كبير في وزنه

الثورة املساس بأسعار الخبز، ال سيما املدعم 
مــنــه، على وقــع االحــتــجــاجــات الــتــي أودت في 
بــعــض الــحــاالت بــحــيــاة مــواطــنــني فــي مــعــارك 
 مصر ال تنتج 

ّ
أمــام منافذ بيعه؛ مع العلم أن

أكــثــر مـــن 40% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــقــمــح، 
وتعتبر أكبر مستورد لهذه السلعة في العالم.

سياسات اقتصادية مؤلمة
ومــع قفز السيسي إلــى الحكم فــي عــام 2014، 
ــة لــلــفــقــراء  طــبــقــت الـــحـــكـــومـــة ســـيـــاســـات مـــؤملـ
ومـــحـــدودي الـــدخـــل، خــصــوصــًا عــقــب االتــفــاق 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
الثاني 2016، على تطبيق برنامج اقتصادي 
أفقد  مــا  الجنيه،  تحرير سعر صــرف  تضمن 
أمــام  قيمتها  مــن   %70 املــصــريــة نحو  العملة 
ــادة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة  ــ ــ  عــــن زيـ

ً
الـــــــــدوالر، فـــضـــال

السيسي يعلن زيادة سعر الرغيف 
ومواصلة تقليص الدعم

واشنطن ـ العربي الجديد

النقد  محافظي صندوق  وافــق مجلس 
ــادل 650  ــعــ ــا يــ ــع مــ الــــدولــــي عـــلـــى تــــوزيــ
مليار دوالر من وحدات حقوق السحب 
ــة.  ــيـ ــاملـ ــعـ الــــخــــاصــــة لــــدعــــم الــــســــيــــولــــة الـ
وحــســب بــيــان الــصــنــدوق عــلــى موقعه، 
مدير  غورغييفا،  كريستالينا  وصــفــت 
وأكبر  تاريخي،  ه 

ّ
بأن القرار  الصندوق، 

تــــوزيــــع ملـــخـــصـــصـــات حــــقــــوق الــســحــب 
الــخــاصــة فـــي تـــاريـــخ الـــصـــنـــدوق، وهــو 
االقتصاد  ذراع  في  لقاح  حقنة  بمثابة 

العاملي أثناء أزمة غير مسبوقة.
 

ّ
ــع املـــخـــصـــصـــات كـــل ــ ــــوزيـ وســـيـــشـــمـــل تـ
الـــبـــلـــدان األعــــضــــاء، ويــعــالــج االحــتــيــاج 
الـــعـــاملـــي طـــويـــل األجـــــل لــالحــتــيــاطــيــات 
الــنــقــديــة، ويــبــنــي الــثــقــة، ويــعــزز صالبة 
ــراره. كــمــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاملـــي واسـ ــعـ االقــــتــــصــــاد الـ
ســيــســاعــد الــبــلــدان األكـــثـــر ضــعــفــًا الــتــي 

ــتــــجــــاوز تــأثــيــر  ــــي ســـعـــيـــهـــا لــ تـــعـــانـــي فـ
أزمــة كــوفــيــد-19. ووفــق البيان الصادر 
العام  التوزيع  سيصبح  اإلثنني،  مساء 
ملــخــصــصــات حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة 
ســـــاري املـــفـــعـــول فـــي 23 أغـــســـطـــس/آب 
الــبــلــدان األعــضــاء  الــجــاري. وستحصل 
ــادرة حـــديـــثـــًا مــن  ــ ــــصـ ــدات الـ ــ ــــوحـ عـــلـــى الـ
حـــقـــوق الــســحــب الـــخـــاصـــة بــالــتــنــاســب 
مــع حصصها الــحــالــيــة فــي الــصــنــدوق. 
نــحــو 275 مليار  الــصــنــدوق  وســـيـــوزع 
دوالر من اإلصدار الجديد على األسواق 
الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك 

البلدان منخفضة الدخل. 
ومـــن بــني خــيــارات الــتــمــويــل أن تتطوع 
الـــبـــلـــدان األعــــضــــاء ذات املــــراكــــز املــالــيــة 
القوية بتحويل جانب من مخصصاتها 
ــة لـــدعـــم  ــوق الـــســـحـــب الــــخــــاصــ ــقــ ــــن حــ مـ
اإلقــــــــراض املــــوجــــه لـــلـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة 

الدخل.

لندن ـ العربي الجديد

تــــراجــــعــــت بـــيـــتـــكـــويـــن خــــــالل تـــعـــامـــالت 
الثالثاء، إثر تزايد إجــراءات الحكومات 
بـــشـــأن تــنــظــيــم الـــعـــمـــالت االفـــتـــراضـــيـــة. 
ــد،  ــلـــن بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي، األحــ وأعـ
أنــه ســيــواصــل الــتــشــدد فــي تطبيق تلك 
اإلجــراءات على تعامالت تلك العمالت، 
املخاطر  األمنية بشأن  املخاوف  نتيجة 
املالية. وكشفت إحدى وثائق الكونغرس 
األميركي، أمس، اعتزام الحكومة زيادة 
تـــمـــويـــل مــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لــلــبــالد عـــن طــريــق فـــرض ضـــرائـــب على 
مــتــداولــي الــعــمــالت الــرقــمــيــة. وتراجعت 
تــعــامــالت  بــــدايــــة  فــــي  بــيــتــكــويــن %2.3 
أمس لتصل إلى 38.46 ألف دوالر، وفقًا 
ملـــوقـــع »كـــويـــن مـــاتـــريـــكـــس«، وتــراجــعــت 
إيثريوم 4.6% لتصل إلى 2481.9 دوالر، 

سنتًا.   71.45 إلـــى  لتصل   %2.5 وريــبــل 
وفـــي تــطــور ذي صــلــة شــهــدت منتجات 
ــي الــعــمــالت  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ ــنــــاديــــق االسـ وصــ
املشفرة تدفقات نقدية خارجة لأسبوع 
شيرز«  »كوين  بيانات  وكشفت  الــرابــع. 
منتجات  أن  الــرقــمــيــة،  األصـــــول  إلدارة 
وصـــنـــاديـــق الـــعـــمـــالت الــرقــمــيــة شــهــدت 
بــقــيــمــة 19.5 مــلــيــون  تـــدفـــقـــات خـــارجـــة 
 30 فــــي  املـــنـــتـــهـــي  ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ فــــي  دوالر 
يوليو/تموز املاضي. وحققت بيتكوين 
تـــدفـــقـــات نـــقـــديـــة خــــارجــــة بــقــيــمــة 19.7 
مليون دوالر في األســبــوع املــاضــي، مع 
تخارج 10 ماليني دوالر من عملة ريبل، 
وجاء تخارج األمــوال من بيتكوين رغم 
تعاف نسبي لسعرها الذي صعد بنحو 
ا 

ً
12.5% فــي األســبــوع املــاضــي مــتــجــاوز

أن يقلص  قــبــل  ألـــف دوالر  مــســتــوى 42 
ا.

ً
مكاسبه الحق

650 مليار دوالر إلنعاش 
االقتصاد العالمي

تراجع بيتكوين وسط 
تزايد الضغوط

مال وناس

ثورة  في  المصريون  به  نادى  مطلب  أول  يعد  الذي  المدّعم  الخبز 
25 يناير 2011، بات في مرمى الغالء، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، أمس الثالثاء، أنّه سيشرف على خطة لزيادة سعره، علمًا أّن 

نحو 66.7 مليون مصري يستفيدون من دعم الخبز

لصحيفة  تصريحات  في  مصيلحي،  علي  المصري،  التموين  وزير  قال 
محلية، أمس الثالثاء، إّن الوزارة ستبدأ فورا في دراسة زيادة سعر رغيف 
الفتاح السيسي  الرئيس المصري عبد  الخبز المدّعم بعدما طالب بذلك 
أنّــه ستجري  )الــصــورة(. وأضـــاف 
األمر وعرضه على مجلس  دراسة 
ممكن،  وقت  أســرع  في  ــوزراء  ال
على  تعمل  الــدولــة  أّن  مضيفًا 
إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث 
يشمل الجوانب كافة. ويحق لكّل 
أرغفة   5 على  الحصول  مواطن 
للرغيف  قــروش   5 بسعر  يوميًا، 

الواحد بوزن 90 غرامًا.

وزارة التموين تتأهب للتنفيذ

رؤية

شريف عثمان

بينما يستعد العالم الستقبال موجة جديدة أو تحورات جديدة 
لفيروس كورونا، ال يعرف أحد مدى قوتها أو عدد ما ستجنيه 
من أرواح، ربما يكون من املفيد الوقوف عند بعض الحقائق التي 
األخيرة،  الخمسة عشر شهرًا  العربي خالل  ظهرت في عاملنا 
في  انــتــشــاره  بــدايــة  منذ  بالفيروس  عالقتنا   

ّ
كــل تقريبًا  تمثل 

املنطقة. 
ــــدول الــعــربــيــة من  جـــاء الــتــأثــيــر األكــبــر عــلــى اقــتــصــادات أغــلــب ال
خالل أوامر اإلغالق التي تم فرضها في أعقاب اكتشاف سرعة 
انــتــشــار الــفــيــروس حــول الــعــالــم، األمـــر الـــذي تسبب فــي تراجع 

إيرادات السياحة الترفيهية والدينية فيها. 
وبسبب ما تمثله تلك اإليرادات من تأثير مزدوج على اقتصادات 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  في  بالتأثير  للسياح،  املستقبلة  الــدول 
وفي إيرادات العملة األجنبية الواردة للبالد، فقد تسبب تراجعها، 
ضمن أسباب أخرى، في انهيار العملة اللبنانية وفقدانها أكثر 
من 90% من قيمتها وتخلف الحكومة عن سداد ديونها، كما 
لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي وأسواق السندات الدولية 
لتعويض ما يقرب من 13 مليار دوالر إضافية كانت الحكومة 
األوضــاع  تــردي  إلــى  باإلضافة  النشاط،  تنتظرها من  املصرية 
االقــتــصــاديــة فـــي تــونــس بـــصـــورة ربــمــا تــؤثــر عــلــى مستقبل 
الديمقراطية الناشئة في البلد الذي ظهرت فيه أولى بشائر رياح 

التغيير العربية.
الــســيــاحــة على  ــرادات  ــ إيـ لــتــراجــع  السلبي  الــتــأثــيــر  ولـــم يقتصر 
الدول منخفضة الدخل فقط، بل سبب ارتباكًا كبيرًا أيضًا في 
ترتيب  اللتني تصدرتا  واإلمـــارات،  السعودية   من 

ّ
كل ميزانيات 

الدول العربية في عدد السياح اآلتني للبالد قبل ظهور الفيروس. 
وبـــاإلضـــافـــة إلـــى الــضــربــة املـــزدوجـــة لــلــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
الــــواردة في  العملة األجــنــبــيــة، يــؤثــر تــراجــع السياحة  ــرادات  ــ وإيـ
واملطاعم  والفنادق  الطيران  األخــرى، مثل  القطاعات  العديد من 
الــذي يضاعف  األمــر  التجزئة،  واملقاهي واالتــصــاالت ومبيعات 

من التأثير السلبي لتراجع هذا القطاع خالل الفترة املاضية.
املسافرين  أعــداد  وتدني  كبيرة،  بصورة  السياحة  تراجع  ومــع 
حول العالم، انخفض الطلب على النفط حتى وصل سعره، إلى 
استقراره  قبل  لفترة وجيزة،  للبرميل  دوالرًا  أقــل من عشرين 

حول سعر أربعني دوالرًا للبرميل ألغلب فترات العام املاضي.
تحتاج  السعودية  كانت  الــدولــي،  النقد  لبيانات صندوق  ووفقًا 
دوالرًا،   68 ــارات  ــ واإلمـ دوالرًا،   78 إلــى  البرميل  لــوصــول سعر 
 في عام 

ً
لتحقيق توازن ميزانياتهما في عام 2020، وأقل قليال

 مثل ليبيا والبحرين والجزائر سعرًا 
ٌ

2021، بينما تحتاج دول
العربية وظائفهم  الــدول  أعلى من ذلك بكثير. فقد كثيرون في 
أسعار  وانهيار  بها،  املرتبطة  والقطاعات  السياحة  تراجع  بعد 
ــعــمــرة، كــمــا انــخــفــضــت ســاعــات عمل  الــنــفــط وإيـــقـــاف الــحــج وال

العمالة املؤقتة التي لم تفقد وظائفها. 
وأظهرت بعض الدراسات امليدانية أّن أعدادًا كبيرة من العامالت 
في املجال الصحي الذي حافظ على وظائفه بسبب الجائحة كن 
من أصحاب الدخول شديدة االنخفاض في أغلب األحيان، على 
هن 

ّ
الرغم من ارتفاع درجة مخاطر إصابتهن بالوباء القاتل، وأن

اضــطــررن إلــى تــرك أطفالهن في املــنــازل بال رعاية بعد إغالق 
انخفاض مستوى معيشتهن  لفترات طويلة. وتسبب  املــدارس 
في تراجع قدرتهن على الحصول على الخدمات الصحية، كما 
اإلنترنت.  إلى  منها  كبير  تحول جزء  التي  التعليمية  الخدمات 
العربي فقدوا  الوطن  أّن رجــال  إلــى  وتشير بعض اإلحــصــاءات 
خالل األزمة نحو مليون وظيفة، بينما خسرت النساء ما يقرب 
التي ليست  الرسمية  الوظائف غير  ألف، بخالف  من سبعمائة 

لها إحصاءات يمكن الوثوق بها. 
وباإلضافة إلى النفط الذي تراجع الطلب عليه وانخفض سعره، 
تراجعت صــادرات أغلب الــدول العربية من املــواد الخام والسلع 
الوسيطة، كما الخضر والفاكهة واألقطان، بصورة تفوق تراجع 
الــذي تسبب فــي اتــســاع عجز امليزان  الـــدول، األمــر  واردات تلك 

التجاري في أغلبها. 
ومع هروب مليارات الــدوالرات من االستثمار غير املباشر في 
الضغط  ازداد  الصحية،  األزمــة  املنطقة خــالل  بلدان  العديد من 
عــلــى الــحــســابــات الــجــاريــة لــديــهــا، فــانــخــفــض احــتــيــاطــي النقد 
األجنبي لدى الواقعي منها، بينما ارتفع الدين الخارجي لدى من 
يهوون خداع شعوبهم. واقترضت بعض الدول مليارات الدوالر 
ها لم تنفق أكثر من ثلثها على املواطنني 

ّ
 أن

ّ
ملعالجة آثار األزمة، إال

وخدماتهم.
بنسبة  املــاضــي  الــعــام  للمنطقة  اإلجمالي  املحلي  الناتج  تــراجــع 
4.7%، وانــضــم أكــثــر مــن ثمانية مــاليــني شــخــص إلـــى الــفــقــراء 
ليصل عــدد مــن يعيشون تحت خــط الفقر إلــى أكــثــر مــن مائة 
إلــى خمسني  مليوني شخص  من  أكثر  وانضم  عربي،  مليون 
مــلــيــونــًا آخــريــن يــعــانــون مــن نــقــص الــتــغــذيــة فــي مــنــطــقــٍة كانت 
البطالة  معدل  في  األعلى  باعتبارها  الوباء  قبل ظهور  معروفة 
في العالم، وتتولى أمورها حكومات هي األقل في اإلنفاق العام 

وفي توفير برامج الحماية االجتماعية. 
وبـــعـــدمـــا نــجــحــت تــلــك الــــــدول فـــي إقـــنـــاع املـــؤســـســـات الــدولــيــة 
األكبر  الجزء  إنفاق  تم  املالية،  للمساعدات  الشديد  باحتياجها 
ــراد، حــتــى أن  ــ مــمــا حــصــلــت عــلــيــه مــنــهــا عــلــى الــشــركــات ال األفــ
بعضها اســتــخــدمــهــا فــي شــــراء أســهــم بــعــض الــشــركــات التي 
انخفضت أسعارها في بداية األزمة، بينما لم يتجاوز تعويض 
الذين فقدوا وظائفهم 35 دوالرًا شهريًا،  املواطنني  املاليني من 

ولفترات محدودة. 
وخالل الفترة بني مارس/ آذار وأغسطس/ آب من العام املاضي، 
ارتفعت ثـــروات مــلــيــارديــرات الــوطــن العربي بما يــقــرب مــن 10 
مليارات دوالر، تمثل أكثر من ضعفي ما حصلت عليه املنطقة 

من تمويل من صندوق النقد الدولي ملواجهة آثار الكارثة. 
تحول متوسط فائض ميزانيات دول املنطقة مجتمعة، الذي بلغ 
5.6% من دخلها القومي في عام 2012 إلى عجٍز بنسبة %9.8 
املحلي  الناتج  إلــى  العام  الدين  نسبة  وارتفعت   ،2020 عــام  في 
اإلجمالي من 35% في 2019 إلى 46.6% في 2020، وبلغت في 

بعض الدول أكثر من %120. 
لــم تــحــدث بــني عشية  العربية  الـــدول  الــتــي تعرضت لها  األزمـــة 
املساواة  تراكم سنوات من عدم  نتيجة  وضحاها، وإنما كانت 
بني دول املشرق واملغرب، وبني أغنياء وفقراء نفس البلد، وبني 
سكان الريف والحضر داخله. فهل تكون الجائحة بوابة عبور 

؟
ً
 وعقال

ً
من عالم ظالم، إلى عالم أكثر عدال

كورونا والدول العربية
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علي العبداهلل

ثّمة مشروعان دوليان يستهدفان صياغة 
الوضع في العالم اإلسالمي: أميركي تحت 
اإلبراهيمية«،  املتحدة  »الــواليــات  مسّمى 
وروســــي تــحــت مــســّمــى »حــلــف األقــلــيــات«. 
ومـــع اخــتــالفــهــمــا فـــي الــشــكــل واملــضــمــون، 
ـــي، 

ّ
يـــتـــفـــقـــان فــــي مـــحـــاربـــة اإلســــــــالم الـــســـن

الكأداء  والعقبة  الحافزة  الفكرة  باعتباره 
في وجه الهيمنة والسيطرة الخارجية.

ينطلق املشروع األميركي من تصّور متعّدد 
القواسم  عــن  البحث  مــن  يبدأ  املستويات، 
الثالث:  السماوية  الــديــانــات  فــي  املشتركة 
ــة واملـــســـيـــحـــيـــة واإلســــــــــالم، عــلــى  ــهـــوديـ ــيـ الـ
نبي  باعتبار  اإلبراهيمي،  املشترك  خلفية 
الله إبراهيم أب األنبياء وأساس الديانات 
الثالث، يصوغها في كتاب »مقّدس« جديد 
والــقــرآن،  واإلنجيل  للتوراة  بديال  يعتبره 
واالتــفــاق على عــبــاداٍت مشتركٍة وصلوات 
مــشــتــركــة، فــي مــعــابــد مــشــتــركــة، وهـــذا يتم 
عــبــر تشكيل لــجــان مــن عــلــمــاء فــي األديـــان 
كـمنابر  فــي محيطهم  تــأثــيــر  لــهــم  الــثــالثــة 
»دبــلــومــاســيــة روحـــيـــة«، والــتــعــويــل على  لـــ
نتائجها لتشكيل كياٍن فيدرالي تحت اسم 
الــدول  إبراهيمية«، تضم  »واليــات متحدة 
إلدارة  وإسرائيل،  وتركيا  وإيــران  العربية 
املـــــــوارد، األرض واملـــيـــاه والــنــفــط والـــغـــاز، 
بشكل مركزي بقيادة الجهة األكثر تطّورا 
في عالم التقنية والتخطيط العلمي، وهي 
ــيــــل، بـــعـــدمـــا فـــشـــل أصــحــابــهــا  هـــنـــا إســــرائــ
ــد حـــــــّددت دراســـــــاٌت  ــ ــك. وقـ ــ فــــي تــحــقــيــق ذلــ
أجريت في جامعات أميركية، مثل هارفرد 
وفلوريدا وفرجينيا وبنسلفانيا، املطلوب 
ومراحله. وقــّدرت قيام الكيان الجديد عام 
مــن بني  املـــشـــروع،  2037. وتضمنت خــطــة 
أشـــيـــاء أخـــــرى، تــكــتــيــك »الــــحــــوار الــخــدمــي 

الفيتوري شعيب

أثير جدل واسع في األيام القليلة املاضية 
بشأن توزيع الدوائر االنتخابية في ليبيا، 
بــنــاء عــلــى مــقــتــرح مــشــروع قـــرار مــقــّدم من 
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات لــلــبــرملــان 
الليبي، إلعادة ترسيم الدوائر االنتخابية، 
وزيادة عدد أعضاء مقاعد أعضاء البرملان، 
إال أن املـــقـــتـــرح قـــوبـــل شــعــبــيــًا بــاالســتــيــاء 
والــتــســاؤل بشأن جــدوى هــذا التغيير في 
هـــذه املــرحــلــة مــن عــمــر الــبــالد، بــاعــتــبــار أن 
مقترح املشروع يأتي في ظل أزمة سياسية 
وانقسام حاد في البالد من جهة، كما أنه 
املؤتمر  انتخاب  عند  عليه  كــان  ملــا  مغاير 
البرملان  أو حتى   ،2012 في  العام  الوطني 

الحالي في 2014 من جهة أخرى.
ــــروع الـــــقـــــرار املـــنـــاطـــق  ــــشـ ــتـــرح مـ ــقـ ــم مـ ــّســ قــ
والجنوبية  )الشرقية  الــثــالت  االنتخابية 
والــــغــــربــــيــــة(، إلــــــى 32 دائـــــــــرة انــتــخــابــيــة 
ــرة انــتــخــابــيــة فــرعــيــة،  ــ رئــيــســيــة، و98 دائــ
بــيــنــمــا كـــان مــجــمــوع املــقــاعــد االنــتــخــابــيــة 
لــلــبــرملــان لــلــمــنــاطــق الـــثـــالث 234 مــقــعــدا، 
الحالي، والــذي سبقة  البرملان  بزيادة عن 
كما  بـــ34 عضوا.  العام«  الوطني  »املؤتمر 
اقــتــرحــت املــفــوضــيــة الــعــلــيــا زيـــــادة أعـــداد 
الدوائر االنتخابية إلى 32 دائرة انتخابية 

 من 13 دائرة كما في السابق.
ً

بدال
أحــدث هــذا املقترح شرخًا آخــر فــي األزمــة 
ــة الــــتــــي لــــم يــتــم  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الــــدســــتــــوريــــة والـ
الــوصــول فيها إلـــى تــوافــقــات، ســـواء على 
نجز 

ُ
مستوى القاعدة الدستورية التي لم ت

بعد، أو حتى الفصل في تغليب االستفتاء 
على الدستور مــن عــدمــه، وكــذلــك االكتفاء 
باالنتخابات البرملانية، أو ال بد أن تكون 
مقرونة بالرئاسية، وذلــك كله كان موطن 
والدستورية  السياسية  األزمــة  في  خالف 
املقاعد  عــدد  أزمــة  إليها  لتضاف  الليبية، 

سعد كيوان

»نـــهـــضـــُت واقـــتـــربـــُت مـــن الـــنـــافـــذة فــرأيــت 
كان  املدينة.  فــوق  الهائل  الفطر  يشبه  مــا 
ــار كـــبـــيـــرًا، عــــمــــودًا يـــرتـــقـــي نــحــو  ــفــــجــ االنــ
بــــدت معه  لــلــســمــوم  تــجــّمــٌع   )...( الــســمــاء 
أحشائها  فــي  مــا   

ّ
كــل تلفظ  ها 

ّ
كأن املدينة 

إلــى الــخــارج«. هكذا وصــف مبدع الرواية 
الواقعية جّبور الدويهي، في روايته التي 
صدرت قبل أسابيع من رحيله، قبل أيام، 
الــذي دمــر مرفأ  لحظات االنفجار املــزلــزل 
 ،2020 آب  أغـــســـطـــس/   4 مـــســـاء  ــيــــروت  بــ
ودمــر معه نصف العاصمة، وحصد 206 
وقد  واملــعــوقــني.  الجرحى  وآالف  ضحايا 
الهواء«،  في  روايته »ســمٌّ  الدويهي  عنون 
ه أراد أن يعّبر عن اختناق حقيقي من 

ّ
كأن

»تجّمع السموم« التي لّوثت فضاء املدينة، 
وعــــن اخــتــنــاق الــفــضــاء الــســيــاســي بفعل 
السياسية  الطبقة  عّممته  الـــذي  الــتــلــّوث 
والمسؤوليتها  وجشعها  فسادها  جـــّراء 
وعـــجـــزهـــا ووقـــاحـــتـــهـــا ومــاكــيــافــيــلــيــتــهــا 
وإجــرامــهــا أو تــواطــؤهــا وســكــوتــهــا على 

القتلة واملجرمني.
سنة مرت على جريمة ثالث أكبر انفجار 
في العالم، وال روايــة رسمية عما حصل، 
وال من متهم حقيقي أو فاعل أو محّرض 
تــــم الــتــحــقــيــق مـــعـــه مــــن بــــني املـــســـؤولـــني 
املشتبه بهم، والذين تم استدعاؤهم، بدءًا 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة إلـــى نــــواب حاليني 
كبار  أمنيني  ومسؤولني  سابقني  ووزراء 
مثولهم  طلب  على  العدلي  ق 

ّ
املحق تــجــرأ 

القانون،  على  يتحايلون  فهم  للتحقيق، 
ويجتهدون في تفسير الدستور والقانون، 
القاضي،  قوية على  ويمارسون ضغوطًا 
لدفعه إلى التنّحي، ويتضامنون بطريقة 
ــا بــيــنــهــم، بــغــض الــنــظــر  مـــافـــيـــاويـــة فـــي مـ
السياسية  انتماءاتهم  أو  خالفاتهم  عــن 
ـــهـــم يـــدافـــعـــون عـــن أنفسهم 

ّ
والــحــزبــيــة. إن

بــأســنــانــهــم وأظـــافـــرهـــم! أكــثــر مـــن مائتي 
فــي مكان عمله، وذاك خالل  هــذا  ضحية: 
مــروره من محيط املرفأ، وذلــك في منزله، 
ــج في 

َ
ورابـــع حــصــده االنــفــجــار وهــو يــعــال

املـــســـتـــشـــفـــى، وســــيــــدة فــــي لـــحـــظـــة وضـــع 
مولودها، وآخر هرع للمساعدة واإلنقاذ! 
 هــــؤالء املــســاملــني بــالــعــشــرات 

ّ
مـــا ذنـــب كـــل

ها جريمة 
ّ
واملئات؛ ضحايا ومصابني؟ إن

بعد  يومًا  تفاصيلها  تتكشف  موصوفة 
ــــت غــامــضــة،   خــيــوطــهــا مــــا زالــ

ّ
ــكـــن ــوم، لـ ــ يــ

ــامـــض بــاألخــص  ُمـــحـــاطـــة بــالــكــتــمــان، وغـ
ــم مـــــــواد نــــيــــتــــرات األمــــونــــيــــوم الــتــي  حـــجـ
أدخــلــت بــطــريــقــة مــلــتــويــة ومــشــبــوهــة إلــى 
املرفأ بكمية هائلة، بلغت 2750 طنًا ولم 
 آخر تقرير ملكتب 

ّ
 منها شيء، علمًا أن

َ
يبق

التحقيق الفيدرالي )FBI( األميركي يفيد 
مس هذه الكمية فقط تم استخدامه 

ُ
 خ

ّ
بأن

فــي عملية الــتــفــجــيــر، والــكــمــيــة األكــبــر تم 
ــــوري بـــهـــا )بــحــســب  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــد الـ ــزويــ تــ
الــــذي راح يستعملها  مـــصـــدر(،  مــن  أكــثــر 
براميل متفّجرة ضد الشعب السوري منذ 
خريف 2013. وفي هذا السياق، بدا الفتًا 
استدعاء  العدلي  املحقق  طلب  ومفاجئًا 
إبراهيم،  اللواء عباس  العام،  األمــن  مدير 
متَهمًا وليس شاهدًا، على خلفية توّرطه 
بتغطية شــحــن األمــونــيــوم وتــأمــيــنــه إلــى 
سورية، ما أثار غضب معظم السياسيني، 
خصوصًا حركة أمل وحزب الله، باعتبار 

عبد اللطيف السعدون

لسنا وحــدنــا الــذيــن نــرتــاب فــي العبارات 
التي تخّص العالقة بني بغداد وواشنطن 
الــقــوات األمــيــركــيــة في  واملتعلقة بــوجــود 
العبارات  تلك  املقبلة،  املرحلة  في  الــعــراق 
الـــتـــي وردت فـــي تــصــريــحــات الــجــانــبــني، 
وأريـــد منها أن تكون »حــّمــالــة أوجـــه«، إذ 
الذين  األميركيني  العسكر  برحيل  وعــدت 
يقومون بمهمات قتالية مع نهاية العام، 
ومدّربني  مستشارين  عليهم  أبقت  ها 

ّ
لكن

ــدت عـــلـــى دور  ــ ــ ــلـــه )!( وأكـ ــاء الـ ــ ــــى مــــا شـ إلـ
الناتو«  داعـــش« و»حــلــف  »التحالف ضــد 
وزيـــــــــادة عـــــدد جـــنـــودهـــمـــا، ومـــــن بــيــنــهــم 
أمــيــركــيــون وبــريــطــانــيــون )!( أمــا القواعد 
العسكرية فهي، بحسب تلك التصريحات، 
»قواعد عراقية تخضع للقانون العراقي« 
يساعدون  أميركيني  عساكر  وتستضيف 
فـــي مــهــّمــات حــمــايــة املــنــشــآت واملــصــالــح 

األميركية )!( 
ــتــــخــــالص  ــا هــــنــــا فــــــي مـــــعـــــرض اســ ــنــ لــــســ
عليه  االتفاق  ملا جرى  الحقيقية  الصورة 
فـــي مـــا ســـّمـــي »الــــحــــوار االســتــراتــيــجــي«، 
 شيء أضحى مكشوفًا، ولم يعد ثّمة 

ُّ
فكل

نا نحن، 
ّ
املراوغة، لكن أو  املناورة  ما يبّرر 

املشتغلني بالكتابة واملنشغلني بالغوص 
ــل عـــلـــى تــفــكــيــكــهــا  ــمــ ــعــ ــي الـــكـــلـــمـــات والــ ــ فـ
ــاب فـــي ما  ــيــ وتــحــلــيــلــهــا، نــمــيــل إلــــى االرتــ
به،  السياسيني ويصرحون  يقوله بعض 
األزمـــات،  عليهم  طبق 

ُ
ت عندما  خصوصًا 

مــحــاولــني تـــفـــادي مـــا قـــد يــنــالــهــم مـــن لــوم 
وتقريع، وحتى اتهامات جارحة، إذا قالوا 
الحقيقة،  نــصــف  أو  الحقيقة  ملــواطــنــيــهــم 
التعامل  وقد اختبر قبلنا هذا النمط من 
ــانـــي أمـــني  ــنـ ــبـ ــلـ ــاتــــب الـ ــكــ ــع الـــكـــلـــمـــات الــ ــ مـ
معلوف، وخلص في واحــدة من دراساته 
 الكلمات التي نرصدها كلما كانت 

ّ
إلى أن

أكـــثـــر شــفــافــيــة كـــانـــت أكـــثـــر خـــيـــانـــة، ومــع 
نا غالبًا مــا نستمر 

ّ
إدراكــنــا دالالتــهــا، فإن

في الوثوق بها، وإن راحت تعني نقيضها 
ــقــــصــــودة، وهــــــذا مــا  بــــصــــورة خــبــيــثــة ومــ

نتعامل به مع نتائج صفقة واشنطن.
في  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  سبقتنا صحيفة 
نقلت  إذ  املــســتــور،  كــشــف  وفـــي  التشكيك، 
 مـــا تم 

ّ
عـــن مــســؤولــني فـــي الــبــنــتــاغــون أن

أن  إقــراره بني األميركيني والعراقيني هو 
يضم  والـــذي  العسكري،  الــوجــود  يستمر 
أكثر من ألفي جندي، وأن ُيكتفى بتغيير 
ناحيتها،  ومـــن  الـــــورق(!  )عــلــى  مهماتهم 
 إيـــران، وهــي املعنية أكثر مــن غيرها 

ّ
فــإن

بمخرجات الحوار، والتي ال تريد وجودًا 
مــن حــدودهــا،  مــرمــى حجر  أميركيًا على 

الــواحــد، عبر  الــديــن  فكرة  لدعم  التنموي« 
تقديم خدمات مباشرة للشعوب من املراكز 
املرّوجة له، مثل محاربة األوبئة والتلقيح 
ضــــد األمـــــــــراض واإلغـــــاثـــــة بـــعـــد الــــكــــوارث 
البنى  الطبيعية والحروب األهلية وإقامة 
الــتــحــتــيــة: مــــــــدارس، مــســتــشــفــيــات، طــــرق، 
املحلية  املجتمعات  على  والتأثير  جسور، 
مـــن خــــالل الـــتـــدخـــل فـــي صــيــاغــة الــبــرامــج 
الــتــعــلــيــمــيــة. وقــــد تــشــّكــلــت لـــذلـــك عــشــرات 
ــز الــبــحــثــيــة والــخــدمــيــة فـــي عــــدد من  ــراكـ املـ
الــعــاملــي للدبلوماسية  املــركــز  مــثــل  الــــدول، 
الروحية، منظمة األديــان من أجل السالم، 
مــشــروع األرض الــجــديــدة، رؤيـــة إبــراهــيــم، 
مـــركـــز الـــعـــالقـــات الــيــهــوديــة - اإلســـالمـــيـــة، 
اتــحــاد تــراث إبــراهــيــم، إعـــادة اتــحــاد عائلة 
ــيـــم،  بــعــضــهــا بــتــمــويــل مـــن االتــحــاد  إبـــراهـ
األوروبــــــــــي، والـــبـــقـــيـــة بــتــمــويــل بــريــطــانــي 
وأمـــيـــركـــي رســـمـــي وشـــعـــبـــي. كــمــا أّســســت 
وزارة الخارجية األميركية في العام 2013 
»إدارة خاصة« تابعة لها ملتابعة املوضوع، 
نصف كوادرها من علماء األديان الثالثة. 

وقد بــدأت تحّركات كثيرة في دول العالم 
ــروع، من  ــشــ اإلســــالمــــي تــنــفــيــذا لــخــطــط املــ
ــاثـــة  مــــحــــاولــــة وكــــالــــة األمـــــــم املــــتــــحــــدة إلغـ
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا(، 
الــتــي تــشــرف على مـــدارس الــالجــئــني، عام 
فــــي مــنــاهــج  الــــقــــدس  تــغــيــيــر اســـــم   2017
الــصــف  ــى  ــ إلــ الــــصــــف األول  مــــن  األطـــــفـــــال 
الـــرابـــع االبـــتـــدائـــي، لــيــحــل مــحــلــه »املــديــنــة 
ــّدى لــهــا أولـــيـــاء  ــد تـــصـ اإلبـــراهـــيـــمـــيـــة«، وقــ
األمور واملدّرسون فتراجعت عن ذلك، إلى 
قرار وزارة التربية والتعليم في مصر عام 
اليهودية  بــني  مــا هــو مشترك  2020 جعل 
ا مـــن مــنــاهــج  واملــســيــحــيــة واإلســــــالم جـــــزًء
البابا فرانسيس  الــدراســة، مـــرورا بــزيــارة 
أور،  العراق عام 2021، وصالته في سهل 

وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة بــالــتــعــاون مع 
الكنيسة الروسية تتخذ خطوات ملموسة 
ــا فــي  ــيـــني، وخــــصــــوصــ ــيـــحـ ــايـــة املـــسـ لـــحـــمـ
الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، وأضاف: 
»بالتعاون مع قسم االتصاالت الخارجية 
منتدى  ســنــوات  عــدة  منذ  نقيم  للكنيسة 
ــم املــســيــحــيــني، عـــلـــى هــامــش  ــا لـــدعـ خـــاصـ
فعاليات منظمة األمن والتعاون األوروبي 
اإلنــســان.  لحقوق  املتحدة  األمـــم  ومجلس 
ويــــشــــارك فـــيـــه شـــركـــاؤنـــا مــــن الــفــاتــيــكــان 
ووزراء خارجية كل من أرمينيا وهنغاريا 
ــرى  ــ ــ ــان والـــــــــــدول األخـ ــنــ ــبــ ــــالروس ولــ ــ ــيـ ــ ــ وبـ
الــتــي تـــرى خــطــرا عــلــى اإلقـــامـــة الطبيعية 
الشرق  في  للمسيحيني  واآلمنة  والهادئة 
األوسط«. وهو ما كان قد أكد عليه رئيس 
الروسي ديمتري ميدفيديف، في  الــوزراء 
لــقــاء مــع صحيفة هــانــدلــز بـــالت األملــانــيــة 

يوم 2013/1/29 بقوله إنه »يجب الحؤول 
ــة إلــى السلطة في 

ّ
دون وصـــول أهــل الــســن

العلويني«.  سورية؛ ألنهم سيبدأون بقتل 
وقد تالقى هذا التوجه مع توجهات لدى 
جمعية  جّسدتها  محلية،  مسيحية  قــوى 
»الـــلـــقـــاء املـــشـــرقـــي« الـــتـــي شــكــلــهــا الـــوزيـــر 
الــلــبــنــانــي الــســابــق ورئـــيـــس حـــزب الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر جـــبـــران بــاســيــل، وآخــــرون 
ــة حــمــايــة  بـــذريـــعـ عـــــام 2017،  لـــبـــنـــان  ــي  فــ
املسلوبة  حقوقهم  واستعادة  املسيحيني 
ة عبر اتفاق الطائف. وقد 

ّ
التي سلبها السن

تــجــاوبــت مــع هــذا الــتــوجــه قــوى مسيحية 
فـــي ســـوريـــة واألردن والــــعــــراق؛ كــمــا القــى 
مباركة إيران ودعمها من خالل حزب الله. 
يوم  األول  مؤتمرها  الجمعية  وقــد عقدت 
الحضور  يقتصر  لم  حيث   ،2019/10/15
على ممثلني ألقليات مسيحية في سورية 
والــعــراق واألردن ولــبــنــان، بــل حضر كرد 
وأيـــزيـــديـــون وشــيــعــة وعــلــويــون وغــيــرهــم 
التي تندرج ضمن تعريف  الجماعات  من 
األقليات. وقد عقد هذا املؤتمر للقول »إن 
إلى  بــيــروت  مــن  ثّمة هوية مشرقية تمتد 
ــّون أســـاســـي لــهــا،  ــكـ طــــهــــران، املــســيــحــيــة مـ
كــانــت أو مذهبية  األقـــلـــيـــات، ديــنــيــة  كــمــا 
إســالمــيــة«. وقــد أعــلــن الــوزيــر بــاســيــل، في 
حفل عشاء تكريما للمشاركني في املؤتمر، 
أن »املشرقية هــي حضن حــضــاري ثقافي 
يمتد على مساحة العراق وسورية ولبنان 
تحويلها  نريد  لكننا  وفلسطني،  واألردن 
إلـــى حاضنة  مــن مــفــهــوم مــجــّرد للحضن 
أن تأخذ شكل  أمــل  جغرافية حّسية، على 
الكيان السياسي االقتصادي الذي يحصد 
غير  الثقافي  واإلرث  الحضاري  الكم  هــذا 

املسبوقني في تاريخ البشرية«.
تـــرى فــي »حلف  الــقــوى املحلية  إذا كــانــت 
ــاتـــف مـــجـــمـــوعـــاٍت تــعــتــبــر  ــكـ األقــــلــــيــــات« تـ

نــفــســهــا مـــســـتـــهـــدفـــة، وعـــلـــيـــهـــا الـــتـــصـــّدي 
فان  عملي،  تنسيق  عبر  املــشــتــرك  للخطر 
روســـيـــا تــــرى فــيــه فــرصــة لــلــحــصــول على 
موطئ قدم في منطقة هامة جيوسياسيا 
وجــيــواســتــراتــيــجــيــا ملـــواجـــهـــة الــــواليــــات 
ــلــــف شـــمـــال  املــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي حــ
ــقـــوى  ــو(، وتـــــــرى فــــي الـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ األطـــلـــســـي )الـ
دون  مــن  أهدافها  لتحقيق  أدواٍت  املحلية 
اعتداد بتطلعات هذه القوى ومصالحها، 
فـــاالنـــخـــراط فـــي »حـــلـــف األقـــلـــيـــات« ليس 
الــدولــة الوطنية،  خــيــارا منطقيا فــي زمــن 
بــعــض  ــور  ــ ــــصـ تـ ــّرس  ــ ــكــ ــ تــ إذا  ــا  خــــصــــوصــ
دعــاتــه إلــى االنــفــصــال وإقــامــة كــيــان ديني 
أو مــذهــبــي خـــاص، حــيــث قـــاد نــشــوء دول 
وطــنــيــة إلـــى قــيــام مــعــادلــة مــركــبــة »وطـــن« 
داخلة  و»طوائف«  و»مذاهب«  و»إثنيات« 
فيه؛ فغدا االنخراط في »حلف األقليات«، 
لــلــحــدود، مدخال  عــابــرا  بــوصــفــه تشكيال 
ــتــــي تــتــمــيــز  ــة الــ ــيـ ــنـ لــــضــــرب الـــــدولـــــة الـــوطـ
بــعــمــومــيــتــهــا وتــمــثــيــلــهــا كــــل مــكــونــاتــهــا 
باعتبارها  واملذهبية،  والدينية  القومية 
دولـــة الجميع، وغـــدا الــتــعــاون واالنــدمــاج 
الوطني أولوية ووسيلة ضرورية لحماية 

كل مكونات املجتمع وصون حقوقها.
ال يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى املــــشــــروعــــني نــظــرة 
تبسيطية باعتبارهما تصّورين خياليني؛ 
فــالــعــمــل الــــدائــــب وتـــــــوازن الـــقـــوى املــخــتــل 
ــالـــح أصــــحــــاب املــــشــــروعــــني يــجــعــالن  لـــصـ
منهما خطرا حقيقيا وداهما، ما يستدعي 
املمكنة على  املــقــاومــة  فــي أشــكــال  التفكير 
املــســتــويــني، الــقــريــب والــبــعــيــد، ولــعــل أول 
خـــطـــواتـــهـــا عــــن املــــشــــروعــــني وأهـــدافـــهـــمـــا 
ــا ورجـــاالتـــهـــمـــا والــتــنــبــيــه مــن  ــمــ ــهــ وأدواتــ
من  والحيطة  الحذر  وتعزيز  مخاطرهما 

الدعوات امللتبسة. 
)كاتب سوري(

االنتخابية ودوائــرهــا، وكأنه ُيــراد من كل 
هــذه االختالفات مزيد من االختالف بدال 
من التوافق نحو نجاح االنتخابات في 24 

ديسمبر/ كانون األول 2021.
ــــاران رئــــيــــســــيــــان اخـــتـــارتـــهـــمـــا  ــيـ ــ ــعـ ــ ثــــمــــة مـ
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات لــتــبــريــر 
هـــذا املــقــتــرح: الــســكــانــي والــجــغــرافــي، غير 
ــار )أو  ــذكــ ــتــ ــيـــة اســ ــفـــوضـ ــاب عــــن املـ ــ ــه غــ ــ أنــ
السياسية«  األزمــــة  »مــعــيــار  اســتــحــضــار( 
التي تمر بها البالد، بحيث كان من األْولى 
العمل )أو االكتفاء( بما كان عليه القانون 
في االنتخابات السابقة، من االعتماد على 
فتح 

ُ
املــعــيــار الــســكــانــي فــحــســب، حــتــى ال ت

أبواب االختالف والجدل.
املقترح من  أيــضــا، تمرير هــذا  املقابل  فــي 
مجلس النواب الحالي يحتاج 120 صوتا، 
وهذا من الناحية العملية والواقعية غير 
متأت، أو على أقل تقدير لن يكون إنجازه 
ســهــال، خــصــوصــا فـــي ظـــل بـــرملـــان متشظ 
ــمــا يـــصـــدر عـــن جــلــســاتــه 

ّ
عــلــى نــفــســه، وقــل

قــرار أو قــانــون متفق عليه طــوال سنوات 
املقترح  هــذا  تمرير  فــإن  وبــالــتــالــي،  عمله. 
املــخــتــلــف عــلــيــه شــعــبــيــًا، وكــذلــك بــرملــانــيــًا، 
ــاءه يــمــثــلــون دوائـــرهـــم  بــاعــتــبــار أن أعـــضـ
االنتخابية، فإن التصويت على إيجاده لن 
يكون واقعيا. ومــن جهة أخــرى، لن يكون 
مجديا فتح الباب للجدل واالختالف على 
قانون توزيع الدوائر االنتخابية وعددها 
قــبــل مــوعــد املــحــدد لــالنــتــخــابــات بشهور، 
الليبية،  األزمــة  وكذلك لن يساهم في حل 
بــــقــــدر مــــا يـــضـــيـــف إلـــيـــهـــا عـــبـــئـــا آخـــــر مــن 
االختالف واألزمــات. كما أن اإلصــرار على 
قــانــون يثير الجدل  طــرح مقترح مــشــروع 
في  والنخبوية  املجتمعية  األوســــاط  بــني 
الــوقــت يحمل مــدلــوالٍت سلبية، أكثر  هــذا 
أو حتى  واألداء،  التقييم  إعـــادة  كونه  مــن 
االرتـــقـــاء والــتــطــور، إضــافــة إلـــى أنـــه يضع 

ف باملهمات 
َّ
 إبراهيم فوق الشبهات، يكل

ّ
أن

الصعبة، والوريث املحتمل لنبيه بّري في 
رئاسة مجلس النواب، فما كان من وزير 
 أن رفض إعطاء اإلذن بمثول 

ّ
الداخلية إال

إبراهيم أمام القاضي!
ــام 2005 بــانــطــالقــة  الــلــبــنــانــيــون عــ حــلــم 
جـــديـــدة فـــي حــيــاتــهــم، عــنــوانــهــا الــتــحــّرر 
السوري ووصايته  البعث  نير نظام  من 
ــم عــلــى  ــثــ ــداده، وهـــــــو الـــــــــذي جــ واســـــــتـــــــبـــــ
صدورهم نحو ثالثني سنة، ورأوا فيها 
اســتــعــادة حريتهم  فــي  ــة مفصلية 

ّ
مــحــط

واســتــقــاللــهــم واســتــعــادة الـــدولـــة، بعدما 
ثاروا ونزلوا إلى الشوارع بمئات اآلالف، 
احتجاجًا على اغتيال رئيس حكومتهم 
بشار  وأجــبــروا  الحريري،  رفيق  األسبق 
 

ّ
األســد على إخـــراج جيشه مــن لبنان. إال

 املسألة لم تنتِه باستشهاد الحريري، 
ّ
أن

ــواب  ــــل تـــبـــعـــتـــه ســـلـــســـلـــة اغــــتــــيــــاالت لـــنـ بـ
وسياسيني وصحافيني ومثقفني وقادة 
رأي خالل أعوام قليلة، آخرهم وزير املال 
ــل الـــدولـــة وصــاحــب العقل  األســبــق ورجــ
الــنــّيــر مــحــمــد شــطــح، نــهــايــة عــــام 2013. 
لــم تؤّسس  التضحيات   هــذه 

ّ
كــل  

ّ
أن غير 

ملرحلة جديدة وملسار ديمقراطي سليم، 
ما 

ّ
وال لثقافة حوار وتقبل االختالف، وإن

مهدت لسيطرة جديدة من نوع آخر، هي 
السياسية  الحياة  على  الــســالح  سيطرة 
بــــحــــلــــول حــــــــزب الـــــلـــــه مــــحــــل الــــوصــــايــــة 
الـــســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن خـــســـارة هــذا 
دورتني  في  النيابية  االنتخابات  الفريق 
متتاليتني 2005 و2009، إذ لجأ في صيف 
2006 إلى افتعال حرب مع إسرائيل، على 
الــرغــم مــن االلــتــزام الـــذي قطعه أمــني عام 
حـــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه عــلــى نفسه 
أمام جميع القادة السياسيني الجالسني 
ه سيسعى 

ّ
على طاولة حوار يومذاك، بأن

جاهدًا إلبقاء جبهة الجنوب هادئة خالل 
ذلك الصيف. 

ــار الــكــبــيــر  ــيـ ــهـ عــــام 2017 كــــان بـــدايـــة االنـ
بــانــفــراط عــقــد الــتــحــالــف الــســيــادي الـــذي 
ر الحلم 

ّ
»قوى 14 آذار« وتبخ كان يعرف بـ

نحو  بسرعة  اللبنانيون  وانــزلــق  الكبير، 
ــبـــح األخــــصــــام شــــركــــاء فــي  الــــهــــاويــــة. أصـ
الصفقات، وبات الجميع في سلة واحدة، 
وانتهاك  الــدولــة  السلطة ونهب  هــي سلة 
السيادة وهيمنة السالح على قرار الدولة 
ــلــــخــــارج. وســــــــادت مـــعـــادلـــة  واالرتــــــهــــــان لــ
»الـــســـالح مــقــابــل الــفــســاد« إلـــى أن أصبح 
ــيــنــي 

ّ
الــجــمــيــع غــارقــًا فــي الــفــســاد و...»غــط

لـــغـــطـــيـــك«! حــــــاول الـــحـــريـــري االســتــعــانــة 
ــارج، فــــي مــقــدمــتــهــم  ــ ــخــ ــ ــاء فــــي الــ ــدقــ بــــأصــ
فرنسا، فكان الجواب: جاهزون للمساعدة 
شــرط إجـــراء إصــالحــات جــذريــة وبنيوية 
فــي الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا واقــتــصــادهــا... 
 شـــركـــاءه املـــضـــاربـــون لـــم يــتــجــاوبــوا 

ّ
لــكــن

 أّي إصالح فعلي يعني انهيار 
ّ
معه، إذ إن

املنظومة الحاكمة برمتها، فكان االنفجار 
تـــشـــريـــن األول  أكـــتـــوبـــر/  فــــي 17  الــكــبــيــر 
 املــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، 

ّ
ــل ــّم كــ ــــذي عــ 2019 الـ

ن« أي إسقاط 
ّ
ن يعني كل

ّ
ورفــع شعار »كل

ش أركان السلطة. وكان أول من تصّدى 
ّ
كل

لهذه الثورة الشعبية هو حزب الله، الذي 
انــبــرى، فــي الــيــوم الثالث، التــهــام الشباب 
مأجورون  هم 

ّ
بأن الساحات  في  املنتفض 

ــــارات، ووقــــف  ــفـ ــ ــــسـ يـــحـــّركـــهـــم الــــخــــارج والـ
نــصــر الــلــه مــدافــعــًا عـــن الـــنـــظـــام، ومـــهـــّددًا 

تركت لوكالئها في العراق مهمة مهاجمة 
الصفقة العراقية - األميركية التي وصفها 
ــهــا »عملية 

ّ
زعــيــم مــلــيــشــيــاوي والئــــي بــأن

خداع والتفاف على مطلب سحب القوات 
ــــل«.  ــامـ ــ ــامــــل وكـ ــو شــ ــحـ ــلـــى نـ ــة عـ ــيـ ــبـ ــنـ األجـ
وهــــــــــّددت »تـــنـــســـيـــقـــيـــة املـــــقـــــاومـــــة«، وهـــي 
الــثــوري  الــحــرس  تتبع  مليشياوية  جــهــة 
املقاومة حتى رحيل  اإليــرانــي، باستمرار 

آخر عسكري أجنبي.
يبدو  أشياءهم،  الناس  نبخس  ال  ولكي 
لنا رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، 
ــة« إلـــى  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــائـــد مــــن رحـــلـــتـــه »الـ ــعـ الـ
 عقدة 

ّ
واشــنــطــن، وكـــان قــد قــصــدهــا لــحــل

الـــوجـــود األمـــيـــركـــي فـــي بـــــالده، فـــي حــال 
تحقيق  فــي  فشله  بــعــد  عليها  يحسد  ال 
»مــنــجــز« تــاريــخــي ُيــحــســب لـــه، وبــعــدمــا 
التي  لـــه، وهـــي  اشــتــد حــصــار املليشيات 
أصــبــحــت مــهــيــمــنــة عــلــى الــــقــــرار، بحكم 
ــة  ــذي تــســتــمــده مـــن دولـ ــ ــقـــوة الـ فـــائـــض الـ
والية الفقيه، ولم تترك له فرصة معالجة 
 أول في 

ً
دخل ضمن سلطته رجــال

ُ
أمــوٍر ت

ــهــا اســتــغــلــت ضعف 
ّ
الـــدولـــة. والــظــاهــر أن

شخصيته، بــعــدمــا تــخــاذل فــي أكــثــر من 
واقعة عن مقارعتها، واستثمار أصوات 
ثـــــوار تــشــريــن الـــذيـــن كـــانـــوا الــســبــب في 
صـــعـــوده إلــــى قــمــة الــســلــطــة، وكـــانـــوا قد 
راهـــنـــوا عــلــيــه، ورأوا فــيــه »املــنــقــذ« الــذي 
ــه، أن يــتــغــّيــر  ــ ــديـ ــ ــلــــى يـ ــه، وعــ ــعــ يـــمـــكـــن مــ
الــحــال واملـــآل معًا. وهــكــذا وقــع الكاظمي 
فــي شــر أعــمــالــه، وازداد مــأزقــه اتــســاعــًا، 
بــعــد تــصــاعــد حــمــى الــصــراع األمــيــركــي - 
اإليراني على أرض بالده، وازدياد نشاط 
إزاحته عن  لتطويقه ومحاولة  خصومه 
الواجهة. وقد ينجحون في ذلك، وعندها 
 »مــــن يـــخـــدم ســيــديــن في 

ّ
ســيــكــتــشــف أن

وقٍت واحٍد ال بّد أن يكذب على أحدهما« 
ــراه  ــان. وتــ ــبــ ــا اإلســ كــمــا يـــقـــول أصـــدقـــاؤنـ
الـــيـــوم مـــشـــدودًا مـــن جــانــبــيــه، ومــســكــونــًا 
بأكثر من هاجس وهّم، تالحقه الحرائق 
واالغــتــيــاالت واالحــتــجــاجــات، ومشكالت 
ــذا  ــار املـــــــدن، وكــ ــ ــمـ ــ عــــــودة الــــنــــازحــــني وإعـ
املـــشـــكـــالت الـــتـــي اســـتـــوطـــنـــت عـــلـــى مـــدى 
ــاء واملــــــــــاء والـــبـــطـــالـــة  ــربــ ــهــ ــكــ عــــقــــديــــن؛ الــ
ومــــســــلــــســــالت الــــــفــــــســــــاد، والــــجــــائــــحــــة، 
ــا هـــم األمــيــركــيــون  ــراب املـــقـــيـــم. وهــ ــخــ والــ
ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ يــــــؤّبــــــدون »احــــتــــاللــــهــــم«، واإليـ
يقّدم  يــرّســخــون هيمنتهم، وهــو صــاغــٌر 

ر أخرى.
ّ

 ويؤخ
ً
ِرجال

وحده املواطن العراقي، املهموم بيومه، ال 
الله،  يناصره ســوى  أو  ينصره  مــن  يجد 

وهو حسبه.
)كاتب عراقي(

حــيــث عـــاش الــنــبــي إبــراهــيــم، وشــكــره لله 
ــا إبـــراهـــيـــم«. وإقـــامـــة صــالة  ــدانــ ــــذي »أهــ الـ
ــثــــالث فــي  ــانــــات الــ ــديــ مــشــتــركــة ملــمــثــلــي الــ
اإلمارات تحت شعار الخالص من كورونا، 

والبدء بتشييد معبد مشترك فيها.
والخطير فــي املــشــروع كــامــن فــي عاملني: 
ربطه باتفاقية األمم املتحدة حول الشعوب 
األصلية الصادرة عام 1980، والتي تقضي 
بـــإعـــادة الــســكــان األصــلــيــني إلـــى الخريطة 
وتــعــويــضــهــم عــــن أمـــالكـــهـــم ومــعــانــاتــهــم 
بسبب الــقــمــع واالضــطــهــاد واالســتــعــمــار، 
يهود  بتعويض  إسرائيل  ملطالبة  تبريرا 
تركوها  التي  أمالكهم  عن  العربية  الــدول 
عند هجرتهم إلى فلسطني، وتفكيك الدول 
العربية إلقامة الفيدرالية العتيدة. وهذا ال 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  ضياع  يعني 
إلــى شريك في  فقط، بل وتحول إسرائيل 

الثروات العربية.
»حلف  أمـــا املــشــروع الـــروســـي، املــعــروف بـ
األقــلــيــات«، فــال يختلف مــن حــيــث الــهــدف 
مع املشروع األميركي املذكور أعاله إال في 
الــشــكــل، حيث سعت مــوســكــو، ومــن خالل 
استقطاب  إلـــى  األرثــوذكــســيــة،  كنيستها 
الخطر  من  حمايتهم  بذريعة  املسيحيني، 
ــامـــة تــحــالــٍف  اإلســــالمــــي، والــعــمــل عــلــى إقـ
ــلـــيـــات اإلســالمــيــة  يــضــم املــســيــحــيــني واألقـ
)شيعة، علويون، دروز(، ملواجهة األكثرية 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــيــة. كــــان وزيـ

ّ
الــســن

ســيــرغــي الفــــــروف قـــد رفـــــض، فـــي حــديــث 
الــروســيــة  أم«  اف  »كــومــيــرســانــت  إلذاعـــــة 
نـــظـــام  ــة  ــ ــامــ ــ »إقــ ســـمـــاهـــا  مـــــا   ،2012 عــــــام 
ـــي فــــي ســــوريــــة« خـــوفـــا عـــلـــى مــصــيــر 

ّ
ســـن

ــّرر  املــســيــحــيــني والـــعـــلـــويـــني والـــــــــدروز، وكــ
املــوقــف ذاتــه يــوم 2021/7/24 فــي حديثه 
امليالد  عيد  بمناسبة   »24 »روســيــا  لقناة 
ــون، بـــقـــولـــه »إن  ــيــــالريــ الــــــــ55 لـــلـــمـــطـــران هــ

أمــام جــدوى هذا  عالمات استفهام كبيرة 
انتقالية جّد  فــي مرحلة  املــقــتــرح وطــرحــه 

صعبة من عمر البالد.
ــتــــحــــداث مــعــايــيــر  ــاء أو اســ ــشــ عـــمـــومـــا، إنــ
إعــادة  فــي  املتبعة سابقًا  تلك  غير  أخـــرى 
االنــتــخــابــيــة وتقسيمها  الـــدوائـــر  تــرســيــم 
يــمــكــن أن تــكــون مــعــول بــنــاء وارتـــقـــاء، إذا 
ــانـــت نـــابـــعـــة مــــن نـــهـــج ســلــيــم وصــحــيــح  كـ
وعــدالــة فــي الــتــوزيــع، خصوصا إذا كانت 
ــــي دولــــــــة مـــســـتـــقـــّرة ســـيـــاســـيـــًا وأمـــنـــيـــًا،  فـ
وحتى اجتماعيًا واقتصاديًا، أو أن تكون 
معول هــدم وصناعة ألزمــة جــديــدة تضع 
الـــبـــالد فـــي دوامــــــــاٍت ســيــاســيــة، أو حتى 
إجــرائــيــة تــنــفــيــذيــة يــمــكــن أن ال تــكــون في 
 
ً
إذا كانت مبنية األوقـــات، خصوصا  هــذه 
 عــــن الـــواقـــع 

ً
ــدة ــيـ ــعـ عـــلـــى الـــتـــنـــاقـــضـــات، وبـ

والتوافقات، في دولة مثل ليبيا تتجاذبها 
االنــــقــــســــامــــات والـــــصـــــراعـــــات الـــداخـــلـــيـــة، 
ــيـــة الــســلــبــيــة الــتــي  ــتــــدخــــالت الـــخـــارجـ والــ
السياسية  العملية  إجــهــاض  إلــى  تسعى 
أو  مباشرة  بطريقة  وإفشالها  الــبــالد  فــي 

غير مباشرة.
)كاتب ليبي(

ـــه لـــن يــســمــح ال بــاســتــقــالــة الــحــكــومــة 
ّ
ــأن بـ

 
ّ
أن  

ّ
الــجــمــهــوريــة. إال بــإســقــاط رئــيــس  وال 

الحريري، الذي شكل حكومتني مع عون، 
ــلــــه واضــــطــــر لـــالســـتـــقـــالـــة،  ــر الــ خــــــذل نـــصـ
على حصان  االنتفاضة  تعيده  بــأن   

ً
أمـــال

 عــــون كــــان له 
ّ
أبـــيـــض إلــــى الــســلــطــة، لـــكـــن

بـــاملـــرصـــاد، تــحــقــيــقــًا لــرغــبــات حـــزب الــلــه، 
حكومة  رأس  على  ديـــاب،  بحّسان  فجيء 
من اختصاصيني، ال اختصاص لهم، من 
أجل إجهاض االنتفاضة وإدارة األزمة من 

ورائهم. 
في هذا الوقت، كانت أجهزة محور حزب 
الكواليس منذ  وراء  ناشطة  األســد   - الله 
عام 2013 على مخطط استحضار نيترات 
األمــونــيــوم إلـــى مــرفــأ بــيــروت وتخزينها 
هــنــاك، بــغــرض شحنها ســرًا إلــى دمشق، 
ــل كـــــــــان شــــــركــــــاؤهــــــم يـــــــــــــدرون بــــذلــــك  ــ ــهـ ــ فـ
 املياه 

ّ
وتواطأوا، أم سكتوا، أم أهملوا، أم أن

كانت تجري من تحت أقدام بعض منهم؟ 
 كثيرين 

ّ
ــتـــدعـــاءات املــحــقــق تــفــيــد بــــأن اسـ

استمّرت  ذلــك،  مع  يعلمون...  كانوا  منهم 
لعبة السلطة، وأصّر الحريري على العودة 
إلى رئاسة الحكومة، فلّبى محور املمانعة 
ـــرك تسعة 

ُ
رغبته، وتــم تكليفه مــجــددًا، وت

أشهر يدور في دوامة الحلقة املفرغة إلى 
ــتـــذار،  أن اضــطــر قــبــل أســبــوعــني إلـــى االعـ
ه نادم على التسوية التي 

ّ
ليعلن أخيرًا أن

قــضــت بــانــتــخــاب عـــون رئــيــســًا فــي نهاية 
الـــتـــي مضت  الــســنــة  هــــذه  2016! وخـــــالل 
ــاب وتــكــلــيــف الــحــريــري  عــلــى اســتــقــالــة ديــ
ومـــحـــاولـــة نـــســـف الــتــحــقــيــق فــــي جــريــمــة 
املـــرفـــأ، ســقــط ضــحــايــا جـــدد أضــيــفــوا إلــى 
206 ضحايا، وهم أقــرب إلى شهود تمت 
تصفيتهم، أولــهــم مــصــور كـــان فــي املــرفــأ 
ضابط  وثانيهم  االنــفــجــار،  وقـــوع  لحظة 
تــقــاعــد قــبــل أســابــيــع مــن عمله فــي املــرفــأ، 
وثـــالـــث هـــو الــنــاشــط الــســيــاســي واملــثــقــف 
ــذي اغــتــيــل  ــ ــــي لـــقـــمـــان ســـلـــيـــم، الــ ــــالمـ واإلعـ
ــــه كشف 

ّ
فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املـــاضـــي ألن

 األمــونــيــوم 
ّ
مــعــلــومــات تــؤكــد فــرضــيــة أن

الكرة  وانتقلت  األســد.  لبراميل  متفجرات 
اآلن إلى ملعب آخر من أركان املنظومة هو 
كسب  مــن  سيتمّكن  فهل  ميقاتي،  نجيب 
الـــجـــولـــة أم ســيــطــيــحــه الـــفـــريـــق اإليـــرانـــي 

األقوى داخل هذه املنظومة؟
)كاتب لبناني(

العالم اإلسالمي بين نارين

أزمة الدوائر االنتخابية في ليبيا

أشالء بين حرب تموز وتفجير المرفأ

انسحاب من العراق 
على الورق

مشروعان 
يستهدفان صياغة 
الوضع في العالم 
اإلسالمي: أميركي 
»الواليات المتحدة 

اإلبراهيمية«، وروسي 
»حلف األقليات«

طرح مقترح 
مشروع قانون 

يثير الجدل، يحمل 
مدلوالٍت سلبية

سنة على جريمة 
ثالث أكبر انفجار 
في العالم، وال 

رواية رسمية عما 
حصل، وال من متهم 

حقيقي أو فاعل 
أو محّرض تم 

التحقيق معه

آراء

أرنست خوري

 بلد وشعب وأمة وقومية، أسطورة مؤسسة، ولبعضهم حدث يدفن األسطورة 
ّ

لكل
له يومًا هوية وطنية تحظى بما يكفي من إجماع سكانه  لم تكن  لبنان، كبلد  تلك. 
وعرف  أشهرها،  الفينيق  طائر  عــديــدة،  مؤسسة  أساطير  لنفسه  اخترع  وطوائفه، 
مقتالت كثيرة، كانت تزوره على هيئة حروب أهلية )أشهرها في 1860 و1975(. في 
ه لنا. كانت الظروف السياسية  كل مرة، كانت األسطورة تغلب املقتلة أو هكذا ُيشبَّ
ــ االقتصادية، الداخلية والخارجية، تفرض تجاوز لبنان مآسيه عبر التاريخ، فيعاد 
الخدماتية،  القطاعات  وبقية  والسياحة  واالستهالك  التجارة  عجلة  وتــدور  اإلعمار 
فــيــخــال لــبــنــانــيــون أن تــأكــيــدًا جــديــدًا ألســـطـــورة الــطــائــر الــصــاعــد مــن رمــــاده أتــاهــم 
بــيــروت قبل عــام في  ليثبت صحة مــاورائــيــاتــهــم. لكن مــا حصل فــي انفجار مرفأ 
مثل هذا اليوم، أحبط محّبي الخيال الِعلمي وواجههم بما يهربون من االعتراف به 
، وإن كان 

ً
هم وأجدادهم منذ األزل: كفاكم هــراًء. طائركم العزيز غير موجود أصال

تل من بني املقتولني في املرفأ. ولو لم ينفجر به امليناء، لكان قضى 
ُ
موجودًا، فإنه ق

ربما خالل إحدى جوالته فوق سماء سورية ببرميل متفجر مصنوع من نيترات 
األمونيوم التي تبني أنها تصل إلى مرفأ بيروت ليتم نقلها إلى سورية ويصنع منها 
بشار األســد هداياه إلــى الشعب الــســوري. لكن مع كل ذلــك، حــذاِر التشكيك وسوء 
 أغلب الظن أنه لم يسمع 

ً
النوايا: حزب الله لم يكن يعلم بأمرها طبعًا. مستحيل. أصال

باسم جورج حسواني من قبل. 
انفجار مرفأ بيروت تجسيد رمزي لنهاية بلد. االنفجار شبه النووي فظيع وقلما 
إنسانيًا هي  األفــظــع  أفظعه.  مــا فيه وال  أســوأ  ليس  لكن هــذا  لــه،   

ً
العالم مثيال شهد 

ُدمــرت.  التي  والنفسيات  وهت 
ُ

التي ش زهقت طبعا، واألجــســاد 
ُ
أ التي  الـــ214  األرواح 

لكن األسوأ اجتماعيًا وتاريخيًا وسياسيًا، يكمن في مكان آخر. كأّن كل املصائب 
تركزت في نيترات األمونيوم املخزنة في املرفأ، لكي يكون االنفجار بهذه الدرجة من 
إقليمية ودولية  لم تعد هناك حاجة  البلد كان ينتهي منذ فترة طويلة: منذ  العنف. 
لوجوده، ومنذ أنجز حزب الله وإيران احتاللهما العسكري له، ومنذ أن كّرت سبحة 
تصفية الشخصيات املعارضة ملثلث األسد ــ حزب الله ــ إيران منذ 2005 من دون أن 
يهتم العالم بأكثر من نقل مشعل الوصاية من النظام السوري إلى حزب الله. البلد 
السوريني  لقتل  زرافـــات  زرافـــات  لبنانيون  د 

ّ
فترة طويلة: منذ تجن ينتهي منذ  كــان 

والحتالل بلدهم. منذ لم يعد اقتصاد لبنان قادرًا على مقاومة السالح الذي يستحيل 
. منذ صار الشرق وجهة وحيدة لخيارات 

ً
أن تتعايش معه قطاعات الخدمات طويال

امه. البلد انتهى منذ عجز اللبنانيون عن بناء حالة سياسية جديدة تحل املواطنية 
ّ
حك

بدل الطائفية، ومنذ فشلوا في إرساء مبدأ املحاسبة في امتحانات كثيرة. منذ فشلوا 
في صياغة كتاب تاريخ لبلدهم. منذ سار القطيع في أهزوجة »بّي الكل« ثم عادوا 
وتبرأوا مما اقترفت أيديهم في إيصال ميشال عون إلى الرئاسة. البلد ينتهي في كل 
يوم يغلق فيه مسرح ودار نشر وصالة سينما وصحيفة. لكل هذه األسباب وغيرها 
املــوت، فاملوت  البلد ينتهي، لكن كان ال بد من مشهد قياموي يعّبر عن رهبة  كان 

بالتقسيط لم يكن يفي باملطلوب. 
بعد عام على موت األسطورة اللبنانية املؤسسة، ماذا تجد في الصورة؟ طبقة وسطى 
السالح  بلد أسير  إلــى أسفل.  انزلقت  أو  فإما هاجرت  االنــقــراض،  إلــى  في طريقها 
بون في غالبيتهم الساحقة. جوع يتسلل 

َ
وحزبه. سياسيون من أسفه السفهاء منتخ

إلى أكثر من نصف أفراد الشعب اللبناني. إصرار شعبي على كره السياسة وعلى 
محاربة فكرة األحــزاب، كل األحــزاب، فتسعد السلطة أيما سعادة، فكل بلد بحاجة 
لسياسيني يحكمونه، وال مجال للفراغ في السلطة، إذًا فإنهم باقون في مناصبهم 
»كلهم يعني كلهم«. شبابنا ال هم راغبون بأن يشتغلوا بالسياسة عبر أحزاب حتى 

يزيحوا العصابة، وال هم مستعدون لعقد تحالفات لشق صفوف السلطة.  
ال شيء في لبنان غير اليأس، حتى غدا اليأس ذاك برنامجًا سياسيًا مكتفيًا بذاته.

أنطوان شلحت

الجيش اإلسرائيلي مــن جــرائــم قتل مكثفة  بــه جنود  قــام  ال يمكن إال تأكيد أن مــا 
في أراضي الضفة الغربية، في األيام القليلة املاضية، هو بحد ذاته غاية موضوعة 
ي رئيس هيئة األركان العامة الحالي، الجنرال أفيف 

ّ
نصب أعينهم، على األقل منذ تول

تب في ذلك الوقت 
ُ
كوخافي، مهمات منصبه يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2019، فقد ك

م 
ّ
أنه »ذو نزعة قوة أكبر«! وسرعان ما برهن على ذلك في خطابه خالل مراسم تسل

منصبه، وفي »األمر العسكري اليومي« الذي نشره في أول يوم له قائدا للجيش، عبر 
ا أن التغيير 

ً
اك وناجع ومتجّدد«، مضيف

ّ
»تأهيل جيش فت  جهوده لـ

ّ
وعده بأن يوّجه جل

الذي يتطلع إلى اإلتيان به سيتمحور حول تعزيز نزعة الفتك من جهة، ومزيد من 
تعّدد أذرع العمل العسكري من جهة أخرى. كما أثبت نزعة جعل الجيش اإلسرائيلي 
ا من خالل ترقية ضابطني تقّرر في قيادة الجيش تجميد رتبتيهما: قائد 

ً
أكثر فتك

الحرب على قطاع  أن يعتبروا  الــذي حّث جنوده على  »لــواء جفعاتي« عوفر فينتر، 
غزة عام 2014 حرًبا دينية، تهدف إلى تحقيق حسم ضد عدٍو كافٍر يحاول تحقير 
رتكب جرائم 

ُ
آلهة إسرائيل. وفي حينه جرى التنويه، من بعضهم، بأنه حتى وإن لم ت

الحرب على مّر التاريخ وفي تاريخ حروب إسرائيل بفعل أوامر دينية فقط، فإن إزالة 
املوانع أمام ارتكاب مثل هذه الجرائم يغدو أسهل، عندما يتم تصوير الحرب بأنها 
 عن ذلك، بمجّرد تصوير الحرب ضد غزة بوصفها 

ً
ار. فضال

ّ
دينية ضد أناس كف

جزًءا من حرب دينية يستقر في ال وعي الجنود املقاتلني، إن لم يكن في وعيهم التام، 
إلــى هذه  أنــه ال يجوز وقفها إال من خــالل تحقيق الحسم، وكــل الوسائل للوصول 
الغاية شرعية. والضابط الثاني هو رومان غوفمان، وكان من أشّد املعترضني على 
تراجع استعمال سالح املدّرعات وقوات الجيش البرية في املواجهات مع الفلسطينيني 
في أراضي 1967 وال سيما في قطاع غزة. وينسحب الفتك اإلسرائيلي الذي يدفع 
به قائد هيئة األركان اإلسرائيلي على صادرات دولة االحتالل األمنية، التي سلطت 
الضوء عليها ُمجّدًدا فضيحة برمجية التجّسس »بيغاسوس« التي تنتجها شركة 
ــا.  وقد ال يتسع الحّيز هنا إال ألن  التفاعل دولــّيً NSO اإلسرائيلية، واملستمرة في 
الرئيسة  .. في بداية عام 2020 ضّمت NSO إلى صفوفها  التذكير بما يلي:  نعيد 
السابقة للرقابة العسكرية )إحدى أذرع شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش 
اإلسرائيلي(، وأوكلت إليها منصب »مديرة وحدة العالقات مع الجمهور«. بعد ذلك 
الدفاع  الــذي عّينه وزيــر  الــدفــاع،  ــدت الشركة رئيس طاقم وزارة 

ّ
بــأيــام مــعــدودة، جــن

السابق، أفيغدور ليبرمان، ملنصب »مدير قسم السياسات الدولية« في الشركة. وقبل 
كانت  الــذي  العامة  العالقات  مكتب  مع  تعاقدها  أنهت  الشركة  كانت  بشهرين  ذلــك 
تتعامل معه، وانتقلت إلى مكتب آخر هو MFU، الذي يملكه عوديد هرشكوفيتش، 
ا. وفي مجّرد هذا ما يجّسد 

ً
نائب الناطق الرسمي بلسان الجيش اإلسرائيلي سابق

شراكة الطريق بني هذه الشركة واملؤسسة األمنية اإلسرائيلية.
العام على  ا للمحامي إيتاي ماك، وهو أبرز ناشط لزيادة الشفافية واإلشــراف 

ً
وفق

التصدير األمني اإلسرائيلي، فإن معظم الحكومات اإلسرائيلية تتبع، منذ سبعينيات 
الفائت، سياسة واحــدة، تتمثل بشراء مؤيدين عن طريق تزويدهم بالسالح  القرن 
 في 

ً
اك. وأول من اتبع هذه السياسة كانت حكوماٍت توصف بأنها »يسار«، فمثال

ّ
الفت

فترة والية حكومة يتسحاق رابني كانت إسرائيل ضالعة في تشيلي واألرجنتني، 
كبت فيها جرائم رهيبة ضد 

ُ
وكذلك في رواندا والبوسنة والهرسك، وهي أماكن ارت

املدنيني. كما أن جميع الذين عملوا في هذا املجال هم جنراالت كبار ينتمون تاريخًيا 
إلى »مباي«، الحزب الذي أسس إسرائيل وحكمها حتى عام 1977 ومنه انبثق حزب 
إلى  وآخـــرون ذهــبــوا  السياسة  إلــى  انتقلوا  كــان هناك جــنــراالت  الحالي، فقد  العمل 

الصناعات األمنية. .. وفي نهاية األمر، اليد الواحدة تغسل األخرى.

مروان قبالن

في ظروف اعتيادية ما كان لتونس أن تستأثر، ربما، بكل االهتمام الذي تلقاه اليوم 
في دوائر الفكر والسياسة، كما في وسائل اإلعالم وأوساط الرأي العام. فهي بلد 
السكان نسبيًا )نحو 12  أفريقيا(، قليل  بلد في شمال  املساحة )أصغر  صغير 
مليون نسمة( فقير املوارد، ضعيف االقتصاد )ال يتجاوز ناتجها اإلجمالي املحلي 
44 مليار دوالر وترتيبها على العالم 96(، وال تشكل لهذه األسباب مطرحًا للتنافس 
اإلقليمي والدولي، كما هو حال جيرانها. لكن أهمية تونس لم تكن يومًا بحجمها، 
وال بإمكاناتها االقتصادية، وال بدرجة التنافس الدولي عليها، بل بدورها الفكري 
والحضاري الرائد وإرثها السياسي امللفت عبر التاريخ. فال تذكر تونس إال وتذكر 
في شمال  والثقافة  للفكر  منارة  لقرون  اللتان شكلتا  والــقــيــروان،  الزيتونة  معها 
أفريقيا. وخالل الفترة بني القرنني الرابع عشر والتاسع عشر أعطت تونس للعرب 
والعالم اثنتني من أهم الشخصيات في تاريخ الفكر والسياسة الدولية: عبد الرحمن 
بن خلدون، رائد علم االجتماع األشهر )1332-1406(، والوزير واملفكر اإلصالحي 
البارز خير الدين التونسي )1820-1890(. وفي فترة زمنية أقرب، اختارها العرب 
العربية بعد تعليق عضوية مصر عام  دون كل عواصمهم لتكون مقرًا للجامعة 
لبنان  الفلسطينية مقرًا لها بعد خروجها من  التحرير  1978، واختارتها منظمة 
عقب الغزو اإلسرائيلي عام 1982، ثم إجهاز النظام السوري عليها في طرابلس 
عام 1983. وفي عام 2010 كانت تونس ُمفّجرة ثــورات الربيع العربي، والوحيدة 
التي نجت من تداعياته الكارثية، فسلكت طريق االنتقال الديمقراطي. وهذا السبب 
األخير تحديدًا، هو ما يجعلها بؤرة اهتمام عربي وعاملي اليوم. إنها النموذج الذي 
االستبداد  نحو  أو  والديموقراطية  الحرية  نحو  طــرق:  مفترق  على  املنطقة  يضع 
والعبودية. قبل تونس لم يكن للعرب في تاريخهم املعاصر ثورة شعبية ناجحة 
)بدون جيش ودبابات( أسقطت االستبداد يتمثلونها ويفاخرون بها. بعد تونس، 
فقدت ثورة إيران قدرتها على اإللهام، وقد صار للعرب ثورة نجحت، بعكس إيران، 

في إنشاء ديمقراطية. 
فكرية  وبنية  ودينية  ثقافية  بخصائص  تتمّيز  العربية  املنطقة  أن  عــن  الحديث 
ومجتمعية تجعلها عالقة في املاضي، غير قادرة على املضي إلى األمام والتصالح 
القرن  الفرنسي إرنــســت ريــنــان فــي  الفيلسوف  بــدأ مــع  الــحــداثــة، حديث قديم  مــع 
التاسع عشر، واستمر مع برنارد لويس وكثيرين غيره في القرن العشرين. لكن 
التحول  مــوجــة  مــع  إال  تــبــدأ  لــم  الديمقراطية  بــشــأن  املــزعــومــة  العربية  االستثنائية 
كتاب  فــي  إليها صمويل هنتغتون  أشـــار  )والــتــي  الــعــالــم  فــي  الثالثة  الــديــمــقــراطــي 
والبرتغال(  وإسبانيا  )اليونان  أوروبــا  دول جنوب  نفسه( وشملت  العنوان  حمل 
الثمانينيات.  في  والبرازيل(  )األرجنتني  الالتينية  أميركا  ودول  السبعينيات،  في 
ومع اكتساح الديمقراطية كوريا الجنوبية وتايوان في أواخر الثمانينيات بدأت هذه 
االستثنائية تأخذ منًحى أكثر حدة، خصوصًا وأن هذه البلدان كانت تمر بظروف 
مشابهة لظروف العالم العربي-اإلسالمي )حروب، تخلف، فقر، ديكتاتورية.. إلخ(. 
ثم راحت هذه االستثنائية تأخذ أبعادًا ثقافية ودينية مع انهيار األنظمة الشمولية 
ما  أفريقيا(،  )جنوب  أفريقية  مجتمعات  الديمقراطية  وبلوغ  الشرقية  أوروبــا  في 

جعل الحالة العربية-اإلسالمية شبه فريدة. 
نجاح التجربة الديمقراطية التونسية أسقط كل أساطير »االستثناء« العربية، إذ 
بّينت أن العرب، كغيرهم من األقوام، يقّدرون عاليًا قيم الحرية والعدالة والكرامة 
اإلنسانية ويسعون إلى نظم سياسية تمثيلية أساسها القانون. من املهم أن يدرك 
االستثنائية  مربع  إلــى  بنا  يعود  فــال  هنا،  الــرهــان  قيس سعيد، حجم  الرئيس، 
الثقافية العربية التي ينتظر القائلون بها فشل التجربة التونسية حتى يدمغونا 
بها مرة واحدة وإلى األبد. هذه ليست إذًا مسألة حزبية محلية، أو خالف سياسي، 
التفكير بها  أو طموح شخصي، بل هي مسألة عربية تاريخية كبرى، وينبغي 

على هذا األساس.

لبنان: اليأس برنامجًا سياسيًا فتٌك ذو ماركة إسرائيليّة

لماذا تونس مهمة؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 4 August 2021 Wednesday 4 August 2021
األربعاء 4 أغسطس/ آب 2021 م  25  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2529  السنة السابعة األربعاء 4 أغسطس/ آب 2021 م  25  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2529  السنة السابعة



كورونا في ليبيا نحو األسوأ

أوكسجين 
األرض من 

بكتيريا

17

طرابلس ـ العربي الجديد

حذر أطباء ومسؤولون في القطاع الصحي 
ــاء كـــورونـــا في  فـــي لــيــبــيــا مـــن أن وضـــع وبــ
الــبــالد »يتجه إلــى األســــوأ، فــي ظــل ارتــفــاع 
عدد اإلصابات والعجز الحاد في توفير التجهيزات 
من  باألوكسجني  الخاصة  املطلوبة  املـــواد  وكميات 
أجـــل تلبية احــتــيــاجــات مــراكــز الــعــزل الــتــي تتعامل 
مــع الـــحـــاالت املــتــقــدمــة والـــحـــرجـــة«. ووســــط نــــداءات 
االستغاثة العاجلة التي وجهتها مراكز عزل كثيرة 
في أنحاء ليبيا، والتي حذرت من النقص الحاد في 
كميات األوكسجني الالزمة إلنقاذ حياة املرضى، أمر 
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزارة الصحة 
بتوفير األوكسجني بكل الوسائل املتاحة، ومواصلة 
املتابعة اليومية الدقيقة لوضع الوباء في كل املدن، 
والعمل لتأمني االحتياجات الضرورية. وشدد خالل 
لقائه وزير الصحة علي الزناتي، األسبوع املاضي، 
على ضــرورة أن تلتزم الــوزارة بتسديد املستحقات 
ــزل، مــعــلــنــًا رصــد  ــعــ املـــالـــيـــة لــلــعــامــلــني فـــي مـــراكـــز الــ
الحكومة مبلغ 500 ألف دينار ليبي )110 آالف دوالر( 
لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة الفيروس. في 
التدابير  بتعزيز  الحكومة  الــزنــاتــي  طــالــب  املــقــابــل، 
وداخــل  املجتمع  قطاعات  في  والوقائية  االحترازية 

عن  األولــى  املسؤولة  باعتبارها  العامة،  املؤسسات 
تــأمــني الــســالمــة الــعــامــة لــلــمــواطــنــني، الــذيــن طالبهم 
الوباء  التعامل مع أخطار  التراخي في  أيضًا بعدم 

وتأثيراته السلبية الكبيرة على حياتهم. 
الــعــزل فــي زلين يعاني  على األرض، ال يــزال مركز 
مــن نــقــص كبير فــي مـــادة األوكــســجــني، بحسب ما 
الجديد«،  »العربي  لـ الشكري  عماد  الطبيب  يكشف 
والذي يتحدث عن أن »الحكومة ال تزال متوقفة عن 
تــزويــد مــراكــز الــعــزل بــاألوكــســجــني، مــا يدفعها إلى 
من  تبرعات  بجمع  نفسهم  املرضى  أهالي  مطالبة 
أجل شرائه من شركات خاصة«. ويؤكد الشكري أن 
أوضـــاع مــراكــز الــعــزل »سيئة جـــدًا، فــي ظــل عجزها 
حاليًا عن استقبال املزيد من املرضى، وسط ارتفاع 

كبير في عدد اإلصابات في املدينة«. 
الجبلية )غــرب(، أعلن مجلسها  وفي مدينة غريان 
البلدي،األسبوع املاضي، أنه يكّرس كل جهوده لبدء 
صيانة مصنع األوكسجني في مجمع إلنتاج أدوية 
باملدينة. وأكد أن تشغيل هذا املصنع سيّمد املراكز 
مجاورة  وبلديات  غريان  لبلدية  التابعة  الصحية 
بــاألوكــســجــني خـــالل أيـــام قليلة. وذكـــر املــجــلــس أنــه 
تعاقد مع مستثمر من أبناء املدينة لتشغيل املصنع 
واســتــثــمــاره مــن أجــل تلبية احــتــيــاجــات غــريــان من 
األوكسجني خالل املرحلة الحرجة الحالية التي تمر 

الطبي  أكد مركز سبها  بها املنطقة. وفي الجنوب، 
أن نــقــص األوكـــســـجـــني يــنــذر بــوضــع كـــارثـــي يــهــدد 
حــيــاة املـــرضـــى، وســـط تــفــاقــم وضـــع الـــوبـــاء وخطر 
الــفــيــروس. ولفت  تفشيه حتى داخــل مــراكــز فحص 
بيان أصدره املركز إلى أن سبها سجلت خالل األيام 
املاضية تزايدًا كبيرًا في عدد اإلصابات بالفيروس، 
النقص  بسبب  الصحي  الــوضــع  بانهيار  يهدد  قــد 
ــا تــنــتــجــه  الــــحــــاد فــــي األوكـــســـجـــني وعــــــدم كـــفـــايـــة مــ

مصانع هذه املادة في املنطقة. 
ــدد املـــوظـــف فـــي مـــركـــز ســبــهــا صـــالـــح ركــيــبــة،  ــشـ ويـ
املركز  أهمية  على  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي 
ــنـــي املــنــطــقــة  ــن مـــواطـ بــالــنــســبــة إلـــــى قـــســـم كــبــيــر مــ
الــجــنــوبــيــة، »خــصــوصــًا أنــــه يــدعــم مــنــاطــق بــعــيــدة 
مثل تراغن وأم األرانــب، علمًا أن انهيار قدرته على 
اإلصابات  أن  يعني  الــوبــاء  مواجهة  في  االستمرار 

ستطاول كل مدن الجنوب ومناطقه«. 
وكـــانـــت هــيــئــة الــرقــابــة اإلداريــــــة حــــذرت مـــن وجـــود 
نقص حــاد فــي مـــادة األوكــســجــني فــي معظم مراكز 
العزل واملستشفيات في ليبيا، خصوصًا في الغرب. 
وتعاملت الحكومة بحزم مع تزايد عدد اإلصابات 
مــدن غرب  فــي  املاضية  األسابيع  بالفيروس خــالل 
ليبيا وجنوبها، وعززت تدابير الوقاية عبر فرض 
حظر تجول ليلي ملدة أسبوعني، وذلك بعد أيام من 

قــرارهــا إغـــالق مجالها الــجــوي والــبــري مــع تونس 
تخوفًا من متحّور »دلتا« الهندي من الفيروس. 

مصراتة،  مدينة  فــي  األزمـــة  لجنة  تقارير  وبحسب 
بلغت نسبة اإلصـــابـــات أكــثــر مــن 60 فــي املــائــة من 
إجــمــالــي الـــحـــاالت الـــتـــي خــضــعــت لــفــحــوص خــالل 
األســابــيــع املــاضــيــة، فــي مــقــابــل نسبة 38 فــي املــائــة 
ــي الـــعـــيـــنـــات الـــتـــي جـــــرى فــصــحــهــا فــي  ــالـ ــمـ ــن إجـ مــ
ــز الــوطــنــي  ــركــ ــــالد، بــحــســب بـــيـــانـــات املــ ــبـ ــ ــاء الـ ــحــ  أنــ

ملكافحة األمراض. 

مجتمع
أعلن الجيش األردنــي، أمس الثالثاء، إحباط محاولة تهريب مخدرات آتية من سورية، وإصابة 
أحــد املهربني، الــذيــن فــروا إلــى داخــل العمق الــســوري. وقــال مصدر عسكري مــســؤول عبر املوقع 
 املنطقة العسكرية الشرقية أحبطت على إحدى 

ّ
الرسمي للقيادة العامة للقوات املسلحة األردنية إن

واجهاتها محاولة التهريب، وتم تطبيق قواعد االشتباك، ما أدى إلى إصابة أحدهم، وفرارهم إلى 
 من مادة 

ّ
ُكــف

َ
داخل العمق السوري، وبعد تفتيش املنطقة عثر على 300 ألف حبة كبتاغون، و7 أ

)العربي الجديد( الحشيش، وجرى تحويلها إلى الجهات املختصة.  

كشفت بيانات رسمية لــوزارة الصحة التونسية عن تخطي تونس مرحلة الــذروة الوبائية، بعد 
تراجع مهم في طفرة الوباء أظهره تراجع التحاليل اإليجابية من 35 في املائة قبل أسابيع إلى 
املتعافني بمعدل 3 آالف متعاف جديد يوميًا. وأّيــد أطباء   عن زيــادة نسبة 

ً
املــائــة، فضال 24 في 

في أقسام كورونا والطوارئ في املستشفيات الحكومية بوادر تحسن الوضع الوبائي في البالد 
تزامنًا مع تقدم حمالت اللقاح بعد حصول تونس على نحو 6 ماليني جرعة لقاح ضد فيروس 
)العربي الجديد( كورونا في إطار الهبات واملساعدات من العديد من الدول.  

تونس: تراجع نسب اإلصابة بكورونااألردن: إحباط تهريب مخدرات من سورية

ــاء فـــــي دراســــــــــة نـــشـــرتـــهـــا  ــمــ ــلــ طـــــــرح عــ
ــنـــس« أول  ــايـ ــوسـ ــيـ مـــجـــلـــة »نـــيـــتـــشـــر جـ
مــن أمـــس اإلثــنــني، نــظــريــة جــديــدة حــول 
عــلــى  األرض  كـــوكـــب  كــيــفــيــة حـــصـــول 
األوكسجني، وتتمحور حول أن استطالة 
فــتــرة ظــهــور ضـــوء الــنــهــار واســتــمــراره 
إلنتاج  البكتيريا  من  غريبًا  نوعًا  زا 

ّ
حف

ــني، مــا  ــجــ ــســ ــن األوكــ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ
سمح بظهور معظم أشكال الحياة التي 
نــعــرفــهــا. ولــحــظــت الـــدراســـة اســتــخــراج 
الــعــلــمــاء مــيــكــروبــات تسمى الـــزراِقـــم أو 
التمثيل  على  القادرة  الزرقاء  البكتيريا 
الــضــوئــي مــن حــفــرة عميقة فــي بحيرة 
ــورون، وهـــي مـــن األكـــبـــر فـــي أمــيــركــا  ــ هــ
التي  الضوء  بكمية  وتالعبوا  الشمالية، 
تحصل عليها هذه البكتيريا في تجارب 
ط على 

ّ
مخبرية. وكلما زاد الضوء املسل

البشعة،  الــرائــحــة  املــيــكــروبــات ذات  هــذه 
تنتجها.  الــتــي  األوكــســجــني  كمية  زادت 
ــتــــرض الـــبـــاحـــثـــون املـــشـــاركـــون في  وافــ
الدراسة أن تباطؤ دوران األرض، والذي 
إلى  تــطــول تدريجيًا مــن 6  ــام  األيـ جعل 
24 ســاعــة كـــان أســاســيــًا كــي تستطيع 
الزرقاء جعل هواء  البكتيريا  أو  الزراِقم 

كوكبنا أكثر قابلية للتنفس.
ــجـــني فــي  ــانـــت كــمــيــة األوكـــسـ وفـــيـــمـــا كـ
الغالف الجوي لألرض قليلة للغاية قبل 
نــحــو 2.4 مــلــيــار ســنــة، مــا جــعــل عيش 
نعرفها  نــبــاتــيــة  أو  حــيــوانــيــة  حــيــاة  أي 
من  الكثير  استنشق   ،

ً
مستحيال أمـــرًا 

لكن  الكربون.  أكسيد  ثاني  امليكروبات 
بــعــد نــحــو 400 مــلــيــون ســنــة ال أكــثــر، 
بات الغالف الجوي يحتوي على عشر 
نــســبــة األوكــســجــني الــتــي تــتــوافــر اآلن، 
الباحثة  هــائــلــة، بحسب  قــفــزة  مــثــل  مــا 
الــرئــيــســيــة فــي الـــدراســـة الــبــروفــيــســورة 
ــاذة الـــكـــيـــمـــيـــاء  ــ ــتــ ــ جـــــوديـــــث كــــــــالت، أســ
الجيولوجية الحيوية في »معهد ماكس 

بالنك« بأملانيا.
)أسوشييتد برس(

اإلدارية  الرقابة  هيئة  رئيس  بعثها  رسالة  أوردت 
عبد  الحكومة  رئــيــس  ــى  إل الشنطي  سليمان 
في  حـــادًا  نقصًا  »هــنــاك  أن  الدبيبة  الحميد 
العزل  مــراكــز  غالبية  فــي  األوكسجين  مـــادة 
األوكسجين  نسبة  وأن  الليبية،  والمستشفيات 
الجامعي  طرابلس  مستشفى  في  المتوافرة 

تقلصت إلى 10 في المائة من االحتياجات«.

10% من االحتياجات

Wednesday 4 August 2021
األربعاء 4 أغسطس/ آب 2021 م  25  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2529  السنة السابعة

)مارتن بيرنيتي/ فرانس برس(
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آراء

برهان غليون

)1(
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن تـــعـــريـــف مــــا حـــصـــل فــي 
املاضي، تشّكل  تونس في 25 يوليو/ تموز 
العودة إلى الحال االستثنائية، سواء أطلقنا 
أو  أو حركة تصحيحية  انــقــالب  اســم  عليها 
مــواجــهــة لــلــفــســاد، نــكــســة حــقــيــقــيــة لــلــمــســار 
الشعبية  الــثــورة  أطلقته  الـــذي  الــديــمــقــراطــي 
التونسية )17 ديسمبر/ كانون األول 2010(. 
وال تــعــنــي الــنــكــســة أن قــضــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
العام  الـــرأي  لــدى  وراهنيتها  فــقــدت وهجها 
الـــذي تــفــاعــل قــســم مــنــه إيــجــابــيــًا مــع تعطيل 
ــــالم رئــيــس  ــتـ ــ املــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة واسـ
الجمهورية السلطة الكاملة في البالد. لكنها 
والــقــوى  ــزاب  األحــ فــشــل  إلـــى  بالتأكيد  تشير 
الديمقراطي  النظام  أنتجت  التي  السياسية 
الــجــديــد، وفـــي مــقــدمــهــا حــركــة الــنــهــضــة، في 
شرعيته  وتعزيز  النظام  هــذا  أركـــان  توطيد 
االنقالبية  املــشــاريــع  أمـــام  تماسكه  وضــمــان 
الــتــي تـــواجـــه أي ديــمــقــراطــيــة فــتــيــة، أجـــاءت 
بفذلكة دستورية أم من دونها ال فرق، فجميع 
هـــذه األحـــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي شــاركــت في 
بناء نظام ما بعد الثورة، وتجسيدًا لقيمها 
وتطلعات جمهورها، تتحّمل املسؤولية في 
التونسية إلى  الديمقراطية  وصول التجربة 
ما وصلت إليه، حتى لو كان لحركة النهضة 
الــنــصــيــب األكــبــر مــنــهــا، ألنــهــا كــانــت الــحــزب 
األكثر نفوذًا وفاعلية في تسيير هذا النظام 
الفشل في تشغيله  أو باألحرى في  الجديد، 
بــمــا يــحــقــق الــتــطــلــعــات الــتــي كـــان الــجــمــهــور 

ينتظره منه.
ــل عــــــالقــــــة ضــــــروريــــــة  ــ ــشـ ــ ــفـ ــ ولــــــيــــــس لــــــهــــــذا الـ
باأليديولوجية اإلسالمية التي ترفع لواءها 
»النهضة«. كما لن يعمل تهميش الحركة أو 
إخراجها من املنافسة السياسية على تحسني 
األخـــرى  األحـــــزاب  ــأداء  ــ بـ االرتـــقـــاء  أو  اإلدارة 
املــنــافــســة. بــل، على األغــلــب، إنــه سيفاقم من 
بأكملها  التونسية  السياسية  النخبة  عجز 
ــن بـــنـــاء نـــظـــام ســـيـــاســـي أكـــثـــر اســــتــــقــــرارًا،  عــ
 من ذلــك قــدرة على االستجابة الفعالة 

ّ
وأقــل

الصعب  ومــن  الغاضب.  الجمهور  لتطلعات 
ــا الـــعـــودة  لـــهـــذه األحــــــزاب أن تــضــمــن وحـــدهـ
إلـــى أي نــظــام ديــمــقــراطــي، والــحــيــلــولــة دون 
املـــغـــامـــرات الــشــعــبــويــة الـــتـــي تــشــّجــع عليها 
تــونــس ومحيطها، مهما كان  الــيــوم ظـــروف 
سببها ومــبــّرراتــهــا، ســواء أجـــاءت مــن داخــل 

النظام أو من خارجه. 
الـــنـــكـــوص  ــب  ــبــ ســ أن  ــد  ــقــ ــتــ أعــ ال  وبـــــاملـــــثـــــل، 
الشعبوي هو النظام البرملاني ملا أتاحه من 
املكلفة باتخاذ  القوى  فرص زادت من تفتت 
التناحر واملناكفة  الــقــرار، ومــن إشــعــال روح 
لدى نخبٍة سياسية منقسمة وضعيفة الثقة 
البيئة  لضغوط  وخاضعة  بعضًا،  ببعضها 
ربما  واالنــقــســام.  التوتر  الشديدة  اإلقليمية 
كان من شأن نظام رئاسي أن يتغلب بشكل 
أفـــضـــل عــلــى تــشــتــت األصـــــــوات واســتــســهــال 
املماحكات والنزاعات داخل املجلس النيابي، 
وأن يــســّهــل تــوحــيــد الــكــلــمــة وتــنــفــيــذ الــقــرار، 
مرحلة  فــي  فاعلية  أكــثــر  بالتالي  يــكــون  وأن 
سيئة  اقتصادية  وظـــروف  صعبة،  انتقالية 
العاملية،  الصحية  األزمـــة  آثــارهــا  مــن  فاقمت 
وضعف الخيارات الداخلية والخارجية. لكن 
خيار النظام البرملاني لم يكن، في اعتقادي، 

علي أنوزال

دخــلــت تــونــس األســبــوع الــثــانــي مــن »حــركــة« 
الرئيس قيس سعّيد، وكل املؤشرات تدل على 
أن البالد تنجرف تدريجيا نحو ديكتاتورية 
غير معلنة. فقد بات واضحا أن الوعود التي 
أطــلــقــهــا الــرئــيــس، لــيــلــة الــخــامــس والــعــشــريــن 
املــاضــي، لن يفي بها  من شهر يوليو/ تموز 
عــلــى األقـــل فــي املــوعــد الـــذي حـــدده هــو نفسه 
لــتــنــفــيــذهــا. فــهــو لـــم يــعــنّي حــتــى اآلن رئــيــســا 
للحكومة، وعوض ذلك بدأ بوضع مستشاريه 
ــة مــؤقــتــة، وبــطــريــقــة غير  ــ فـــي مــنــاصــب وزاريــ
أعلن عن  التي   مهلة شهر 

ّ
أن كما  دســتــوريــة، 

قابلة  أصبحت  خاللها  البرملان  عمل  تعطيل 
أمــا  للتمديد وألجـــل غــيــر مــســّمــى حــتــى اآلن. 
فالرجل  والــحــريــات،  الحقوق  بحماية  تعهده 
يثبت كل يوم أنه يعاني من شرخ كبير بني ما 
ر له وما يطّبقه على أرض الواقع. يؤمن 

ّ
ُينظ

بــالــدســتــور ويــقــول إنـــه يــقــدســه، لــكــنــه يعطي 
واستيعابه  فهمه  حسب  تأويله  حــق  لنفسه 
لـــنـــصـــوصـــه وبــــمــــا يــــرضــــي طـــمـــوحـــه ويـــعـــزز 
العودة  الــرأي عليه  صالحياته، ومــن يخالفه 
الدستوري،  القانون  إلى مراجعة دروســه في 
كما سبق أن قــال ذات نوبة غضب في إحدى 
فهي  التعبير  حرية  أمــا  املونولوغية.  خطبه 
مكفولة بالقانون ما دامت تساند حركته وال 
األجانب  املراسلني  أمام  تقاطع »محاضراته« 
فــــي أدب املـــقـــارنـــة بــــني الـــدســـتـــور الــتــونــســي 
والدساتير الغربية! حتى اآلن، كل ردود الفعل 
الداخلية والخارجية تساهم في دعم التوجه 

إال تــعــبــيــرًا عـــن ضــعــف الــثــقــة بـــني األطـــــراف، 
على  الضعيفة  واألحـــــزاب  لــلــقــوى  وتطمينًا 
ــوال،  ــ ــا ومــشــاركــتــهــا. عــلــى جــمــيــع األحـ ــ دورهـ
لــيــس هــــذا هـــو الــســبــب فـــي وصـــــول الــنــظــام 
الديمقراطي إلى املــأزق الذي »بــّرر« االنقالب 
الـــذي ال نــعــرف بــعــد أيــضــًا أبــعــاده وال مــآلــه، 
املسار  نهاية  يشّكل  أن  يمكن  أنــه  أعتقد  وال 
الكثيرون من  يــرى  الديمقراطي.  لأسف، ال 
ــذا الــحــدث الــخــطــيــر ســـوى الـــصـــراع املــديــد  هـ
أي  وعلمانيني،  إسالميني  بــني  معًا  والعقيم 
ومن  والسلطة،  الــنــفــوذ  تقاسم  على  صــراعــًا 
ــثـــروة الــتــي تــتــنــاقــص بــاســتــمــرار،  ــا الـ ــهـ ورائـ
النخب االجتماعية  بمقدار ما تتراجع قدرة 
على التفاهم حول برنامج عمل وطني واحد 
املادية  املتاحة  الــعــام واملـــوارد  الـــرأي  لتعبئة 
واملــعــنــويــة إلنـــقـــاذ الـــبـــالد وتــجــنــيــب الشعب 
مــصــيــر بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي تغرق 

اليوم في البؤس والفقر والحروب األهلية. 
يمكن للمعادين أو الخائفني من اإلسالمويني 
السياسيني  منافسيهم  لــرؤيــة  يبتهجوا  أن 
يـــخـــســـرون رهـــانـــهـــم، وربــــمــــا يـــخـــرجـــون مــن 
ــة في  ــار اإلســـالمـــويـ الـــســـبـــاق. ويــمــكــن ألنـــصـ
تــونــس والــعــالــم الــعــربــي أن يــعــتــرضــوا على 
املسألة ليست هنا،  ال شرعية االنقالب. لكن 
فال أحــد من جمهور الشعب الــذي شــارك في 
الـــثـــورة أو خـــرج تــأيــيــدًا لــالنــقــالب يــهــّمــه من 
هو الرابح والخاسر من هــذا الــصــراع، فهذه 
الرهانات السياسوية الضيقة األفق ال تكاد 
تعني شيئًا اليوم عند الرأي العام، ولن يكون 
لــهــا قــيــمــة وال أثــــر، أي لـــن يـــقـــّدم ولـــن يــؤخــر 
شيئًا، أمــام عجز جميع األطـــراف، إسالميني 
الــســيــاســيــة جملة،  الــطــبــقــة  وعــلــمــانــيــني، أي 
عــن تحقيق أي بــرنــامــج إصـــالح جـــّدي ينقذ 
املعيشية، ومعه  البالد من تدهور األوضــاع 
واإلحــبــاطــات  والــتــوتــرات  التناقضات  تفاقم 
واملشاحنات. وهنا يتكّرر الشعار ذاته الذي 
نسمعه في كل مكان »كلن يعني كلن«. املهم 
أمنه  فــي  واملــهــّدد  املــلــّوع  للجمهور  بالنسبة 
الغذائي وصحته وتربية أبنائه هو مشروع 
ــــذي يــتــوقــف عــلــيــه مــصــيــره  هــــذا اإلصـــــالح الـ
ــيــــس أي  وشـــــــــروط حـــيـــاتـــه ومـــســـتـــقـــبـــلـــه، ولــ
شــيء آخــر. نحن هنا أمــام الــدرجــة صفر من 

السياسة وعلى حدود التمّرد واالنتفاض.

)2(
عــــنــــدمــــا حــــــــــــّررت كـــــتـــــاب »بــــــيــــــان مــــــن أجــــل 
أول  كــان  أنــه  وأعتقد   ،)1977( الديمقراطية« 
مــحــاولــة الســـتـــعـــادة الــفــكــرة بــعــد هــجــرانــهــا 
الطويل من قبل املثقفني والنخب السياسية 
الــعــربــيــة الــفــاعــلــة لــصــالــح األفـــكـــار الــقــومــيــة 
تكن  لــم  واملاركسية،  الراديكالية  واليسارية 
 مــقــدمــة 

ّ
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة هـــي الــتــي تــحــتــل

ــــب والــــخــــطــــاب الـــشـــعـــبـــي. كــــــان وراء 
َ
املــــطــــال

أنه  االعــتــقــاد  الديمقراطية  الــفــكــرة  اســتــعــادة 
ــار يــتــيــح الــتــفــاهــم حــول  ال بـــد مـــن إيـــجـــاد إطــ
ي عن 

ّ
تداول السلطة واملشاركة فيها، والتخل

السابقة  الحقبة  ســادت  التي  اإلقــصــاء  فكرة 
مــــن الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي لــلــنــظــم واألحـــــــزاب 
ــن أجــــل تــســهــيــل الـــخـــروج  الـــعـــربـــيـــة، وذلـــــك مـ
ــامـــات  ــقـــسـ ــرب األهـــلـــيـــة واالنـ ــحــ ــن مـــنـــاخ الــ مــ
ــل الــنــخــبــة بــســبــب االنــتــمــاءات  الــعــمــيــقــة داخــ
اإلسالمية،  وغير  اإلسالمية  األيديولوجية، 
طرية، 

ُ
والق والقومية  واليمينية،  واليسارية 

إرادة وطنية واحــدة  إنــتــاج  واملــســاعــدة على 

الغامض للرجل اللغز، خروج جزء من الشارع 
التونسي الغاضب بسبب األزمة االقتصادية 
ليلة اإلعـــالن عــن »قــــرارات الــرئــيــس« لتأييده، 
واإلحـــســـاس بــاالنــتــقــام والــشــمــاتــة مـــن حــزب 
ــنـــه بـــعـــض الــنــخــب  الـــنـــهـــضـــة الـــــــذي عــــبــــرت عـ
وتراجع  الديمقراطية،  عن  بدفاعها  املعروفة 
والتعبير عن  املــواجــهــة  عــن  »النهضة«  حــزب 
التأييد  وبرقيات  تنازالت،  لتقديم  استعداده 
املنطقة،  فــي  أنــظــمــة سلطوية  مــن  واملــســانــدة 
ــبــــارد الـــــذي عـــبـــرت عــنــه عــواصــم  والـــحـــيـــاد الــ
الــغــرب مــمــا يــحــدث فــي تــونــس، كــلــهــا عــوامــل 
لن تزيد سوى من ترسيخ عقدة الزعامة عند 
رئــيــس يفتقد إلــى كــاريــزمــا الــزعــيــم.  فالرجل 
عكس ما يشاع عنه تعوزه الفصاحة، ويفتقد 
إلى بالغة العبارة وبراعة الكالم. في أحاديثه 
ة تخذله عندما يريد االسترسال 

ّ
املرتجلة عن

ــال صـــوتـــه  ــبــ ــــي بـــســـط أفـــــكـــــاره فــتــتــكــســر حــ فـ
ينعكس  ما  التلعثم، وســرعــان  الجهوري حد 
القناع  مــالمــح وجــه متشنج يشبه  ذلــك على 
يصعب قراءة تعابيره الخالية من أي ابتسام 
ــل مــنــاهــض  ــ ــــك رجـ ــو قـــبـــل ذلـ ــ ــراح. وهـ ــ ــشـ ــ أو انـ
للنظام أو »الــســيــســتــم«، مــثــل دونــالــد تــرامــب 
وإيمانويل ماكرون، لكن األول تم ترشيحه من 
طرف الحزب الجمهوري، والثاني أسس حزب 
»الجمهورية إلى األمام« بعد انتخابه رئيسا 
ليشكل له حزاما سياسيا داخل برملان بالده، 
السياسية  الحياة  يمقت  زال  فما  سعّيد  أمــا 
وال يؤيد عمل البرملان ويحارب األحزاب سيرا 
القدافي  الليبي معمر  الديكتاتور  على خطى 
الذي منع تأسيس األحــزاب أو االنتماء إليها 

أجل  مــن  بــالــتــعــاون  الوطنية  للنخب  تسمح 
توحيد الجهد وتكثيف العمل إلخراج البالد 
ــبــــؤس الـــذي  مـــن مـــــأزق الــتــخــلــف والـــفـــقـــر والــ
يدّمر معنويات أبنائها، ولفتح آفاق جديدة 
الــيــأس  ملــقــاومــة  الــواســع  الشعبي  للجمهور 
واحتمال تنامي الرهان على العنف وحركات 

التمّرد والعدمية السياسية. 
وهذا يعني أننا كنا ننظر إلى الديمقراطية 
من زاوية استراتيجية، هدفها تثبيت األرض 
املـــتـــزعـــزة، لــلــتــمــّكــن مـــن تــشــيــيــد صــــرح آخــر 
عليها، هو مشروع التغيير. وهذا منهج آخر 
غير الذي يستخدمه خصومها: اإلسالم هو 
الحل أو العلمانية هي الحل أو الحداثة هي 
الحل. وأنه ال يوجد حل في أية أيديولوجية 
أو نظام أو عقيدة أو أخالق عمومية، وإنما 
هو في يد القوى الحية الفاعلة على األرض. 
املنظور،  هــذا  في  تنبع،  الديمقراطية  وقيمة 
من قدرتها العملية على تحقيق ثالثة أمور 
أساسية إلخـــراج قــوى التغيير مــن دورانــهــا 
حول نفسها، وتبديد جهودها في نزاعاتها 

ولفتح طريق األمل املسدود: 
الــســيــاســيــة  الـــنـــخـــب  إرادة  تـــوحـــيـــد  األول، 
وبالتالي االجتماعية، باالعتماد على قاعدة 
ومشاركة  السلطة  لــتــداول  واضــحــة  شرعية 
كـــل األطـــــــراف فــيــهــا. والـــثـــانـــي، تــقــريــب هــذه 
تعد  ولــم  الشعب،  عــن  انفصلت  التي  النخب 
ومكاسبها،  ومواقعها  بمصالحها  إال  تفكر 
مــــن جـــمـــهـــور الـــشـــعـــب، وهـــــــذا مــــا يــفــتــرضــه 
كــســب الــشــرعــيــة الــديــمــقــراطــيــة بــاملــقــارنــة مع 
بالسالح.  تؤخذ  التي  االنقالبية  »الشرعية« 
 
ً
والثالث، التغيير الذي أصبح حلمًا مستحيال
مع تسلط أنظمة قمعية وانقالبية، ال هم لها 
سوى تخليد نفسها وال يهمها ال من قريب 
االجتماعية  األوضــــاع  تــدهــور  مــن بعيد  وال 
وحالة التأخر االقتصادي والثقافي والعلمي 
والـــحـــضـــاري عــمــومــًا. ومـــا يــمــكــن أن يحمله 
واملــواهــب  للطاقات  إطـــالق  مــن  التغيير  هــذا 
اقتصاد  لبناء  والتعاون  التضامن  وأشــكــال 
قوي قادر على إيجاد فرص العمل وتحسني 
وإنشاء  للجميع،  واملعيشة  األجــور  مستوى 
مجتمع حديث ونشيط، عضو فاعل ومحترم 

في املنظومة العاملية للدول واألمم. 
بمعنى آخر، لم يكن هدفنا من الديمقراطية 
أن نــقــدم لــنــخــبــنــا الــســيــاســيــة هــديــة جــديــدة 
لهم مجااًل  نوفر  أن  أو  الحرية،  لعبة  اسمها 
والتناحر  التنازع  مــن  مزيد  ملمارسة  أوســع 
والـــتـــنـــافـــس عـــلـــى املـــنـــاصـــب أو عـــلـــى تــأيــيــد 
فنحن  االنتخابية،  أصواته  وعلى  الجمهور 
لسنا فــي مــبــارزة سياسية، ولــيــس هــذا هو 
ــا.  ــودهــ ــّرر وجــ ــبــ هـــــدف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وال مــ
وحــصــولــه واســـتـــمـــراره يــضــع الــديــمــقــراطــيــة 
بــالــفــعــل فـــي مـــوقـــع أســـــوأ بــكــثــيــر مـــن مــوقــع 
ــه يــشــيــع االنـــطـــبـــاع لــدى  الــديــكــتــاتــوريــة، ألنــ
الجمهور الشعبي الذي يعاني بأنها مضيعة 
هذه  ملثل  يمكن  وال  والــوقــت.  والجهد  للمال 
ما  بمقدار  اآلمـــال  مــن  تخلق  التي  املسرحية 
عامة  لــدى  الحنني  تعيد  أن  إال  منها  تحبط 
الوخيمة  عواقبها  يتحّملون  الــذيــن  الــنــاس 
إلى نمط القيادة التسلطية التي تقود الدولة 
ولــو على حساب  مــن حــديــد،  بيد  واملجتمع 

كرامة األفراد وحرياتهم وسعادتهم. 

)3(
التي  االنتكاسة  مسؤولية  أن  أرى  هنا،  مــن 

ب 
ّ
داخل »جماهيريته«، ورفع شعار »من تحز

خــان«. سعيد هو نسخة مشوهة من كل هذه 
إلى  يفتقد  شعبوي  الثالثة،  السيئة  النماذج 
الكبيرة  وقــدرتــه  وديماغوجيته  ترامب  ثــروة 
عــلــى الــتــواصــل واملـــراوغـــة، وتــكــنــوقــراطــي في 
زي مـــوظـــف حــكــومــي نــمــطــي ال يــمــلــك خــبــرة 
ــاء مــاكــرون فــي إدارة االقــتــصــاد ومعرفة  ودهـ
خبايا عالم املال واألعمال، وسلطوي تنقصه 
كـــاريـــزمـــا ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــقـــذافـــي وصــالفــتــه 
وتعجرفه. فهو منذ انتخابه في أكتوبر 2019، 
لم يفعل أي شيء يفيد البالد والعباد، كرس 
الخطب  تدبيج  في  حكمه  من  تقريبا  سنتني 
والـــرســـائـــل الــطــويــلــة الـــتـــي تــعــطــي الـــــدروس 
النظرية حول صالحيات الرئيس الدستورية، 
مع العلم أن الدستور التونسي ينظم بطريقة 
عقالنية إلــى حــد مــا تــوزيــع الصالحيات بني 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويعطي 
لكن  التنفيذية.  السلطة  مراقبة  دور  للبرملان 
ــــذي يـــقـــول الـــذيـــن يــعــرفــونــه إنــــه لم  ســعــّيــد، الـ
القانون  كلية  أستاذا مساعدا في  يكن ســوى 
العاصمة ولــم يحصل على  بسوسة وتونس 
درجة الدكتوراه، ظل يمارس دوره في إعطاء 
الــدســتــور مــثــل أي  ــدروس التطبيقية حـــول  الــ
أستاذ قانون مساعد، لكن هذه املرة من داخل 
القصر الرئاسي، وفي نفس الوقت يعمل على 
تمديد صالحيات الرئيس تدريجيا استعدادا 
لــبــلــوغ طــمــوحــه بــتــعــديــل الــدســتــور الــــذي من 
التي  أن يمنحه مزيدا من الصالحيات  شأنه 
كما  تماما  دســتــوريــة،  لديكتاتورية  تــؤســس 
العابدين  زين  السابق  تونس  ديكتاتور  فعل 

حــصــلــت لــلــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة تــقــع على 
ــتــــي شـــاركـــت  جـــمـــيـــع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــ
بالسلطات  التصّرف  تحسن  لم  ألنها  فيها، 
ــلـــهـــا الـــجـــمـــهـــور إلــيــهــا،  ــتـــي أوكـ الـــشـــرعـــيـــة الـ
واستخدمتها سالحًا للتنافس فيما بينها، 
العامة  مصالحها  خدمة  في  توظيفها  بــدل 
والــحــاجــة  والتبعية  التخلف  حــاجــز  وكــســر 
الــتــســّول لتامني لقمة العيش. وهــذا ما  إلــى 
الــجــديــدة تعيد تجربة  الــديــمــقــراطــيــة  جــعــل 
البلدان  التي شهدتها بعض  الديمقراطيات 
الــعــربــيــة فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، 
فــي مصر وســوريــة والــعــراق وبــلــدان أخــرى، 
أغلقت  كّرست سلطة طبقة سياسية  والتي 
على نفسها، وحّولت الديمقراطية إلى لعبة 
خاصة بها، وانشغلت بنزاعاتها وتنافسها 
على املناصب والنفوذ، وانفصلت عن الشعب 
بــمــقــدار مــا تــجــاهــلــت مــصــالــحــه. وأصــبــحــت 
 بالفعل، 

ً
الديمقراطية في ذلك الوقت شكلية

وأالعيبها  االنــتــخــابــيــة  الــحــركــة  فــيــه  تغطي 
الــقــائــم  الــــوضــــع  عـــلـــى  ــفـــاظ  الـــحـ إرادة  عـــلـــى 
تــغــيــيــر أو إصــــالح.  ــة أي مـــشـــروع  ــاومـ ــقـ ومـ
وعــنــدمــا ال يــعــرف الــنــظــام الــديــمــقــراطــي إال 
املكّرسة،  املواقع  وحفظ  املكان،  في  املراوحة 
يفقد مضمونه،  الخاصة،  املصالح  وحماية 
ويعمل لغير األهداف التي ضّحى الناس من 

أجلها في سبيل تحقيقها. 
ــي تـــونـــس الـــيـــوم  ــع فــ ــو الــــوضــ لـــيـــس هـــــذا هــ
ــكـــن أردت هـــنـــا اإلشــــــــارة إلـــى  بـــالـــتـــأكـــيـــد. ولـ
أي ديمقراطية  إلــى فشل  يقود  الــذي  الخطأ 
في أي مجتمٍع كان، حتى في الديمقراطيات 
العريقة، ويضعها أمــام مــأزق كبير. فــإذا لم 
ف من حّدة 

ّ
يكن بمقدور الديمقراطية أن تخف

الــقــوى السياسية،  الــعــدائــيــة بــني  الــنــزاعــات 
بـــل عــمــلــت بــالــعــكــس عــلــى تــعــمــيــقــهــا، وال أن 
لخدمة  والجهد،  للوقت  أكبر  تكريسًا  تتيح 
للمشكالت  واالســـتـــجـــابـــة  الــعــامــة  املــصــالــح 
الطارئة، وال تعكس، بشكل أوضح،  الكبيرة 
في  تــنــجــح  مـــرآتـــهـــا، وال  فـــي  الــشــعــب  إرادة 
واتساقًا  انسجامًا  وأكثر  أكبر  قوى  تجميع 
أقـــدر على تحقيق التغيير  وتــعــاونــًا مــن ثــم 
التخلف واالستقالة  وتعزيز فرص مكافحة 
األدبـــيـــة واألنـــانـــيـــة الــحــزبــيــة والــشــخــصــيــة، 
فــلــن يــبــقــى أمــــام الــشــعــب الــــذي راهــــن عليها 
إال الـــعـــودة أدراجـــــه ونــقــل رهــانــه مــن جديد 
إلــى الديكتاتورية، ســواء جــاءت فــي صــورة 
مــخــلــص أو زعـــيـــم أكـــثـــر إحـــســـاســـًا بــمــأســاة 
الـــنـــاس وتــعــبــيــرًا عـــن آمـــالـــهـــم، وغــالــبــًا أقـــدر 

ــى الــســلــطــة بــانــقــالب  ــ ــاء إلـ ــ بــــن عـــلـــي الــــــذي جـ
دســتــوري أبــيــض ضمنه بــني ســطــور شــهــادة 
ــــزورة لــرئــيــســه املـــريـــض أو املحتضر  طــبــيــة مـ
بتأييد  الحبيب بورقيبة، مسنودا  رغما عنه 
شعبي عفوي كان أقصى طموح من عبروا عنه 
هو التغيير من دون معرفة إلى أين سيؤدي 
بهم ذلك، ومعززا بالكثير من الوعود باحترام 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة وصـــيـــانـــة الـــحـــريـــات  ــدديـ ــعـ ــتـ الـ
والـــحـــقـــوق، وانـــتـــهـــى بـــه األمـــــر إلــــى تــأســيــس 
واحدة من أقبح الدول البوليسية في العصر 
الحديث جثمت على صدور التونسيني زهاء 

ربع قرن من الحكم الفردي املتسلط. 
حتى اآلن استفاد سعّيد من التأييد الشعبي 
لحركته، ومن دعم بعض النخب لها، لكن عدم 

وربما  وأحالمهم.  بعواطفهم  التالعب  على 
لن يترّدد في تأييد أفعال االنتقام من نخبٍة 

يعتقد أنها خدعته وخانت عهودها. 
أنه ال قيمة للحريات السياسية،  هذا يعني 
ــة عــــلــــى األقــــــــــل مــــــن عــمــر  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ فــــــي هــــــــذه املـ
الــتــجــربــة، إال بــمــقــدار مـــا يــبــرهــن نــظــامــهــا، 
أي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عــلــى مـــقـــدرتـــه عــلــى حل 
مجتمعاتها.  تواجه  التي  الكبرى  املشكالت 
في  الــيــوم،  الديمقراطية  تكون  أن  يمكن  وال 
عــالــم الــفــقــر والــبــؤس والــتــهــمــيــش، هــدفــًا في 
ــا. ولـــن تــكــســب شــرعــيــة وجـــودهـــا عند  ذاتـــهـ
جــمــهــور الــشــعــب، إال عــنــدمــا تــثــبــت قــدرتــهــا 
ــقـــدرة على  ــثـــر مـ عــلــى أن تـــكـــون الــنــظــام األكـ
الــتــغــيــيــر وإدخـــــــــال املـــجـــتـــمـــعـــات فــــي دورة 
صوغ  الــيــوم  تعيد  التي  واملدنية  الحضارة 
الـــهـــويـــة اإلنـــســـانـــيـــة عــلــى ضــــوء مــعــايــيــرهــا 
ومكتسباتها. وكل ديمقراطية تخفق في ذلك 
تخسر شرعية وجودها، وتفتح الباب حتمًا 
الــديــكــتــاتــوريــة. وهــنــا يصبح مستقبل  أمـــام 
الشعوب معلقًا على املصادفة والحظ في أن 
يمّدها القدر بزعيم قوي ومخلص وحساس 
ملـــأســـاتـــهـــا يــفــتــح أمـــامـــهـــا طـــريـــق الــتــغــيــيــر 
والتقدم، أو بمتسلط مفترس، يسومها سوء 
العذاب، ويحكمها بالحديد والنار، ليحتفظ 
ــلـــيـــه مــن  لـــنـــفـــســـه بــــمــــا يـــمـــكـــن أن يـــســـطـــو عـ
مواردها وثرواتها.  وفيما يتعلق بالوضع 
التونسي الراهن، ال أعتقد أن مصير التجربة 
الديمقراطية قد حسم، وأن الطريق أصبحت 
األقلية  وحــكــم  الديكتاتورية  لــعــودة  معبدة 
املفروضة بالقوة، سواء أكانت أقلية عسكرية 
أو  الــواحــد  الــحــزب  أو سياسية على طريقة 
تكتل مــن األحــــزاب. وال أعتقد أن مــن املمكن 
الكرامة والحرية  ثــورة  بسهولة تجاوز إرث 
الــذي كنس أو كــاد كل تــراث االستبداد، وما 

مثله من احتقار للشعب والفرد واإلنسان. 
لــكــن اســتــعــادة قـــوى الــديــمــقــراطــيــة املــبــادرة، 
االنقالبي،  املسار  الطريق على تطور  وقطع 
لن يكونا ممكنني بعد اآلن من دون مراجعة 
وعلمانيني،  إسالميني  جميعًا،  الــقــوى  هــذه 
يـــســـاريـــني ولـــيـــبـــرالـــيـــني، تـــجـــربـــتـــهـــم فــيــهــا، 
رها، سواء ما تعلق 

ّ
والتفكير في أسباب تعث

منها بــأســالــيــب الــعــمــل واملــمــارســة واتــخــاذ 
القرار، أو باالفتقار لخطة مشتركة ملواجهة 
الــظــروف االقــتــصــاديــة والــصــحــيــة الصعبة، 
املضطربة  اإلقليمية  البيئة  أثــر  معالجة  أو 
التضامن  فــي  الــخــلــل  أو  أثـــرت عليها،  الــتــي 
مــتــداٍع. وعلى شفافية  لنظام عاملي  الــدولــي 
ــزاب  ــ األحـ وإدراك  املـــراجـــعـــة وصـــدقـــهـــا  ــذه  هــ
والــقــوى الــســيــاســيــة، وكــذلــك املثقفني الــذيــن 
الفريدة،  العربية  التجربة  ساهموا في هذه 
مسؤوليتهم املشتركة في إنهاضها، يتوقف 
ــل فــــي اســـتـــعـــادة الـــــــروح الــديــمــقــراطــيــة  ــ األمــ
ومقاومة  الشعبية،  الــثــورة  أنضجتها  التي 
الــحــنــني إلـــى الــزعــامــة الــفــرديــة الــكــاريــزمــيــة، 
لــيــس فـــي تـــونـــس فــحــســب ولـــكـــن فـــي عــمــوم 
البالد العربية، فعلينا جميعًا أن نــدرك، في 
بّرية   

ً
نبتة ليست  الديمقراطية   

ّ
أن النهاية، 

وإنما  الطبيعة،  تشاء  وكيفما  أينما  تظهر 
 تــحــتــاج إرادة واهــتــمــامــًا 

ٌ
 مــدنــيــة

ٌ
هـــي نــبــتــة

ومناخًا صحيًا،  متبادلة  وتــنــازالت  ورعاية 
وال تعيش وتستمر في البقاء إال بمقدار ما 
يحرص الفرقاء على وجودها ويضّحون من 

أجل بقائها.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

االجتماعية  للمطالب  االستجابة  على  قدرته 
تهلل  الــتــي  للنخبة  وخــذالنــه  الــتــي شجعها، 
لــقــراراتــه الــيــوم، قــد يــؤديــان بــه إلــى االنــجــراف 
سيجد  وعندها  االســتــبــداد،  منعرجات  نحو 
كالهما  خــيــاريــن  ــام  أمـ أنفسهم  يتبعونه  مــن 
»ديــمــقــراطــيــة سلطوية«  واحــــدة:  لعملة  وجـــه 
سعيد  فالرئيس  ديــمــقــراطــيــة«.  »سلطوية  أو 
ــاح  الــــــذي يـــدعـــي أنـــــه جـــــاء مـــحـــمـــوال عـــلـــى ريــ
الثورة رغم أنه لم يكن معارضا للنظام الذي 
ــــى ســلــطــويــة  ــودة إلـ ــعــ ــــى الــ أســـقـــطـــتـــه، يـــحـــن إلـ
الدولة في عهد الرئيس الهارب زين العابدين 
بـــن عــلــي. وإذا لـــم تـــتـــدارك الـــقـــوى الــحــيــة في 
ــادة الــبــالد إلــى  تــونــس الــوضــع، وتــتــحــرك إلعــ
طريق الديمقراطية، فإن الرئيس سعيد الذي 
النصوص  في  الديمقراطية  املمارسة  يختزل 
ديكتاتورية  في  بالبالد  سينغمس  الجامدة، 
جــــديــــدة بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن مــــحــــاوالت 
االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي املــتــعــثــر. واملــفــارقــة أن 
الــكــثــيــر مـــن املـــدافـــعـــني عـــن الــديــمــقــراطــيــة في 
أوساط النخبة التونسية، بل حتى في بعض 
الدول العربية، يعتبرون أن ما قام به الرئيس 
التونسي عمل رائــع، فقط ألنــه وضــع حــدا ملا 
يعتبرونه »هيمنة« حركة النهضة اإلسالمية 
ــثـــورة،  عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة مــنــذ قـــيـــام الـ
وهؤالء مثل من يراهن على الحصان األسود 
في السباق، وقد يصابون بخيبة أمل كبيرة، 
لــكــن األوان ســيــكــون قــد فـــات عــنــدمــا تنجرف 
البالد نحو نظام ديكتاتوري ال ُيعلن صراحة 

عن اسمه.
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ــة، وتـــزويـــد  ــيــ عــلــى صــعــيــد االســتــجــابــة األولــ
ــالـــي الــضــحــايــا واملـــتـــضـــرريـــن املــعــلــومــات  أهـ
تبقى  الــتــي  الفعل  بـــردود  املرتبطة  املطلوبة 
فها 

ّ
أن نصن الطبيعي، وال يمكن  في إطارها 

ة النوم 
ّ
بأنها حالة نفسية مرضّية، وبينها قل

واألرق ورؤية كوابيس، والتعرض لصدمات، 
وغيرها«.

ويعتبر الــشــّمــاعــي أن »الــعــالقــة بــني الــعــدالــة 
في  ــدًا  واحــ طــريــقــًا  النفسية تسلك  والــصــحــة 
اتجاهني. فالعدالة ضرورية في بناء الصحة 
املساعدة  املهم  أنه من  كما  الجيدة،  النفسية 
ــاد الــطــاقــة  ــجــ فـــي تــخــفــيــف آالم األفــــــــراد، وإيــ
الكافية جسديًا وفكريًا ونفسيًا كي يطالبوا 
العدالة،  نحو  مشوارهم  ويكملوا  بحقوقهم 
مع تجنب تحويل الوجع اإلنساني املحق في 
لبنان وال سيما في بيروت، إلى حالة نفسية 

مرضّية«. 
ويوضح أن »حدث االنفجار في مرفأ بيروت 
كان صادمًا، لكن يمكن ألي شخص أن يعيشه 
أو يتفاعل معه في شكٍل مختلٍف، انطالقًا من 
عــوامــل عـــّدة، منها املــكــان الــذي كــان فيه عند 
وقـــوع االنــفــجــار، وحــجــم الــخــســارة، وأحيانًا 
الــتــجــارب الــســابــقــة الــتــي يــكــون الــشــخــص قد 
مّر بها مثل الحروب واالنفجارات. وبالطبع 
األولــى  للمرة   

ً
هناك من يعيش حدثًا مماثال

ــا يــجــعــل الــتــفــاعــل عــلــى شكل  فـــي حـــيـــاتـــه، مـ
تـــرومـــا )صــــدمــــة( لــلــبــعــض، فـــي وقــــت يمكن 
أن يحرك الــحــادث مـــوارد أخــرى لــدى آخرين 
النهاية، هذه  الواقعة. وفي  تعاملهم مع  في 
التعامل معها على هذا  كارثة وطنية يجب 

األساس«.
ــك، قــــد يــحــتــاج  ــ ــ يـــضـــيـــف: »اســــتــــنــــادًا إلـــــى ذلـ
أشـــخـــاص إلــــى مــــــوارد أســـاســـيـــة مــثــل مــأكــل 
ومشرب وأمــور مادية لبناء حياتهم مجددًا 
في شكل يحافظ على كراماتهم، وأيضًا إلى 
مــوارد نفسية للتعامل مع األوجــاع، وأخرى 
حقوقية ملعرفة ما حصل. ويبقى بني 10 و20 
في املائة من الناس، بحسب دراسات منظمة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة، فــي خــطــر مــواجــهــة تطور 
حاالتهم إلى اكتئاب أو قلق شديد ومشكالت 
ــاالت  ــد نـــــرى حــ ــي الــــســــلــــوك. كـــمـــا قــ كـــبـــيـــرة فــ
اضطراب وســوء استعمال ملــواد تتسبب في 

اإلدمان«.
ويشير إلى أن »التداعيات النفسية للحادث 
الصادم قد ال تظهر سريعًا، وتحتاج إلى فترة 
أو حتى سنوات  أشــهــرًا  قــد تستغرق  زمنية 
ــــراج الــشــخــص مــشــاعــره ويــعــّبــر  مـــن أجـــل إخـ
عــنــهــا وعــّمــا رآه أو عــايــشــه. مــن هــنــا أهمية 
تــوســيــع رقــعــة الــخــدمــات الــصــحــيــة، مــن دون 
واملعيشية  السياسية  األزمـــات  أن  ننسى  أن 

بيروت ـ ريتا الجّمال، ريما أبو خليل

مـــّر عـــام كــامــل عــلــى انــفــجــار مرفأ 
آب  أغـــــســـــطـــــس/   4 فــــــي  بــــــيــــــروت 
زالــت  مــا  النفسية  الــجــروح   .2020
لم  االنــفــجــار  حقيقة  أن  خصوصًا  مفتوحة، 
كشف، ولم يحاسب أي مسؤول عن تدمير 

ُ
ت

الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، وقــتــل أكــثــر مــن مئتي 
شخص وجرح وتشريد اآلالف.

ــنـــي لــلــصــحــة  ــر الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـ ــديـ يـــصـــف مـ
الــدكــتــور ربيع  الــصــحــة  الــنــفــســيــة فــي وزارة 
الــشــّمــاعــي فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت بــأنــه »كــارثــة جماعية 
ال يــمــكــن وضــعــهــا فـــي خــانــة الـــذكـــرى، طــاملــا 
ُيختم بعد عبر معرفة حقيقة  لــم  الــجــرَح  أن 
مــا حــصــل وتحقيق الــعــدالــة، وهـــو مــا يمثل 
الــخــطــوة األولـــــى لــلــحــديــث عـــن شــفــاء فـــردي 
أو جــمــاعــي ألهــالــي الــضــحــايــا واملــتــضــرريــن 
الضحايا  أهــالــي  ولــبــدء  اللبنانيني،  وعــمــوم 
تــــحــــديــــدًا حــــــدادهــــــم الـــــرســـــمـــــي«. ويــــوضــــح 
الــوطــنــي للصحة  »الــبــرنــامــج  الــشــّمــاعــي أن 
النفسية باشر منذ اليوم األول من االنفجار 
نفسية  استجابة  توفير  متطلبات  تحضير 
ــكـــزت عــلــى ثــالثــة أســـس،  لــكــارثــة بـــيـــروت ارتـ
أولها نشر معلومات مفيدة حول ردود الفعل 
املــرتــقــبــة وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا، وطــريــقــة 
الــحــصــول عــلــى خــدمــات الــصــحــة النفسية«. 
ويــتــابــع: »لــحــظ األســــاس الــثــانــي فــي عملية 
لــالنــفــجــار تنسيق  تــوفــيــر اســتــجــابــة نفسية 
بــالــصــحــة  ــمـــت  ــتـ اهـ ــتــــي  الــ الـــجـــمـــعـــيـــات  دور 
النفسية املرتبطة بالكارثة، بهدف التأكد من 
إرشـــادات منظمة  أن تدخالتها تتناسب مع 
العاملية، وتبنى على براهني عملية  الصحة 
م ذلك 

ّ
ال تلحق أذى إضافيًا بأشخاص. وحت

تساعدهم  تدريبات  إلى  املتطوعني  إخضاع 
تعاونا  كما  الناس،  مع  التعاطي  في طريقة 
الجسم اإلعالمي في شأن كيفية تغطية  مع 
الثالث،  األســـاس  أمــا  املــوضــوع وتفاصيله«. 
»فيرتكز على توسيع رقعة خدمات الصحة 
الــنــفــســيــة خــصــوصــًا فـــي بــــيــــروت، ودمــجــهــا 
بـــإجـــراءات الــرعــايــة، علمًا أنــنــا لــم نستهدف 

فئة محددة«.

العدالة ضرورية
يؤكد الشّماعي حرص البرنامج الشديد على 
»عدم تحويل وجٍع إنساني وقضية حقوقية 
لم  االنــفــجــار  نفسية، ألن  تقنية  مــســألــة  إلـــى 
يــكــن زلـــــزااًل أو قـــضـــاًء وقـــــدرًا، بـــل حـــدث كــان 
يــمــكــن تـــفـــاديـــه. وهـــنـــاك مــســؤولــيــة يــجــب أن 
إلحقاق  العمل  ويــجــب  أشــخــاص،  يتحّملها 
ــدالــــة ألهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا واملـــتـــضـــرريـــن  ــعــ الــ
وجميع اللبنانيني، والذين يعد وجعهم أمرًا 
الكثير  »تحقيق  إلــى  ويلفت  جـــدًا«.  طبيعيًا 

انفجار 
بيروت

جروح 
لم تلتئم 
بعد عام

بين المعالجين النفسيين وضحايا انفجار مرفأ بيروت في 
العواقب.  4 أغسطس/ آب 2020 تناقضات في تحليل 
والحقيقة أن األوائل يريدون طي صفحة اآلثار النفسية 

للواقعة في حين ال يزال الضحايا يعيشون فيها

يجب تجنب تحويل 
الوجع اإلنساني المحق 
إلى حالة نفسية مرضية

األدلة تؤكد أن 
األطفال معرضون 

لصدمة أكثر من البالغين

1819
مجتمع

واالقتصادية والصحية على صعيد فيروس 
كورونا في البالد، تشكل عوامل يجب حلها 

أيضًا ملعالجة املتضررين نفسيا«.
ُكثرًا  أن  الشّماعي  وفــي شــان األطــفــال، يقول 
قــادريــن على فهم  أن األطــفــال غير  يعتقدون 
مــــا يــــجــــري حـــولـــهـــم، ويـــنـــســـون بـــســـرعـــة مــا 
يـــشـــاهـــدونـــه. لــكــن األدلــــــة تـــؤكـــد أن األطـــفـــال 
البالغني،  مــن  أكــثــر  حتى  لصدمة  معرضون 
لكن التعبير عن التأثر بالصدمة يختلف بني 
الفئتني. فالراشدون قد يفعلون ذلك بالبكاء 
أمــا األطفال فبحركات  الكالم،  أو  الغضب  أو 
 قــــد يــشــتــكــي 

ً
ــثــــال أجـــســـامـــهـــم وســـلـــوكـــهـــم، مــ

الـــحـــرارة، أو  الــبــطــن أو  بعضهم مــن آالم فــي 
إرادي وبكاء  تــبــّول ال  تحصل لديهم حــاالت 
مــســتــمــّر وتــعــلــق شـــديـــد بـــاألهـــل، أو نــوبــات 
غضب ودرجة انفعال عالية. وهنا دور األهل 
فـــي فــهــم هـــذه الـــعـــوارض وحــمــايــة أطــفــالــهــم 
مــن خــالل التحدث معهم فــي شــأن مــا حــدث، 
ومنحهم  حصلت،  الــتــي  الــتــغــيــرات  وتفسير 
لهم  للتعبير واالســتــجــابــة  مــجــااًل  أطــفــالــهــم 
بحنان. ومن الضروري تخصيص وقت لكل 
طفل من أجل االطمئنان إلى وضعه ومراقبة 
ــه وطــــريــــقــــة نــــومــــه، مــــع مــواصــلــتــهــم  ــلـــوكـ سـ
ــام بــصــحــتــه الــنــفــســيــة، بــاعــتــبــار أن  ــمـ ــتـ االهـ

الطفل يتلقى أحيانًا إشارات من أهله«.

واحدة من سلسلة أزمات 
ــقـــول مــمــثــلــة مــنــظــمــة األمــــم  فــــي الـــســـيـــاق، تـ
املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف( فـــي لــبــنــان 
يوكي موكو لـ »العربي الجديد« إن »انفجار 
أطفال  مقتل ستة  فــي  بــيــروت تسّبب  مــرفــأ 
وجــــرح حــوالــي ألــــف، وتـــضـــّرر آالف املــنــازل 
بينهم 100 فــي شــكــٍل مــبــاشــر، والــتــي دّمــر 
ألف  أن حوالي 600  بالكامل، علمًا  بعضها 
طــفــل كــانــوا عــلــى مــســافــة 20 كــيــلــومــتــرًا من 
سلبية  تأثيرات  حمل  الــذي  التفجير  موقع 
النفسي  الصعيد  على  منها  لــهــم،  مختلفة 

على املديني القصير والطويل«.
تضيف أن »املنظمة وشركاءها يعملون في 
شكٍل مستمّر ميدانيًا، وقدموا خالل األشهر 
النفسي االجتماعي  الدعم  األخيرة خدمات 
ألكثر من 33 ألف شخص بينهم 7200 طفل«. 
وتــشــدد عــلــى أهــمــيــة تــقــديــم دعـــم اجتماعي 
وفي مجال الصحة العقلية ملساعدة األطفال 
وأسرهم على التعافي من صدمة االنفجار، 
والــــضــــرر الـــنـــاتـــج عــــن املــــأســــاة واســـتـــعـــادة 
الــرفــاهــيــة، وذلـــك مــن خـــالل مــجــمــوعــة توفر 
الـــرعـــايـــة الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة لــأطــفــال 
واألهل، وإنشاء أماكن أو مساحات صديقة 
لأطفال في املناطق املتضررة، وتوفير دعم 
ف وطويل األمد ملن 

َّ
متخّصص ومرّكز ومكث

يحتاجون إليه«.
انفجار مرفأ بيروت  أن  وتشدد موكو على 
»واحد من سلسلة أزمات مترابطة ومتتالية 
تؤثر على كل جوانب حياة األطفال، وبينها 
التعليم والصحة البدنية والنفسية واألمن 

الغذائي«.
وتــشــرح أن »يــونــيــســف« أجـــرت فــي إبــريــل/ 
وضع  لفهم  سريعًا  تقييمًا  املاضي  نيسان 
األطفال الذي يعيشون في أنحاء لبنان. وأن 
نتائجه كشفت عمق الضغط النفسي الذي 
يعانون منه، علمًا أن نسبة 80 في املائة من 
الــحــاصــلــني عــلــى رعــايــة أبــلــغــت املــنــظــمــة أن 
رفاهية أطفالهم باتت أسوأ في األشهر الـ18 
األخــيــرة، وأنــهــم يــواجــهــون صــعــوبــات أكبر 
ــم نتيجة حــرمــانــهــم مــن املــدرســة، 

ّ
فــي الــتــعــل

ــنــــزل«. وتــشــيــر  واإلضــــطــــرار إلــــى مـــالزمـــة املــ

نسبة 75 في املائة من متلقي الرعاية إلى أن 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 6 أعوام 
على  التركيز  أجــل  مــن  يكافحون  عامًا  و14 
الدراسة، ما قد يشكل بحسب متخصصني 
»مؤشرًا إلى وجود اضطرابات عقلية«، علمًا 
أن وجـــود األطـــفـــال فــي املــنــزل طـــوال الــوقــت 
يؤثر في متلقي الرعاية أيضًا الذين تعترف 
بــأن صبرها على  املائة منهم  نسبة 44 في 

أطفالها نفد«.

وجع عدم المحاسبة
إلى ذلك، تتذكر الناجية مالك كراجة، خالل 
حــديــثــهــا مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تفاصيل 
الــلــحــظــات األولــــى الــتــي تــلــت االنــفــجــار حني 
كــانــت تــلــتــقــي صــديــقــة لــهــا فـــي مــنــطــقــة مــار 
ــر تـــضـــررًا  ــ ــثـ ــ ــاطــــق األكـ ــنــ مـــخـــايـــل إحــــــــدى املــ
ــتــــأ الـــطـــريـــق مــن  بـــاالنـــفـــجـــار. وتــــقــــول: »امــ
منطقة الجعيتاوي - األشرفية حيث أسكن 
حتى مار مخايل بجرحى وقتلى، في حني 
انتشر الزجاج املتطاير في كل مكان، وكانت 
ــــرة«. تــضــيــف: »لــــم يكن  ــدّمـ ــ املــســتــشــفــيــات مـ
هناك مكان للمشاعر، بل لضرورة التحرك. 
ــا أشــعــر بــألــم وصـــدمـــة مــمــا حــصــل، في  وأنــ
الفاجعة،  استيعاب  أستطيع  ال  أنــنــي  حــني 
خـــصـــوصـــًا أن املـــســـؤولـــني كــــانــــوا يــعــرفــون 
بوجود مادة نترات األمونيوم التي انفجرت 

في املرفأ«.
وتـــوضـــح أن »هـــــذه املـــشـــاعـــر تـــحـــّولـــت إلــى 
غــضــب ورفــــض ملـــا حــصــل، إذ امــتــنــعــت عن 
رفع األضــرار في منزلي في املرحلة األولى، 
ألنني تمسكت بأن أشخاصًا دّمروه ويجب 
أن يــتــحــّمــلــوا املــســؤولــيــة، ويــنــالــوا الــعــقــاب 
لــي ال يمكن أن تعود  املــنــاســب. وبــالــنــســبــة 
أشعر  أن  يمكن  وال  طبيعتها،  إلــى  الــحــيــاة 
بـــأمـــان، إذا لــم يــســتــعــاد الــحــق. كــمــا أخشى 

تكرار ما حصل«.
وتروي كراجة املشكالت النفسية التي عانت 
مــنــهــا بــعــد االنـــفـــجـــار، وبــيــنــهــا عــجــزهــا عن 
النوم بطريقة منتظمة، وشعورها بالخوف 
ــاع أصـــــــــوات عـــالـــيـــة مـــثـــل الـــرعـــد  ــمــ عـــنـــد ســ
فــي الــشــتــاء، وتــلــك الــنــاتــجــة عــن مــفــرقــعــات. 

وال تـــتـــردد كـــراجـــة فـــي انــتــقــاد عــــدم تــحــّرك 
املـــواطـــنـــني فـــي شــكــل فـــاعـــٍل بــعــد االنــفــجــار، 
الشوارع ورفع األضرار  أن تنظيف  معتبرة 
رغم  الــهــزيــمــة،  وبمثابة  أمـــرًا مستفزًا  »كـــان 
لــم يكن  أن دوافــعــه إنسانية. لكن مــا حصل 
كارثة طبيعية، وكان يجب تحصيل حقوق 

املواطنني أواًل، ومحاسبة القتلة«.
وتـــتـــحـــّدث أيـــضـــًا عــــن الـــتـــحـــركـــات الــقــلــيــلــة 
االنفجار،  قليلة من  أيــام  التي حصلت بعد 
والـــتـــظـــاهـــرات الــتــي واجــهــتــهــا قــــوات األمـــن 
ــالـــرصـــاص الـــحـــي واملـــطـــاطـــي،  الــلــبــنــانــيــة بـ
والـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
غابت عن هذه التظاهرات ألنها فقدت األمل 

بحصول تغيير.
وتــــرى أن »الـــعـــالج الــنــفــســي قــد يــســاعــد في 
خسارتنا  نلملم  لن  لكننا  اليومية.  الحياة 
املــــــســــــؤولــــــون  يـــــحـــــاســـــب  حـــــــني  إال   

ً
فــــــعــــــال

مــن أوصــل  الفاجعة، ونــرى  فــي  املتواطئون 
ــى بــيــوتــنــا مـــيـــتـــًا، فــــروحــــه لــيــســت  ــ املــــــوت إلـ
ــتــلــوا. وحــالــيــًا يــبــدو 

ُ
أغــلــى مـــن أرواح مـــن ق

واضحًا أن غالبية املسؤولني ال يبالون بنا، 
ويستطيعون قتلنا بال محاسبة«.

تحقيق

ــاٌم مـــّر عــلــى انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت من  عــ
عــلــى  كـــثـــيـــرة  ــائــــالت  عــ تــحــصــل  أن  دون 
تــعــويــضــات مــاديــة أو مــســاعــدات طبية 
 ما سبق 

ّ
الستكمال عالجها، وإن كان كل

لــن يــلــغــي حــجــم األلــــم والـــضـــرر النفسي 
الذي قد يالحقها مدى الحياة.

ــو أب  ــ ــدم الــلــبــنــانــي أيـــــــوب، وهـ ــ ــتــــرت قـ ــ ُب
ألربعة أوالد من جراء إصابته بانفجار 
مــرفــأ بــيــروت فــي الــرابــع مــن أغسطس/ 
تــنــحــصــر  ــبـــاتـــه  ــلـ طـ ــــت  ــاتـ ــ وبـ  ،2020 آب 
بثالجة وفرن غاٍز وأدوات منزلية دّمرت 
بـــالـــكـــامـــل، هـــو الـــــذي يــقــطــن فـــي منطقة 
بــيــروت،  العاصمة  فــي  الغميق  الــخــنــدق 

وهي قريبة من موقع االنفجار.
ــن عــمــلــه كـــســـائـــق خـــاص  ــــــرد أيــــــوب مــ

ُ
ط

إلحدى العائالت بعد سنوات من الخدمة 
ــة بــشــلــٍل  ــيـ ــانـ ــثـ ــه الـ بـــســـبـــب إصــــابــــة قــــدمــ
أّي تعويضات،  لم يحصل على  نصفّي. 
كــمــا يتكّبد مــصــاريــف الــعــالج وشــــراء 7 
 غير 

ً
إلى 8 أصناف من األدوية هي أصال

متوفرة في الصيدليات.
»دّمــرت  الجديد«:  »العربي  لـ أيــوب  يقول 
الحركة.  على  أقـــوى  ال  بالكامل.  حياتي 
في  ونعيش  يوميًا،  واحـــدة  وجبة  نأكل 
التيار  انقطاع  نتيجة  دائمة  عتمة شبه 
يــزوده جــاره بخط  الكهربائي«. أحيانًا، 
ه 

ّ
كهرباء يتيح له إضاءة ملبة. يأسف ألن

يعيش في بلٍد تغيب عنه أبسط حقوق 
الـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة، خـــصـــوصـــًا بــالــنــســبــة 

لكبار السن والعاجزين عن العمل.
مـــن جــهــة أخـــــرى، خــســر مـــؤيـــد إبــراهــيــم 
الجنسية  العبيد، وهــو ســوري  الجاسم 
 8 لبنان منذ  البناء في  يعمل في ورش 
أعـــوام، شقيقه فــي االنفجار الــذي رزقــت 
زوجـــتـــه بــطــفــلــتــهــمــا وتـــــني، بــعــد مقتله 
لـ »العربي الجديد«  أيــاٍم. يتحدث  ة 

ّ
بست

عـــن رحـــلـــة الــبــحــث عـــن شــقــيــقــه فـــي ذلــك 
: »تنقلت مــن مستشفى إلى 

ً
الــيــوم قــائــال

آخــــــر، ورحــــــت أبـــحـــث بــــني الـــجـــثـــث وفـــي 
ثـــالجـــات املــســتــشــفــيــات، إلـــى أن وجــدتــه 
في مستشفى الرسول األعظم وقد توفي 
نتيجة إصابته بنزيف دماغي«. ويقول 
ــــان شــقــيــقــي يــعــمــل فـــي خــدمــة  مـــؤيـــد: »كـ
تــوصــيــل الـــطـــعـــام، ولــــم تــحــصــل عائلته 
على أية تعويضات من الدولة اللبنانية، 
 أوراقه الثبوتية ومحفظته 

ّ
 كل

ّ
واألسوأ أن

وإفــــــادة الــعــمــل ُســـرقـــت مــنــه بــيــنــمــا كــان 
يــنــازع بــني الــحــيــاة واملـــوت فــي املــيــدان«. 
يــتــابــع: »نــقــلــنــاه إلـــى ســوريــة حــيــث دفــن 
وواجــهــنــا الكثير مــن الــصــعــوبــات خالل 

نقله، عدا عن التكاليف الباهظة«.  
يأسف مؤيد للتمييز الذي يمارس بحق 
 املواطن 

ّ
األجانب على الرغم من علمه أن

الــلــبــنــانــي لـــم يــحــصــل عــلــى حــقــه أيــضــًا. 
كــمــا يــتــوقــف عــنــد اقــتــراح الــقــانــون الــذي 
تــقــّدم بــه الــنــائــب جـــورج عطالله، والــذي 
فــيــه اســتــثــنــاء غــيــر اللبنانيني من  طــلــب 
 هــذه 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ الــتــعــويــضــات، مــع اإلشـ

الخطوة عّرضت النائب إلى حملة هجوم 
واســتــنــكــار مــن الــلــبــنــانــيــني الــذيــن دعــوا 
الضحايا وعائالتهم  بــني  املــســاواة  إلــى 

واملتضررين كافة.
ــــي طــــــارق  ــامـ ــ ــحـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول املـ
ــار، والــــــذي يــتــولــى االدعـــــــاء عن  الـــحـــجـ
ــــن األجـــــــانـــــــب مــــــن الــــفــــئــــات  ــــرريـ ــــضـ ــتـ ــ املـ
ــلـــف مــــع جــمــعــيــة  املـــهـــمـــشـــة، ويـــتـــابـــع املـ
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الحقوق«  »رواد 

هناك مساعدات أقرت لأجانب من قبل 
الهيئة العليا لإغاثة، وهي عبارة عن 
مبلغ ثالثني مليون ليرة لبنانية )نحو 
الـــصـــرف  ــر  ســـعـ بـــحـــســـب  دوالر   1500

فـــي الـــســـوق الــــســــوداء( كــمــبــلــغ مقطوع 
وليس على شكل تعويض أو طبابة أو 
استشفاء، عدا عن مساعدات الجمعيات 
 املشكلة 

ّ
واملنظمات غير الحكومية. لكن

ها تحتاج إلى مستندات صعبة جدًا 
ّ
أن

خصوصًا  لأجانب،  بالنسبة  ومكلفة 
ــالــــدوالر األمـــيـــركـــي. وفــي  ـــهـــا تـــدفـــع بــ

ّ
أن

النتيجة، يحتاج هؤالء إلى وقٍت طويل 
للحصول على املساعدات بعد االنتهاء 

من اإلجراءات املعقدة.
العائالت   بعض 

ّ
أن إلــى  الحجار  يشير 

حــصــلــت عـــلـــى مـــســـاعـــدات وأخـــــــرى مــا 
زالت تجهز املستندات. وهناك قسم من 
األجـــانـــب ال يــعــرف مــا يــجــب أن يفعله 
أو مــا إذا كـــان يــحــق لــه الــحــصــول على 
ــاعــــدات »ونــــحــــن نـــســـاعـــدهـــم عــلــى  مــــســ
مستنداتهم«،  لتقديم  الجمعية  صعيد 
ــانـــب  ــرريـــن األجـ ــتـــضـ  »املـ

ّ
ــى أن ــ ــتـــًا إلـ الفـ

شخصًا،  السبعني  يتخطون  واملتوفني 
بــاإلضــافــة  الــســوريــني،  مــن  وغالبيتهم 
إلـــى مــصــريــني وإثــيــوبــيــني وجــنــســيــات 
ــيـــش الــلــبــنــانــي  ــــى الـــجـ ــــولـ أخــــــــــرى«. وتـ
مــــهــــمــــة تــــــوزيــــــع املــــــســــــاعــــــدات بــمــبــلــغ 

تــعــويــضــات حــــدد بــــ 150 مــلــيــار لــيــرة 
لحقت  التي  لأضرار  لبنانية خّصص 
أضـــــرار  تــشــمــل  أن  دون  ــن  مــ بــــاملــــنــــازل 
الــســيــارات وغير ذلــك، وكــانــت األولــويــة 
فــي تــوزيــع املــبــالــغ لــلــوحــدات السكنية 
من  قربًا  األكثر  املناطق  ضمن  الواقعة 
االنفجار واملصنفة متوسطة وما دون 

املتوسطة.
اللبناني  األحــمــر  الصليب  واســتــجــاب 
لدعم العائالت املتضررة األكثر ضعفًا، 
وقــدم دعمًا ماليًا طارئًا ومباشرًا لـ 10 
الدعم  األقــل، وتضمن  عائلة على  آالف 
ــدة مــبــلــغ 300 دوالر  ــ الـــطـــارئ ملـــرة واحـ
الحاجات  لتأمني  متضررة  عائلة  لكل 
من  مقدم  دوالر   600 ومبلغ  األساسية 
شركائه  أو  اللبناني  األحــمــر  الصليب 
لعائالت تعّرضت منازلها ألضــرار من 

أجل تصليحها. 
ريتا...

تمييز بحق األجانب

أحد المحال المتضررة )حسين بيضون(

لحقت بالمنزل أضرارٌ كبيرة )حسين بيضون(

لن ينسى اللبنانيون كارثة بهذا الحجم )حسين بيضون(

33.000
هو عدد األشخاص الذين تلقوا دعمًا 

نفسيًا واجتماعيًا وفرته منظمات 
إنسانية بعد انفجار 4 أغسطس/آب.

حتى اليوم، لم تحصل 
عائالت كثيرة تضررت 

من جراء انفجار مرفأ 
بيروت بشكل مباشر 
على تعويضات أو 

حتى مساعدات، وما 
زالت معاناتها مستمرة

ما يالحظه المرء لدى 
تجوله في محلتي 

الجميزة ومار مخايل 
بعد عام من انفجار مرفأ 

بيروت في 4 أغسطس/ 
آب أّن »بؤر الدمار« ما 

زالت كثيرة، وأّن قسمًا 
من سكانها يقبلون بأّي 
ظروف عيش، في حين 
أّن زائريها »من عالم آخر«

الجميزة ومار مخايل في ذاكرة أبناء المحلتين
قسم من السكان واجه 

نكسات مماثلة أو لفترات 
أطول خالل الحرب األهلية

خالل لحظات حمل السكان 
ما تيّسر لمغادرة المكان 

ليلة كارثة االنفجار

بيروت ـ كمال حنا

بني مشاهد الدقائق األولى التي تلت االنفجار 
فــي مــرفــأ بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/ آب 2020، 
وبــني مشاهد الــيــوم بعد عــام مــن الــواقــعــة، ال 
ــــوارع محلتي  ــارق كــبــيــرًا، خــصــوصــًا فـــي شـ فــ
الجميزة ومار مخايل املحاذيتني ملبنى شركة 
الــكــهــربــاء، األكـــثـــر قــربــًا مـــن مــوقــع االنــفــجــار. 
 نظرة، وهــي الحال 

ّ
الــدمــار هو ما ترصده كــل

الناتجة  »االستثناءات«  بعض  رغــم  السائدة 
من عمليات ترميم وإصالحات من هنا وهناك 
ــهــا 

ّ
تــنــفــذهــا جــمــعــيــات ومــنــظــمــات يــفــتــرض أن

حصلت عــلــى أمــــوال خــارجــيــة لـــ »اســتــرجــاع« 
هــويــة املـــكـــان الــــذي يــمــيــزه الــطــابــع الــتــراثــي، 

 قسمًا من مبانيه قديم جدًا. 
ّ
باعتبار أن

الــدقــائــق األولـــى  وبـــني مــا التقطته اآلذان فــي 
الــيــوم، هو  ملا بعد االنفجار وبــني ما تسمعه 
حلول أصوات »نقر« أدوات عمال البناء على 
الــجــدران، بــداًل مــن صــرخــات أوجـــاع الجرحى 
ونــــــداءات االســتــغــاثــة بــاملــســعــفــني فــي مرحلة 

ــازيــــج غــضــب الـــنـــاس من  أولــــــى، وبـــعـــدهـــا أهــ
الــتــي دخــلــت مناطق الكارثة  الــقــوات األمــنــيــة 
بال حول وال قوة حينها، وهــذه حالها غالبًا 
ه بني أحاسيس وقائع 

ّ
حتى اليوم.  واألهم أن

الدقائق األولى ملا بعد االنفجار وواقع اليوم 
ال مــجــال لــلــخــروج مـــن الــصــدمــة الــنــفــســيــة ملا 
املكان،  مــن سكان  تبقى  مــا  معنويات  حصل. 
زالــوا خارجها حتى   معظمهم ما 

ّ
أن باعتبار 

 قسمًا 
ّ
ــــى مــســتــوى، رغــــم أن الــلــحــظــة، فـــي أدنـ

لفترات  حتى  أو  مماثلة  نكسات  واجــه  منهم 
زمنية أطـــول خــالل الــحــرب األهــلــيــة، ألن هذه 
املناطق كانت قريبة جدًا من خطوط التماس 
بني ما كان يعرف حينها باملنطقتني الشرقية 

والغربية للعاصمة بيروت.

في قلب مصائب الحرب األهلية
خالل لحظات حمل السكان ما تيّسر ملغادرة 
ــان الفـــتـــًا رّد  ــار. كــ ــفـــجـ ــة االنـ ــارثـ ــان لــيــلــة كـ ــكـ املـ
شخص من أبناء املحلة املحاذية ملبنى شركة 
الــكــهــربــاء على ســـؤال وجــهــه شــاب شـــارك في 

عمليات اإلنــقــاذ عــن رؤيــتــه فــي حياته شيئًا 
يشبه ما حصل، بالقول: »شــاهــدت أســوأ من 
 .)1990  -  1975( األهــلــيــة  الـــحـــرب  خــــالل  ذلــــك 
ــات  ــهــ ــــورات )واجــ ــاجــ ــ رفـــعـــت مــــــرات كـــثـــيـــرة أبــ
األبنية  بها  تتميز  التي  الخشبية  الشبابيك 
القديمة للمحلة( من الشارع في السبعينيات 

الـــشـــارع نــفــســه انــفــجــار عــبــوة تــحــتــوي كمية 
200 كيلوغرام مــن مــادة »تــي أن تــي« شديدة 
االنــفــجــار أمــــام ملحمة احــتــوت قـــواريـــر غــاز، 
وبعد  املتفجرة.  الشحنة  كبسولة  تعطلت  إذ 
»إينرغا«  قــذائــف  املليشيات  إحــدى  ألقت  عــام 
مـــن رشــــاشــــات، عــلــى الـــحـــّي فــقــتــلــت وجــرحــت 
ــرًا. وخـــــالل مـــا يـــعـــرف بــحــربــي  ــثــ ــ أشـــخـــاصـــًا ُك
الثمانينيات  نــهــايــة  و»اإللــــغــــاء«  »الــتــحــريــر« 
وبداية التسعينيات، واجهت املحلتان سيول 

فت ضحايا وجرحى.  
ّ
القذائف التي خل

ورغـــــم األضـــــــرار الــكــبــيــرة الـــتـــي لــحــقــت بــهــذه 
املــنــاطــق خــالل محطات الــحــرب األهــلــيــة، دفع 
السكان كل تكاليف التصليحات فيما انكفأت 
الـــدولـــة دائـــمـــًا عـــن هـــذا الـــــدور، وهـــو مـــا تــكــرر 
بــعــد انــفــجــار املـــرفـــأ، بــحــســب مــا تــقــول سيدة 

سبعينية.

مرحلة النهوض
مــع طــي ذاكـــرة الــحــرب، واكــب سكان الجميزة 
ومـــــار مـــخـــايـــل، بـــقـــوة، مــرحــلــة الـــنـــهـــوض من 

ــــالل مـــشـــاريـــع الـــســـيـــاحـــة الــتــرفــيــهــيــة الــتــي  خـ
جــذبــت مــحــبــي الــســهــر والــســائــحــني األجــانــب 
هم دفعوا ثمنًا غاليًا لوجودهم 

ّ
إلى املكان. لكن

فـــي بــيــئــة مــلــيــئــة بــالــضــجــيــج وافــتــقــاد البنى 
املطاعم  عشرات  الستقبال  املناسبة  التحتية 
»الهجمة  هذه  فواجهوا  واملقاهي،  والحانات 
املدروسة« سنوات، ثم »هاجر« بعضهم  غير 
إلى مناطق أخرى، وتحولت بيوتهم إلى شقق 
لإيجار. وفيما بقي »الصامدون« وهم أولئك 
الذين ال يملكون أماكن أخرى للسكن »زحف« 
عــلــيــهــم أصــــحــــاب مـــشـــاريـــع اإلعـــــمـــــار الـــذيـــن 
اشــتــروا املــبــانــي الــقــديــمــة حــتــى تــلــك املصنفة 
تراثية، ورفعوا دعاوى أمام القضاء للحصول 
ِفذ بعضها بخالف 

ُ
على أحكام بالهدم. وقد ن

أخــــرى، فــي حــني هـــدم انــفــجــار املــرفــأ بعضها 
فباتت األحكام مطبقة بحكم الواقع. 

ستنهض  املنطقة   
ّ
أن وأعتقد  والثمانينيات. 

وتعود«.
ــذّكـــره هـــذا الــشــخــص هـــو فــعــلــيــًا الـــذاكـــرة  مـــا تـ
ــم لــلــســكــان الـــذيـــن ولـــــدوا وتـــرعـــرعـــوا في  ــ األهـ
الحرب األهلية. فهم  املكان خــالل فترة  أرجــاء 
ــاهـــدوا بــشــكــل مــبــاشــر فـــصـــواًل مــمــا يــعــرف  شـ
السبعينيات  نــهــايــة  فــي  ــــود«  »الــســبــت األسـ بـــ
والذي شهد توقيفات وتصفيات على الهوية 
بـــني مــقــاتــلــي األحـــــــزاب الــطــائــفــيــة، وعــايــشــوا 
قــصــف جــيــش الـــنـــظـــام الــــســــوري خــــالل حــرب 
املائة اليوم في الثمانينيات التي جعلتهم ال 
يجسرون حتى على مّد رؤوسهم من شبابيك 
مــنــازلــهــم، وبــعــدهــا أحــــداث حـــرب الــجــبــل حني 
احـــتـــرقـــت بــســبــب الــقــصــف مــعــظــم الـــســـيـــارات 
الخارجية.  بنزلة وزارة  يــعــرف  مــا  فــي شـــارع 
وشـــــارك ثـــالثـــة مـــن الــســكــان فــقــط حــيــنــهــا في 
إطــفــاء الــحــريــق بــاســتــخــدام ســيــارة مــن طــراز 
أميركي دفعوا فيها باقي السيارات املشتعلة، 
النيران من  ومــا تيسر مــن مــاء منعوا عبرها 
التهام املنازل واملباني. وفي عام 1986، تجنب 

ما زالت العين 
ترصد دمارًا )حسين 

بيضون(
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السلطات المصرية تعتقل صحافي »الجزيرة« ربيع الشيخ

االستخبارات الفرنسية: »بيغاسوس« استهدف صحافيين

القاهرة ـ العربي الجديد

ألقت أجهزة األمن في مطار القاهرة الدولي 
الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــي املــصــري فــي قناة 
»الــجــزيــرة« ربــيــع الشيخ، أثــنــاء عــودتــه إلى 
بــــالده لــقــضــاء إجـــــازة قــصــيــرة مـــع عــائــلــتــه، 
يوم  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  مــن  قــادمــًا 
ــزمـــت فــيــه  ــتـ ــــي، فــــي وقـــــت الـ ــــاضـ الـــجـــمـــعـــة املـ
مالبسات  إزاء  الصمت  املــصــريــة  السلطات 
مطلع،  مصدر  وكشف  أسبابه.  أو  االعتقال 
»العربي الجديد«، أن جهاز األمن الوطني  لـ
الــتــابــع لــــوزارة الــداخــلــيــة مــتــورط فــي إخفاء 
الــشــيــخ قــســريــًا مــنــذ اعــتــقــالــه، إثــــر خــضــوع 
الــصــحــافــي لــتــحــقــيــق مـــطـــول داخـــــل مكتب 
الجهاز في مطار القاهرة، عن طبيعة عمله 
»الجزيرة مباشر«. وأشــار املصدر  في قناة 
على  الشخصية  الشيخ  إغـــالق صفحة  إلــى 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« عقب 
الــقــبــض عــلــيــه. واســتــنــكــر »املـــرصـــد الــعــربــي 
ــــالم« إلـــقـــاء الــســلــطــات املــصــريــة  لــحــريــة اإلعــ
الــقــبــض عــلــى الــشــيــخ، وتــرحــيــلــه مـــن مــطــار 
الـــقـــاهـــرة إلــــى مــقــر جــهــاز »األمـــــن الــوطــنــي« 
مباشرة للتحقيق معه، ثم إحالته إلى نيابة 
الــدولــة فــي ضــاحــيــة التجمع الخامس  أمـــن 
ــًا بــتــهــمــة  ــــدة 15 يـــومـ ــــررت حــبــســه ملـ الـــتـــي قــ
»نشر أخبار كاذبة«. وأشــار املرصد إلى أن 
قناة  مــن  ثالث صحافي يسجن  هــو  الشيخ 
»الجزيرة مباشر«، إثر اعتقال زميليه بهاء 
الله إبراهيم، وهشام عبد العزيز الذي يكاد 
يفقد بصره في محبسه، بحسب تصريحات 
السلطات املصرية  املــرصــد  أســرتــه. وطــالــب 
باإلفراج عن الشيخ وإبراهيم وعبد العزيز، 
وجــــمــــيــــع الـــصـــحـــافـــيـــني الــــســــجــــنــــاء الــــذيــــن 
يدفعون ضريبة عملهم الصحافي، والبالغ 

عددهم حتى اآلن 65 صحافيًا ومصورًا.
ــــك، ســـربـــت األجـــهـــزة األمــنــيــة  فـــي مــــــوازاة ذلـ
تحرير  رئــيــس  مــع  للشيخ  صــوتــيــًا  مقطعًا 
صــحــيــفــة »األهـــــــرام« الــســابــق عــبــد الــنــاصــر 
هاتفية  مداخلة  إجـــراء  بشأن طلب  ســالمــة، 
مــع قــنــاة »الــجــزيــرة« للحديث عــن أزمـــة سد 
ــــذي طـــالـــب فيه  ــقـــال ســـالمـــة الـ الــنــهــضــة، ومـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعالن تنحيه 
ــــع تــســلــيــم جــزيــرتــي  عــــن الـــســـلـــطـــة، عـــلـــى وقـ
تــيــران وصــنــافــيــر إلـــى الــســعــوديــة، وحــقــول 
ــيــــاه الــنــيــل  الــــغــــاز فــــي الـــبـــحـــر املـــتـــوســـط ومــ
أخيرًا  املــبــادئ.  إعــالن  بتوقيعه على وثيقة 

منوعات
ستتعاون »تويتر« مع اثنين أخبار

من أكبر مزودي األخبار الدوليين، 
هما وكالتا »رويترز« و»أسوشييتد 

برس«، لفضح المعلومات المضللة 
على منصتها للتواصل االجتماعي. 

هذه المرة األولى التي تتعاون 
فيها »تويتر« رسميًا مع المؤسسات 

اإلخبارية.

ذكر الموقع اإلخباري »بزنس 
إنَسيدر«، مستشهدًا بوثائق 

قضائية، أن إجراءات طالق 
المؤسس المشارك في شركة 

»مايكروسوفت« بيل غيتس، 
وميليندا فرنش غيتس، مؤسَسي 

واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية 
في العالم، تمت رسميًا اإلثنين.

أعلنت شركة »إنتل« أخيرًا عن 
اإلصدار الجديد من حاسبها 
المصغر المخصص لأللعاب. 

ويعرف هذا الجهاز باالسم الرمزي 
 ،Beast Canyon »بيست كانيون«

ويأتي لخالفة »غوست كانيون« 
Ghost Canyon الذي أطلق 

العام الماضي.

تراجعت أسهم شركات األلعاب 
اإللكترونية، وبينها »تنسنت« 

و»نِت إيز«، يوم الثالثاء، بعدما 
وصفت إحدى وسائل اإلعالم 

الحكومية الصينية األلعاب عبر 
اإلنترنت بأنها »األفيون الروحي« 

ودعت إلى فرض المزيد من 
القيود على الصناعة.

اعــتــقــل ســالمــة بــســبــب مــقــال نــشــره عــنــوانــه 
»افعلها يــا ريـــس«، قــال فيه: »ملـــاذا ال تكون 
لـــدى الــرئــيــس الــســيــســي الــشــجــاعــة األدبــيــة 
واألخـــالقـــيـــة، ويــعــلــن مــســؤولــيــتــه املــبــاشــرة 
إثيوبيا، وإضاعة  أمام  الثقيلة  الهزيمة  عن 
حق مصر التاريخي في مياه النيل، عندما 
اتفاقية  الشرعية للسد بالتوقيع على  منح 

2015 املشؤومة، وكان يدرك حينها عواقب 
ما يفعل، والحقًا بمنحه الشرعية مرة أخرى 
بــالــلــجــوء إلـــى مجلس األمــــن، الــتــابــع لأمم 

املتحدة، من دون إعداد جيد«.
ــه: »الـــســـيـــســـي  ــالــ ــقــ وأضـــــــــاف ســــالمــــة فـــــي مــ
تــغــاضــى عـــن بـــنـــاء جــســم الـــســـد اإلثـــيـــوبـــي، 
وعجز عن اتخاذ قرار عسكري يعيد القيادة 

فشل  كما  صوابها،  إلــى  املتآمرة  اإلثيوبية 
فـــي حــشــد الــتــأيــيــد الــــدولــــي لــقــضــيــة مصر 
من  املليارات  إنفاق  من  الرغم  على  العادلة، 
الـــــدوالرات، مــن أمـــوال الــقــروض الخارجية، 
الــدول  على شــراء السالح وغير السالح من 

املؤثرة عامليًا«.
فــي صحيفة  يعمل صحافيًا  الــشــيــخ  ــان  وكـ
»اليوم السابع«، اململوكة حاليًا لشركة تتبع 
للمخابرات العامة، ومقيد في جداول نقابة 
الصحافيني باسم الصحيفة، قبل أن يسافر 
الدوحة للعمل صحافيًا ومنتج برامج  إلى 

تلفزيونية في شبكة »الجزيرة« اإلعالمية.
وتــزامــن اعــتــقــال الــشــيــخ مــع ظــهــور مراسلة 
قناة »الجزيرة« شيرين أبو عاقلة من داخل 
مصر بعد سنوات من غلق مكتب القناة في 
الــقــاهــرة، بــعــد حصولها عــلــى تــصــريــح من 
إثــبــات »حسن  بــدعــوى  املــصــريــة،  السلطات 
املصالحة  القاهرة عقب  النوايا« من جانب 
على  القبض  تفاصيل  وتشابهت  قــطــر.  مــع 
الــشــيــخ مـــع مـــا رافــــق اعــتــقــال مــجــمــوعــة من 
القاهرة،  مطار  من  والصحافيني  الباحثني 
فور وصولهم إلى بلدهم، ومنهم األكاديمية 
عليا مسلم )أخلي سبيلها الحقًا(، والباحث 
أحمد سمير سنطاوي، والكاتب الصحافي 
جــــمــــال الـــجـــمـــل، والـــصـــحـــافـــي هــــشــــام عــبــد 
الــعــزيــز. وعــبــد الــعــزيــز هــو صــحــافــي أيضًا 
وقــــــف في 

ُ
فـــي قـــنـــاة »الـــجـــزيـــرة مـــبـــاشـــر«، وأ

مطار القاهرة في 20 يونيو/ حزيران 2019، 
إلــى مكتب »األمـــن الوطني« في  حــني اقتيد 
املطار للتحقيق معه ملدة 5 ساعات، تخللها 
الحاسوب  تفتيش أجهزة املحمول، وجهاز 
ــه، وجـــــــوازات الــســفــر  الــشــخــصــي الـــخـــاص بــ

وحقائب السفر الخاصة بزوجته وأوالده. 
وعبد العزيز شأنه شأن الشيخ، ليس مدانًا 
في أي قضية، وغير ُمحال للقضاء املصري 
بأي تهمة، ولم يكن مدرجًا على ذمة قضايا 
عــنــدمــا عـــاد إلـــى الــقــاهــرة فــي زيــــارة عائلية 
ــه، ويــعــانــي حــالــيــًا مــن مــرض  ــ بمحض إرادتـ
ما  العني،  في  الضغط  وارتــفــاع  الغلوكوما، 
يــســبــب إعــتــامــًا فــي الــقــرنــيــة، وعــــدم وضــوح 
ــنـــاك الـــصـــحـــافـــي املــعــتــقــل  لـــلـــرؤيـــة. كـــذلـــك هـ
فـــي الـــســـجـــون املـــصـــريـــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــام 
إبــراهــيــم، بعد تلفيق مجموعة  الــديــن  بــهــاء 
مــن التهم لــه، مــن دون دلــيــل إدانـــة واحـــد، ال 
لشيء إال لعمله صحافيًا ومنتجًا في قناة 

»الجزيرة« اإلخبارية.

جهاز األمن الوطني 
متورط في إخفاء ربيع 

الشيخ قسريًا

التقنية ُوجدت في 
هواتف صحافيين في 

ميديابارت وفرانس 24

باريس ـ العربي الجديد

أكد محققو االستخبارات الفرنسية العثور 
عـــلـــى بـــرنـــامـــج الـــتـــجـــســـس »بـــيـــغـــاســـوس« 
ــه شـــركـــة الــبــرمــجــة والــهــايــتــك  ــذي طـــورتـ ــ الـ
هــواتــف  عــلــى  أو«،  إس  »إن  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
كبير  موظف  بينهم  مــن  صحافيني،  ثالثة 
في قناة »فرانس 24«. هذه املرة األولى التي 
تؤيد فيها سلطة مستقلة ورسمية نتائج 
تحقيق دولـــي أجـــري حــول »بــيــغــاســوس«. 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة  ــالــ ورصـــــــدت »الــــوكــ
ــار الــرقــمــيــة  ــ ــن أنــظــمــة املـــعـــلـــومـــات« اآلثــ ألمــ
»أن إس أو  لــبــرنــامــج الــتــجــســس الــتــابــع لــــــ
غروب« اإلسرائيلية على هاتف الصحافي 
ُيعلن اسمه، وأرسلت  لم  الــذي  التلفزيوني 
الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا إلـــى مكتب 
املدعي العام في باريس الــذي يشرف على 

التحقيق في االختراق املحتمل. 
ــامــــج أيــــضــــًا عـــلـــى هـــواتـــف  ــرنــ ــبــ ووجــــــــد الــ
ــة االســـتـــقـــصـــائـــيـــة فـــــي مـــوقـــع  ــيـ ــافـ ــحـ الـــصـ
ليناييغ  »ميديابارت«  الفرنسي  التحقيق 
بــريــدو واملـــؤســـس املـــشـــارك لــلــمــوقــع إدوي 

بلينيل.
وقـــال مــصــدر فــي »فـــرانـــس 24«، لصحيفة 
 القناة كانت 

ّ
»ذا غارديان«، يوم االثنني، إن

 أحــد 
ّ
»مـــصـــدومـــة لــلــغــايــة« الكــتــشــافــهــا أن

التجسس،  بــبــرنــامــج  ــهــدف 
ُ
اســت موظفيها 

ها »ستتخذ إجراءات قانونية«.
ّ
وأكدت أن

 
ّ
أن الفرنسية  »لــومــونــد«  صحيفة  وذكــــرت 
بــاريــس،  فــي  املقيم   »24 »فــرانــس  صحافي 
اخــتــيــر »لــوضــعــه تــحــت املــراقــبــة فــي نهاية 
ــبـــراء   خـ

ّ
إن الـــصـــحـــيـــفـــة  ــــاف«. وقــــالــــت  ــطــ ــ املــ

الشرطة اكتشفوا استخدام برامج التجسس 
الســتــهــداف هــاتــف الصحافي ثــالث مــرات: 
في مايو/ أيار عام 2019 وسبتمبر/ أيلول 

عام 2020 ويناير/ كانون الثاني عام 2021.
ــر قــــــد تـــحـــدثـــت  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ إلــــــــى ذلــــــــــك، كـــــانـــــت تـ
ــامــــج »بـــيـــغـــاســـوس«  ــرنــ ــن اســــتــــهــــداف بــ ــ عـ
شــخــصــيــات فــرنــســيــة عــــــدة، فــــي مــقــّدمــهــا 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذي اضطر 
لــهــذا الــســبــب لتغيير رقـــم هــاتــفــه. وظــهــرت 
ــر  أدلـــــة عــلــى مـــحـــاولـــة قــرصــنــة هـــاتـــف وزيـ
ماكرون  وحليف  السابق  الفرنسي  البيئة 
املقرب فرنسوا دو روغي، مصدرها املغرب، 

وفــق تــقــاريــر إعــالمــيــة. و»بــيــغــاســوس« في 
ها 

ّ
صميم فضيحة تجّسس عاملية يعتقد أن

شــمــلــت صــحــافــيــني ومـــدافـــعـــني عـــن حــقــوق 
اإلنسان و14 رئيس دولة.

وحــصــلــت مــنــظــمــة »فـــوربـــيـــدن ســتــوريــز«، 
ومقّرها باريس، و»منظمة العفو الدولية« 
)أمنستي(، على الئحة تتضمن 50 ألف رقم 
ـــهـــا ألشـــخـــاص اخــتــارهــم 

ّ
هـــاتـــف، يــعــتــقــد أن

ــيـــة ملــراقــبــتــهــم  ــلـ ــيـ عـــمـــالء الـــشـــركـــة اإلســـرائـ

مــنــذ 2016. وتــشــاركــتــهــا، الــشــهــر املــاضــي، 
مــجــمــوعــة مــن 17 وســيــلــة إعــالمــيــة دولــيــة، 
من بينها صحف »لوموند« الفرنسية و»ذا 
غارديان« البريطانية و»واشنطن بوست« 

األميركية.
ــاتــــف الــشــخــص  ــلـــه عـــلـــى هــ بـــمـــجـــرد تـــنـــزيـ
ــــالع 

ّ
املــســتــهــدف، يــتــيــح »بــيــغــاســوس« االط

على الــرســائــل والــصــور وجــهــات االتــصــال 
وتفعيل امليكروفون والكاميرا عن ُبعد.

وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة أهــــــــــداف »بــــيــــغــــاســــوس« 
املفترضة 180 صحافيًا و600 سياسي و85 
ناشطًا في مجال حقوق اإلنسان و65 رجل 

أعمال على األقل.
وتحتاج صادرات »إن إس أو« إلى الحصول 
اإلسرائيلية  الــدفــاع  وزارة  مــوافــقــات  عــلــى 
وشّكل  الــحــّســاســة.  الــقــطــاع  طبيعة  بسبب 
ــلــــي لـــجـــنـــة بــرملــانــيــة  ــيــ الـــكـــنـــيـــســـت اإلســــرائــ
ة  للتحقيق في ما إذا كانت قد تمت »إساء
استخدام« بيغاسوس من قبل بعض الدول 

للتجّسس على شخصيات عامة.
وأحدث التحقيق فضيحة مدوية مع ورود 
أســمــاء دول عــدة مــتــورطــة، مــن السعودية، 
واإلمــــارات، واملــغــرب إلــى الهند ومجموعة 
من الدول ذات االقتصادات الناشئة إجمااًل. 
ــة الــوحــيــدة  ــ ــيـ ــ واملـــجـــر هـــي الــــدولــــة األوروبـ
كـــمـــســـتـــخـــدم مــحــتــمــل  اســـمـــهـــا  ــتــــي ورد  الــ
للبرنامج، مع االشتباه باستهدافها مئات 
ومحامون  صحافيون  بينهم  األشــخــاص، 

وسواهم من الشخصيات العامة.
وقــــــّرر املـــغـــرب رفــــع دعـــــوى قــضــائــيــة أمـــام 
املحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي 
ــيــــدن ســـتـــوريـــز« و»مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو  »فــــوربــ
الدولية« بتهمة التشهير. ونفت  السعودية 
واإلمـــــــــــــــــــارات اســــتــــخــــدامــــهــــمــــا لــــبــــرنــــامــــج 

»بيغاسوس«.

استهدف كثيرون فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي سابقًا )جو كالمار/ فرانس برس(

وجد البرنامج على هاتف مؤسس موقع »ميديابارت« إدوي بلينيل )إريك فيفيربيرغ/ فرانس برس(

ربيع  العزيز، ألقت السلطات المصرية القبض على الصحافي في قناة »الجزيرة«  إبراهيم وهشام عبد  بعد اعتقال زميليه بهاء اهلل 
الشيخ، لينضم إلى 65 صحافيًا ومصورًا يقبعون في سجونها
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الرحلة إلى قلب آسياطاجكستان
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وجهة مميزة 

سكان ودودون

المغامرات ال تنتهي

الثقافة والتاريخ

مناطق مختلفة

عدد قليل من الناس قد سمع بدولة طاجكتسان. وإن جاءت على مسامع الناس، 
فهي لطاملا ارتبط اسمها باالتحاد السوفييتي سابقًا، على اعتبار أنها كانت تمثل 
جزءًا منه. اليوم تعتبر طاجكستان وجهة سياحية بامتياز. ليس لتنوع وسائل 
وثقافتها  الخالبة،  لطبيعتها  بل  الحكومة،  تقدمها  التي  اإلمكانيات  أو  الترفيه، 
الضاربة عبر التاريخ. طاجكستان هي إحدى دول آسيا الوسطى، تحدها كل من 
الــدول، جعلت  هذه  مع  وأفغانستان. حدودها  الصني  قرغيزستان،  أوزبكستان، 
منها أيقونة ثقافية في قلب القارة. تتميز الدولة، بتنوع اللغات، إذ إن لكل إقليم 
لغته الخاصة والتي تنبع من الثقافة اإليرانية، ومن هنا، يمكن القول، بأن الدولة 

)Getty/لديها لغة رسمية مزيج من الفارسية والطاجكية. )يغور ألييف

صحيح أن الطبيعة واألماكن التراثية تجذب الزوار، لكن التعرف على السكان املحليني، 
يعتبر قيمة مضافة للرحلة، وسببًا جوهريًا لزيارة طاجكتسان، والتي احتل شعبها 
مركز متقدمًا في مؤشر السعادة لعام 2019 على الرغم من الفقر. يؤكد الكثير من 
الــزوار، أن كرم الناس ولطفهم شجعهم على البقاء في البالد لفترات أطــول. يقال إن 
الله ويجب احترامهم  السكان املحليني، كرماء ويؤمنون بأن الضيوف هم هدايا من 
في  اإلقــامــة  مــن   

ً
بــدال السياح  استضافة  على  الطاجكية  العائالت  تصر  وإطعامهم. 

الفندق، وتهدف العائالت من وراء ذلك إلى تعريف الزوار بحضارتهم وثقافتهم. تتميز 
طاجكستان أيضًا بتنوع االحتفاالت والحفالت التي تقام عادة في األقاليم واملناطق 
النائية، حيث يرتدي الزوار الثياب التقليدية ويشاركون في حفالت الرقص والغناء مع 

)Getty( .بداية كل فصل، وهو تقليد يعود تاريخه إلى أكثر من مئتي عام

تعرف طاجكستان بكونها املكان األكثر سحرًا 
وجذبًا ملحبي الرياضات، واملغامرات. وال يعود 
السبب في ذلك إلى األدوات أو التقنيات الحديثة 
الــتــي تــجــذب عــــادة الــســيــاح، بــل يــكــمــن السبب 
الــرئــيــســي، بــطــبــيــعــتــهــا الـــخـــالبـــة، خــاصــة أنــهــا 
االتــجــاهــات. سواء  من جميع  بالجبال  محاطة 
املــرء يجول في طاجكستان، سيرًا على  أكــان 
األقــــدام، أو على الــدراجــة الــنــاريــة، أو مــن خالل 
الرباعي، فهو بال شك يخوض  الدفع  سيارات 
مغامرة رياضية بامتياز، ألنه ينتقل من إقليم 
مــن سحر طبيعي.  مــا يحتويه  بكل  آخــر  إلــى 
وديـــان، وبحيرات فــي جميع االتــجــاهــات. ومن 
يريد خوض تجربة أخطر، عليه التخطيط جيدًا 
رواد  عليها  يطلق  والتي  بامير،  جبال  لتسلق 
لتشابه  نظرًا  هماليا،  جبال  والتخييم  التسلق 
يعتبر  ذلــك،  إلى  تضاريسها ومناخها. أضف 
طريق بامير السريع أحد املعالم البارزة للسفر 
الــوســطــى، والـــذي استقطب بحسب  فــي آســيــا 
من  أكثر  العاملية  السياحة  منظمة  إحــصــاءات 
50 ألف مسافر في عام 2019.  يربط الطريق 
بقرغيزستان  الصني،   ،M41 باسم  واملعروف 
ــد أكـــثـــر الـــرحـــالت  ــ ــان، ويـــمـــثـــل أحـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ وأفـ

)Getty( .تشويقا في العالم

التنوع الحضاري والثقافي يطغى بشكل واضح على جميع معالم طاجكستان، ما يعطيها مكانة ال نجدها في 
آسيا الوسطى. وتعد العاصمة، دوشانبي نقطة جذب كبيرة للسياح، على الرغم من أن معظم الــزوار يفضلون 
ا جيدًا لتعريف الزائر بتاريخ آسيا الصغرى. 

ً
زيارة الجبال، حيث املغامرات التي ال تنتهي. تعتبر العاصمة، مكان

فاملدينة كانت نقطة جذب لعدة غزوات، منها الغزو الفارسي واملغولي، وحتى الروسي، وهو ما يمكن مشاهدته 
من خالل الهندسة املعمارية، وخاصة الفن الروسي الذي يزين جدران القصور القديمة، والتي تحولت الى مزارات 
للسياح. في العاصمة، يقصد الزوار شارع Rudaki املركزي، ببساطة ألنه شاهد على تاريخ البالد القديم، فال 
يزال محافظًا على التقاليد القديمة، إن لجهة الشكل الهندسي للبازارات، أو لجهة املحال التجارية واملقاهي التي 

)Getty/يعود معظمها إلى القرن التاسع عشر. )كارون ديمرجيان

الرئيسي ألي زائــر، لكن مدينتي خجند، وكــوالب، قد تستحقان لقب أجمل  الجذب  العاصمة تعتبر مركز  أن  صحيح 
املناطق األثرية والعصرية في آن معًا. تقع مدينة »خجند« التي أسسها اإلسكندر األكبر في عام 329 قبل امليالد، في 
أقصى شمال البالد، وهي ثاني أكبر مدينة، كما أنها املدخل إلى وادي فرغانة الشهير. تأخذك الرحلة في هذا املدينة، 
أمــرًا ممتعًا، كما تتميز  الحيوية  بازاراتها  التسوق في  ولــذا يعد  إذ كانت محورا تجاريا،  الحرير،  للتعرف على طريق 
بزخرفة مساجدها، وتلقب بمدينة املساجد امللونة. أما مدينة »كوالب«، فتبدو أكثر عصرية، تقع في جبال بامير على 
ارتفاع 580 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وقد كانت املدينة ذات أهمية عالية ومركزا ثقافيا وعلميا آلسيا الوسطى، 
واليوم تطورت لتصبح مدينة صناعية. تضم املدينة متنزها فرنسيا يعرف باسم Tour de France مع صورة مصغرة 

)Getty/لبرج إيفل وصورة متحف اللوفر. )نزيم كاليندروف
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بيروت ـ ريما أبو خليل، ريتا الجّمال

ُحِفَر   
ٌ
تاريخ  .2020 أغسطس/آب  من  الرابع 

فــي ذاكــــرة مــراســلــني وصــحــافــيــني كــتــجــربــٍة 
ال تــشــبــه غــيــرهــا فـــي مــشــوارهــم اإلعـــالمـــي، 
رغـــم املــخــاطــر الــكــثــيــرة الــنــاتــجــة عــن »مهنة 
ــتـــاعـــب«. مــنــهــم عــايــشــوا تـــحـــّدي مــشــاعــر  املـ
ــة، وآخـــــــــــرون كــــانــــوا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــــب واإلنـ ــواجــ ــ الــ
عــلــى مــســافــِة »لــحــظــٍة« مـــن املـــــوِت، لـــم تقف 
أمـــام تصميمهم على  الــنــجــاة حــاجــزًا  بــعــد 
ني« على الجروح 

ّ
استكمال مسيرتهم، »عاض

الجسدية والنفسية التي يحملونها معهم.
يـــروي املــراســل حــســان الــرفــاعــي، فــي حديث 
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، تــفــاصــيــل الــدقــائــق 
األخيرة قبل وقوع االنفجار في مرفأ بيروت، 
يها، من 

ّ
كــان يغط مــن تظاهرة  تــحــّرك  حيث 

اللبنانية  العاصمة  فــي  الطاقة  وزارة  أمـــام 
إلـــــى جـــهـــة مـــقـــابـــلـــة لـــلـــمـــرفـــأ مـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
الحريق،  يندلع  كــان  بينما   ،12 رقــم  العنبر 
على  األّول  يــكــون  أن  املـــراســـل  هـــدف  إن  »إذ 
األرض«، يقول الرفاعي، ويضيف: »توجهنا 
املعدات  تحضيرنا  وأثناء  بسرعٍة جنونية. 
والــكــامــيــرا لــبــدء النقل املــبــاشــر، تــالشــت كل 
الذكريات، ال أذكر لحظة االنفجار أو سماع 
ــا أتــــذكــــره زمــيــلــي جــهــاد  ــر مـ ــوٍت، آخــ ــ أي صــ
الزهري يطير من جانبي. هذا آخر ما رأيته، 

قبل أن أفقد الوعي لبعض الوقت«.
ــــان وقــتــهــا  ــــك، اســتــعــاد الـــرفـــاعـــي )كـ بــعــد ذلـ
 لقناة الجديد املحلية، أصبح اليوم 

ً
مراسال

ــِت، ووجــد  فــي الـــــــLBCI( وعــيــه لــبــضــع الـــوقـ
الــذي  املــكــان  أمــتــاٍر مــن  نفسه بعيدًا مسافة 
 له إنه كان مغطى بالردم 

َ
كان يقف فيه، وقيل

إلى  والــركــام. أول ردة فعل يتذكرها ذهابه 
املـــصـــور جـــهـــاد لــالطــمــئــنــان عــلــيــه، فــكــانــت 
الدماء تغطي رأسه ووجه، وبدأ يبحث عن 
هــاتــفــه لــيــتــواصــل مــع زوجــتــه، حــيــث جلس 
على الرصيف وظهرت صورته على وسيلة 
ــان  ــتــــه، وكـ ــارع لــطــمــأنــة زوجــ ــسـ إعـــالمـــيـــة؛ فـ
ثــم اكتشف  الــــرأس،  فــي  بـــآالم  وقتها يشعر 
ه 

ّ
أن أحد املواطنني وضعه في السيارة وأقل

إلى املستشفى.
ــاتــــي الــــرجــــل  ــيــ ــــول الـــــرفـــــاعـــــي: »أنـــــقـــــذ حــ ــقـ ــ يـ
كــان دقيقًا  واألطــبــاء في املستشفى. وضعي 
جــــدًا، عــانــيــت مـــن نـــزيـــٍف فـــي الـــــرأس وِشــعــر 
فـــي الــجــمــجــمــة، ونـــزيـــف فـــي أكــثــر مـــن نقطة 
الــدمــاغ نتيجة قــّوة االنفجار.  وارتــجــاج فــي 

ووضعت تحت الرقابة لـ48 ساعة ملعرفة ما 
إذا كنت سأبقى على قيد الحياة أم ال. وبدأت 
أستعيد عافيتي والتركيز تدريجيًا، وبقيت 

في املستشفى بني أسبوع وعشرة أيام«.
عدت  األول  أكتوبر/تشرين   19 »في  يتابع: 
املهنة  البقاء في  العمل، وصممت على  إلى 
أن أستسلم،  أريـــد  واســتــكــمــال رســالــتــي. ال 
خــصــوصــًا أمــــام ابــنــي. لــيــســت هـــذه الــحــيــاة 
التي أريد أن أظهرها له. ال أريد أن أنسحب 

أمام موقف صعب كهذا«.
يشير الرفاعي إلى أن عالقته باملرفأ تعود 
ــام الــشــبــاب،  ــ إلــــى ســنــني طــويــلــة مــاضــيــة أيـ
عــنــدمــا كـــان يــمــارس هــنــاك هــوايــة الغطس 
مع رفاقه، وقد قّرر أن ينزع الخوف من هذه 
النقطة، فبدأ يقصد املرفأ كل يوم على مدى 
أسبوع، يجلس في النقطة نفسها التي كان 
فيها وقـــت وقـــوع االنــفــجــار، ومــعــه قهوته، 
حتى يتقّبل ما حصل: »الحياة لم تتوقف، 
أنــا قادر  ووضعي أفضل بكثير من غيري، 
عــلــى الــعــمــل، والـــبـــقـــاء مـــع عــائــلــتــي وابــنــي. 
ولن  الحياة،  قيد  على  لبقائي  سبب  هناك 
ــا مــحــكــوم بــالــخــوف،  أســمــح أن أكــمــلــهــا وأنــ
لذلك قررت املواجهة«. يتابع: »هناك أشياء 
من  االنفجار،  من  فترٍة  بعد  أتذكرها  بــدأت 
جثث إلى ضحايا وما إلى ذلك من تفاصيل 
ــكــــن األصـــعـــب  ال أريـــــــد الـــــدخـــــول فـــيـــهـــا، ولــ
فــقــد  أن أرى شــخــصــًا  ــان  ــ كـ إلــــــّي  بــالــنــســبــة 

حياته«.
يتحدث الرفاعي عن دور زوجته خالل هذه 
التي  وعالقته  جانبه،  إلى  ووقوفها  الفترة 
صـــارت قــويــة جــدًا مــع ابــنــه )أربــعــة أشــهــر(، 
وشـــعـــوره بـــأنـــه ال يـــريـــد أن يــســتــيــقــظ زيــن 
)ابنه( ذات يوم وال يجد أباه، وهو مسؤول 

اهتّمت بعض المواقع 
الصحافية بإجراء 

تحقيقات استقصائية

سئم الجميع من 
المسؤولين وتهّربهم 

وتبادلهم االتهامات

حصل عدد من 
المؤسسات على دعم 

يضمن استمرارها

ما زال بعض الصحافيين 
يعانون من إصابات 

ألحقها بهم االنفجار

2223
منوعات

ــيـــر مـــشـــوار  تـــجـــاهـــه ويــــريــــد مـــســـانـــدتـــه وسـ
الحياة معه.

ــل عــدم 
ّ

فــتــرة عـــالج الــرفــاعــي لــم تــنــتــِه، يــفــض
الــغــوص فــي تــفــاصــيــل مــعــانــاتــه؛ ألن هناك 
حــــاالت أصــعــب بــكــثــيــر مــن حــالــتــه، مكتفيًا 
بــــالــــقــــول إنـــــــه مـــــحـــــروم مـــــــدى الــــحــــيــــاة مــن 
نــشــاطــات كــثــيــرة اعـــتـــاد الــقــيــام بــهــا، وذلـــك 

بسبب االرتجاج الدماغي الذي أصابه.
ــم تـــكـــن تـــجـــربـــة ســلــوى  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لــ
»الــنــهــار«  جــريــدة  فــي  الصحافية  بعلبكي، 
اللبنانية، أسهل، هي التي أصيبت في مكان 
الحياة  بــني  املستشفى  فــي  ورقـــدت  عملها، 
ــزال تــعــيــش مــــع إصــابــاتــهــا  ــ واملـــــــوت، وال تــ

الجسدية والنفسية.
ــد« كــيــف  ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ تــخــبــر بــعــلــبــكــي »الـ
ــــوت عــلــيــهــا« رذاذًا زجـــاجـــيـــًا من  املـ »ســـقـــط 
ــــار«،  ــهـ ــ ــنـ ــ ــنـــى »الـ ــبـ ــات املــــكــــتــــب فـــــي مـ ــ ــهــ ــ واجــ
وتتحدث عن طنني االنفجار الذي لم يفارق 
رأسها، كما حصل معها إبان اغتيال رئيس 
ــريـــري فـــي 14  الــــــــوزراء األســـبـــق رفـــيـــق الـــحـ

فبراير/شباط 2005، لكنه كان مضاعفًا.
ــقــــول: »فــــي تــلــك الــلــحــظــة، عــنــد الــســاعــة  وتــ
السادسة وسبع دقائق مساًء، غاب اإلرسال 
ــم نــتــمــكــن مــن  ــــت، لــ ــــوقـ الـــهـــاتـــفـــي لــبــعــض الـ
الــتــواصــل مــع أحـــد، حتى الصليب األحــمــر. 
اليمنى، ووضع  يــدي  أنــزف كثيرًا من  كنت 
عندي،  الساعد  حركة  ــت 

ّ
ــل

ُ
ش يتفاقم.  كتفي 

واألصابع، وأصبحت بيد نصف مشلولة«. 
هكذا، إلى أن ساعدها شاب يستقل دراجة 
ها إلى أقرب مستشفى، كما تقول.

ّ
نارية، أقل

لــــم تــــنــــَس بــعــلــبــكــي املـــشـــاهـــد الــــتــــي رأتـــهـــا 
ــانــــت، جـــرحـــى،  فــــي الـــــطـــــوارئ: »مـــرعـــبـــة« كــ
ــيـــة فــــي الــــغــــرف وعــلــى  ــيـــدانـ وإســــعــــافــــات مـ
 مــكــان، وطــاقــم طبي 

ّ
األرض، الجثث فــي كــل

يعمل بال توقف كخلية نحٍل لم تهدأ، يتنقل 
بني حالة وأخرى إلنقاذ أكبر عدٍد ممكن من 

املصابني، بحسب قولها.
ــــالء لــــم يــــعــــودوا  ــزمـ ــ وتـــضـــيـــف: »غـــالـــبـــيـــة الـ
ــال إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل  ــ ــمــ ــ إلــــــى املــــكــــاتــــب. وأعــ
واإلصالحات والتجهيزات لم تنتِه بالكامل، 
ــزل، لــكــن بــعــد شــهــر  ــنــ والـــعـــمـــل أكـــثـــر مـــن املــ
تــقــريــبــًا عـــدت ألول مـــرة إلـــى مــبــنــى الــنــهــار، 
ــــي مـــن جــديــد،  ــاد الــطــنــني إلــــى رأسـ حــيــث عــ
نظري  مكتبي، ورصــد  بقايا  يومها  تأملت 
كثيرًا  كان ينطبق  السجينة،  كتابًا بعنوان 
الطنني  على حالتي، 16 سنة وأنــا سجينة 

والــــخــــوف مـــن أي صـــــوٍت مـــرتـــفـــع. حــاولــت 
بعدها تقوية نفسي، هذا كان قــراري، ومع 
ذلك، كلما توجهت إلى هناك يعتصر قلبي، 
عــنــدمــا أنــظــر إلـــى املـــرفـــأ، لــم أســتــوعــب بعد 
ما حصل، لم أستطع أن أكون موجودة في 

الجريدة بشكل طبيعي«.
الجنوب،  في  العيش  لت 

ّ
فض التي  بعلبكي 

»إن  إلــى بيروت، تقول:  التردد كثيرًا  وعــدم 
شـــاء الــلــه قــريــبــًا يــمــكــن أن أعــــود كــاملــعــتــاد، 
ربما أنسى عندما تظهر الحقيقة، أو أتغلب 
ــي. لــكــنــي أشــك  ــراودنــ عــلــى املــشــاعــر الــتــي تــ
بأني قادرة على النسيان، وأنا حتى اليوم 
الــنــوم بــشــكــل جــيــد أو منتظم،  ال أســتــطــيــع 
الـــســـهـــر حـــتـــى الـــفـــجـــر بـــــات يـــرافـــقـــنـــي مــنــذ 

االنفجار«.
ــلـــة  ــــدى شــــديــــد، الــصــحــافــيــة واملـــراسـ ــا هـ ــ أمـ
أعــلــن خبر  قــنــاة LBCI؛ فكانت أول مــن  فــي 
ــانــــت كـــامـــيـــرا 4G مــفــتــوحــة  ــار، وكــ ــجــ ــفــ االنــ
عـــنـــدهـــا. يـــومـــهـــا، كـــانـــت فـــي بــيــت الـــوســـط، 
حــيــث كــــان يــعــقــد رئـــيـــس الــــــــوزراء األســبــق 
اجتماعًا  الحريري  املستقبل« سعد  و»تيار 
للوهلة  »اعتقدت  تقول:  األرمــن.  النواب  مع 
األولـــــــى، نــتــيــجــة قـــــّوة االنـــفـــجـــار والــضــغــط 
الهوائي الذي حصل واألضــرار الكبيرة، أن 
بالقرار  ربطًا  الحريري،  الجريمة تستهدف 
ــن املــحــكــمــة  الــــــذي كـــــان يــنــتــظــر صـــــــدوره عــ
اغتيال  في قضية  بلبنان  الخاصة  الدولية 

والده«.
»اعتقدنا  الجديد«:  »العربي  لـ شديد  تقول 
 أن هـــنـــاك غـــــارة أو صــــاروخــــًا، وكــل 

ً
ــة بــــدايــ

إلــى قوته،   
ً
االنــفــجــار، نسبة أن   

ّ
لبناني ظــن

فـــي مــنــطــقــتــه. وهــــذه أول معلومة  قـــد وقـــع 
وصلت إلينا قبل أن تتبّدد املعطيات، ويبدأ 

الحديث عن مفرقعات وتلحيم«.
ــــل ســـابـــا  ــيـ ــ ــزمـ ــ ــيــــف: »خــــرجــــنــــا أنـــــــا والـ تــــضــ
الدمار في كل  بــدأ بتصوير  الــذي  مخلوف، 

املــبــانــي، مــن بينها بــيــت الــوســط والــســرايــا 
الحكومية. األدرينالني كان عاليًا، وال نعرف 
ما حدث ومن استهدف االنفجار. وعائلتي 
قلقت كثيرًا؛ ألني كنت على مقربة من املرفأ، 

وحاولت في أول فرصة طمأنة الجميع«.
الحـــقـــًا، اســتــوعــبــت شـــديـــد حــجــم الـــكـــارثـــة: 
ــــات، وعـــنـــد  ــرقـ ــ ــــطـ ــى الـ ــلـ ــــى عـ ــــرحـ ــلـــى وجـ ــتـ »قـ
الــــتــــي حــصــلــت  ــة  ــبـ ــكـ ــنـ الـ أدرك  خــــطــــوة  ــل  ــ كـ
فــــي بــــيــــروت واألضـــــــــرار الــجــســيــمــة بــشــريــًا 
وأهــلــهــا، جسديًا  دّمـــرت  العاصمة  ومــاديــًا. 
ــا، عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي،  ــ ونــفــســيــًا. وأنـ
من  ومــا  النفسية  والصدمة  التروما  عشت 
الكّم من اإلحباط  شيء جعلني أشعر بهذا 
والجرح العميق، إال ما حصل في الرابع من 
أغسطس، ال أنسى هذا اليوم، وكلما أتطرق 

إليه أشعر أني مجروحة وأريد البكاء«.
تقول شديد: »كلما مّر الوقت، أرى أن أحدًا 
لــيــس مـــســـؤواًل، ولــيــس هــنــاك مـــن يــريــد أن 
الكل  وقعت.  التي  الكبرى  الجريمة  يتحّمل 
يريد أن يتسلط علينا. أقله أن يعلن شخص 
ــد مــســؤولــيــتــه، حــتــى املــوقــوفــني منهم  واحــ
بــعــثــوا تـــقـــاريـــر ومــــراســــالت تــفــيــد بــوجــود 
نترات أمونيوم في العنبر رقم 12، من دون 
أمــا كبار املسؤولني؛ فال  أي تجاوب جــّدي. 
مــا يجعلني  وهــذا  يطالهم،  أن  يمكن ألحــد 
نصل  لن  بأننا  وأشعر  باستمرار،  محبطة 
إلى الحقيقة يومًا. وفي هذا البلد ال حقيقة 

تظهر«.
ــرابــــع مــن  وتــخــتــم شـــديـــد: »أطـــلـــقـــت عــلــى الــ
أغــســطــس يــــوم نــكــبــة لــبــنــان، فــمــا قــبــل هــذا 
دّمـــروا شعبًا  لقد  بــعــده.  كما  ليس  التاريخ 
بكامله، واملسؤولون يتراشقون ويتبادلون 
ــرة املــســؤولــيــة، هــم يظهرون  االتــهــامــات وكـ
فقط عند الصفقات واملال، ولكن عند ساعة 
ــيـــة، كـــل طـــرف  املـــحـــاســـبـــة وإعــــــالن املـــســـؤولـ

يرمي التهمة على اآلخر«.

إلى  الفتًا  أســابــيــع«،  فاستغرقت  املكتب،  إلــى 
الزمالء من طلبوا عطلة لفترٍة   »هناك من 

ّ
أن

والضغوط  عايشوها  التي  اللحظات  نتيجة 
النفسية الــتــي عــانــوا مــنــهــا، وهــنــاك مــن كــان 
ل االستمرار وترجمة غضبه في 

ّ
مستعّدًا، وفض

بيروت ـ ريتا الجّمال

قّررت أكثرية وسائل اإلعالم املحلية واألجنبية 
الرغم من  بــيــروت، على  أن تبقي فروعها في 
الــدمــار الهائل الــذي لحقها من جــراء انفجار 
الرابع من أغسطس/ آب 2020؛ فكانت ورشة 
إعــــادة اإلعــمــار لــلــعــودة إلـــى املــكــاتــب سريعًا، 
 التغطية استمّرت، رغم تعّرض زمالٍء 

ّ
علمًا أن

إلصـــابـــات جــســديــة ونــفــســيــة، فــي تــجــربــة لن 
يمحو آثارها الزمن.

اإلعالمية  الحريات  الدفاع عن  وأجــرى مركز 
والــــثــــقــــافــــيــــة »ســـــكـــــايـــــز« مـــســـحـــًا لـــــأضـــــرار 
ــت الـــصـــحـــافـــيـــني  ــ ــابــ ــ ــــي أصــ ــتـ ــ والــــخــــســــائــــر الـ
من  اإلعالمي  والقطاع  واألجانب،  اللبنانيني 
جــراء انفجار مرفأ بــيــروت، إذ لحقت أضــرار 
جسيمة بمكاتب »تيلي لوميار« و»نورسات« 
ــداء  ــ و»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« و»مـــيـــغـــافـــون« و»نـ
الوطن« و»النهار«. كذلك، لحقت أضرار كبيرة 
بمقرات »أساس ميديا« و»أسوشييتد برس« 
و»ذي إندبندنت« و»بي بي سي« و»الجزيرة« 
ــكــــاي  و»دايــــــلــــــي ســـــتـــــار«، و»رويـــــــتـــــــرز« و»ســ
نيوز عربية« و»الــشــرق األوســـط« و»الــعــرب« 
و»الـــعـــربـــيـــة« و»الــــحــــدث« و»املـــــــدن«. ولحقت 
الشرق« و»السفير  »إذاعة  بـ أضــرار متوسطة 
العربي« و»شبكة اإلعالم العراقي« و»الشرق« 
ــد فـــاكـــتـــس« و»الـــــلـــــواء«. ورصــــدت  و»لـــبـــنـــة آنــ
»ســكــايــز« إصــابــة 15 صحافيًا ومــصــورًا في 
املـــكـــاتـــب، و11 إصــــابــــة فــــي املــــنــــزل، وخــمــس 

إصابات ميدانية.
يــقــول رئــيــس تــحــريــر جــريــدة »نــــداء الــوطــن« 
بشارة شربل، في حديث إلى »العربي الجديد«: 
»كانت لحظات رعــب عاشها املــوجــودون في 

 العدد 
ّ
املؤسسة عند وقوع االنفجار، علمًا أن

التدابير   عــشــرة أشــخــاٍص نتيجة 
َّ
يــتــخــط لــم 

واإلجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي الـــتـــزمـــنـــا بــهــا 
ملواجهة فيروس كورونا؛ إذ كان العمل جزئيًا، 
الــذي عــادة ما يعقد عند الساعة  واالجتماع 
الــســادســة، أرجـــئ لحسن الــحــظ؛ فــكــان املكان 

 مكان«.
ّ

األكثر تضررًا والزجاج تبعثر في كل
لم  »أّي أضـــرار جسدية   

ّ
أن إلــى  يشير شــربــل 

 األضرار املادية كانت كبيرة، 
ّ
تسّجل، في حني أن

ر عودتنا لحني االنتهاء من ورشة 
ّ

وهو ما أخ
تصليح النوافذ واملكيفات وإمدادات الكهرباء 
 الجريدة تكّبدت 

ّ
، إلى جانب أن

ً
واملكاتب عامة

 تكاليف إصالح األضرار. وما زال الحضور 
ّ

كل
بالحدِّ األدنــى بسبب فيروس كــورونــا، وهو 
مــحــصــوٌر بــمــن يــعــانــي مـــن أزمــــة كــهــربــاء أو 
إنترنت في منزله وما شابه«. ويؤكد شربل 
أن »ال أحــــد مـــن املــوظــفــني والــعــامــلــني رفــض 
الــعــودة إلــى املكاتب، رغــم الذكريات التي من 
نتحّمل  نا صــحــافــيــون 

ّ
لكن الــصــعــب حــذفــهــا، 

كثيرًا بحكم عملنا وتجاربنا، وهذا ال يعني 
 نظرتنا مختلفة عن 

ّ
نا استثنائيون، بيد أن

ّ
أن

املواطن العادي، ولنا أن نقّدر املخاطر ونعيش 
لــحــظــات عــنــف وحــــروب ومـــعـــارك وهــنــاك من 
الزمالء من مّر بحوادث جّمة خالل التغطيات 

امليدانية، وهذه جزء من ضريبة عملنا«.
مــن جهته، يقول جــان قصير، أحــد مؤسسي 
»العربي  إلــى  حديث  في  »ميغافون«،  منّصة 
 »اجتماعًا كان من املنتظر عقده 

ّ
الجديد«، إن

عــنــد الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف مــن مساء 
الرابع من أغسطس، وهناك زمــالء كانوا في 
طريقهم إلـــى املــكــتــب فــي الــجــمــيــزة، وآخـــرون 
يــنــتــظــرون، وفـــجـــأة دّوى االنـــفـــجـــار الــكــبــيــر. 

مختلفة،  إلصــابــات  العاملني  بعض  تــعــّرض 
واألضرار املادية كانت كبيرة فتحطم املكتب 
 »الــعــمــل حــتــمــًا لم 

ّ
بــأكــمــلــه«. يــؤكــد قــصــيــر أن

يــتــوقــف، وأكــمــلــنــا كــاملــعــتــاد لتغطية وقــائــع 
العودة  أمــا  بــه.  املرتبطة  االنفجار واألحـــداث 

 »هناك من أصيب ليس 
ّ
العمل«، ويشير إلى أن

بل خــالل تغطية تظاهرة  االنفجار،  في  فقط 
الثامن من أغسطس« )يوم اندلعت مواجهات 
حــــادة بـــني املــتــظــاهــريــن املــطــالــبــني بــالــعــدالــة 
والحقيقة والقوى األمنية، وُسجلت إصابات 

عدة، وهناك معتصمون فقدوا بصرهم نتيجة 
الوسائل العنيفة التي قمعهم بها األمن(.

وعلى صعيد ورشــة »الــعــودة«، يقول قصير 
 »الجهات الرسمية طبعًا غابت عن املشهد، 

ّ
إن

وحــصــلــنــا عــلــى مــنــح مـــن مـــؤســـســـات تعنى 

ــــالم أعـــطـــيـــت لـــلـــمـــؤســـســـات اإلعـــالمـــيـــة  ــاإلعـ ــ بـ
والصحافيني الذين خسروا معّدات وتجهيزات 
وأمورًا أخرى يستفاد منها طبيًا وغير ذلك«، 
 »املوضوع ما زال يشكل تحديًا 

ّ
مشيرًا إلى أن

تتوقف  لم  والتغطية  إلينا جميعًا،  بالنسبة 
منذ سنة حتى اليوم رغم الصعوبات النفسية 
 

ّ
ــــوع االنـــفـــجـــار أو مــواكــبــة كــل ــواء عــنــد وقـ ــ سـ

تفاصيل الحدث أو مشاهدة الصور ومقاطع 
الــذكــريــات من  التي دائــمــًا مــا تحيي  الفيديو 

جديد«.
بدوره، يشرح املسؤول اإلعالمي في »سكايز« 
»العربي الجديد«، الدور الذي  جاد شحرور، لـ
الرابع  انفجار  وقــوع  املــركــز منذ لحظة  لعبه 
مــن أغــســطــس، وهـــو الــــذي يــرتــكــز عــمــلــه على 
نا 

ّ
رصد االنتهاكات ضّد الصحافيني »بيد أن

 
ّ

وّسعنا الفكرة أكثر، حتى نكون جهاز دعم لكل
 الدولة لن 

ّ
منا جداًل بأن

ّ
نا سل

ّ
املؤسسات، ألن

تنظر إلى حالها كما هي غائبة عن الوقوف 
إلى جانب كل املواطنني«. ويشير شحرور إلى 

 املركز تواصل سريعًا مع منظمات دولية 
ّ
أن

بهدف إطالق أقوى برنامج دعم حول العالم، 
اإلعــالمــيــة والصحافيني  املــؤســســات  يــطــاول 
االنفجار، و»عملنا  تــضــّرروا من جــراء  الذين 
ة محاور؛ الدعم الطبي للصحافيني 

ّ
على ست

املــصــابــني، بما فــي ذلــك الــعــالج املستمر مثل 
ــة، واملـــعـــدات الــطــبــيــة، ال  ــ ــ الــفــيــزيــائــي، واألدويـ
ــن ال يــتــمــتــع بــالــتــغــطــيــة الــصــحــيــة  ســيــمــا ملــ
املـــالئـــمـــة. وتــمــثــل املـــحـــور الـــثـــانـــي بــاملــعــدات 
الكومبيوتر  أجهزة  ذلــك  في  بما  الصحافية، 
والتصوير والبث واإلرسال املتضررة، وكانت 
ني الذين يعملون 

ّ
األولوية للصحافيني املستقل

فكان  الثالث،  املحور  أمــا  الخاص.  لحسابهم 
الدعم  والرابع هو  الصحافية.  املقرات  ترميم 
ــل الــخــامــس بالعمل 

ّ
الــنــفــســي. فـــي حـــني تــمــث

االســـتـــقـــصـــائـــي، بــمــعــنــى رفــــض الــــعــــودة إلــى 
ــدة قــبــل  ــ ــائـ ــ ــانــــت سـ مــــمــــارســــات صـــحـــافـــيـــة كــ
االنــفــجــار، كــمــحــابــاة الــســلــطــة وغــيــاب ثقافة 
نحو  بالتالي  والــدفــع  باملعلومات،  التدقيق 
مــواجــهــة الــفــســاد وإرســـــاء الــصــحــافــة الــحــرة 
الــطــبــقــة واألحــــــزاب السياسية  املــســتــقــلــة عـــن 
التقليدية. وترّكز املحور السادس على الدعم 
االقتصادي الذي يهدف إلى تأمني حياة كريمة 
للصحافيني، بما يتيح لهم مواصلة عملهم، 
لــة والــتــدقــيــق  خــصــوصــًا عــلــى صــعــيــد املــســاء

وااللتزام بأعلى املعايير املهنية«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، بعض  يكشف شــحــرور لـــ
األرقام: »كان لدينا 12 شريكًا دوليًا، إذ تمّكنا 
من جمع 779 ألفًا و800 دوالر. استطعنا أواًل 
تقديم دعم لـ79 صحافيًا كأفراد، وواحد على 
الصعيد الطبي، واثنني على الصعيد النفسي، 
وخمسة أشخاص استفادوا من ترميم املنازل، 

وثالثة من استبدال املعدات، وستة من تأمني 
صحي شخصي، و62 من دعم اقتصادي، مثل 
املساعدة في تسديد أقساط أو قروض، وكان 

املجموع 125 ألفًا و175 دوالرًا«.
وعلى صعيد املؤسسات اإلعالمية التي تلقت 
الــدعــم املــبــاشــر، يقول شــحــرور: »ســاعــدنــا 12 
مــؤســســة إعــالمــيــة، وبــلــغــت قيمة املــســاعــدات 
قرابة 94 ألفًا و714 دوالرًا، وقدمنا دعمًا لخمس 
أي  االستقصائية؛  الصحافة  فــي  مــؤســســات 
لناحية إنتاج مــواد استقصائية )مــعــّدات أو 
توظيف وما شابه(، وبلغت القيمة قرابة 223 
 
ّ
ألفًا و550 دوالرًا«. ويلفت، في املقابل، إلى أن
ــام هــي لغاية 30 يــونــيــو/ حــزيــران  هــذه األرقــ
 
ّ
ــام مــحــدثــة ألن املــاضــي و»ســتــكــون هــنــاك أرقــ

الدعم مستمّر«.

بيروت قبل لحظة من تطايرها

صحافيون في طريق عودتهم إلـى مقرات العمل

MEDIA

الرابع من أغسطس 2020
الدوّي الذي لم يسمعه أحد عاٌم يمّر على 

انفجار مرفأ 
بيروت. إلى جانب 
الّدمار، ثمة كثير 

من الشهادات 
والروايات 

والقصص التي 
خلّفها هذا 

الحدث. قصص 
سنستمع إليها من 
كاّفة أبناء المدينة 
التي ما زالت تعاني 

صدمات متتالية. 
هنا، مضت »العربي 

الجديد« لتتبّع 
بعض القصص 

التي عاشها 
صحافيون لبنانيون 

كانوا في قلب 
الحدث، وتأثّروا به، 

جسديًا ونفسيًا، 
وما زالت أشباحه 
تطاردهم حتى 

يومنا هذا. عاٌم مّر 
على شعٍب طالما 

أنهكته الحروب، 
واستبّد به الفساد، 
وصعوبة األوضاع 
المعيشية، ونقص 

في كّل موارده 
األساسية

أكملت 
المؤسسات 
عملها ورصدت 
تأثيرات االنفجار 
ومخلّفاته 
)Getty(

)Getty( كثير من اللبنانيين ال يزالون تحت العالج والمراقبة

يحاول سّكان 
بيروت التأقلم مع 
)Getty( أثر االنفجار
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 إلى ِسحر 
ً
ّدة

َ
خالفة بينها، ُمنش

ُ
املشابهة وامل

أصوِلها البعيدة ضمن 
َ
مبانيها ومعانيها، ف

املتقاطعة  بثقافاتها  الّسامية،  اللغات  ر 
ُ
ُجــز

أن  اختاَرت  ها 
ّ
أن  

ّ
إال املتشابكة.  وحضاراتها 

 الــكــلــمــات عــبــر ُمــعــَجــمــاتــهــا، وهــي 
َ
تــلــَج كــــون

َمخازن الدالالت وَمكانزها.
ــــي حــقــل  ــد تـــخـــّصـــصـــت كـــشـــلـــي فـــــــــواز فــ ــقــ فــ
ــة  ــ املــعــجــمــّيــة الـــعـــربـــّيـــة وتـــعـــّمـــقـــت فــــي دراسـ
ــرة، وال  ــعــــاصــ ــا الــكــالســيــكــّيــة واملــ ــادرهـ مـــصـ
هرت في بلِدها، لبنان، منذ 

َ
سّيما تلك التي ظ

نهايات القرن التاسع عشر إلى غاية الحرب 
سمت أعمالها بالشمول 

ّ
العاملّية الثانية. وات

ظارها عشرة 
ْ
مرات أن

َ
والثراء، حيث كان من ث

كتٍب حول املعجمات العربّية، وهو ما يجعل 
املتخّصصات واملتخّصصني  أكبر  منها من 

في هذا امليدان الفسيح الَوعر. 
كانت بداية تآليفها أطروحة الدكتوراه التي 
بعت بعنوان: »املعجم العربي في لبنان« 

ُ
ط

عجمي 
ُ
 النتاج امل

ّ
)1982(، وفيه استعادت كل

 من 
َ
الضخم الذي ظهر طيلة ما يقارب القرن

ة، 
َ
ُمستحدث أكــانــت معجمات  مــن، ســواء 

ّ
الــز

ب ما طرأ على الضاد 
ّ
َكتبها أصحابها لتعق

دة، أو معجمات كالسيكّية 
ّ
ول

ُ
من املفردات امل

عــلــيــهــا  مــــــــّرت  أن  بــــعــــد  مــــــــّرة  ألول  ــبـــع  تـــطـ
ــيــاهــب املــخــطــوطــات. كما 

َ
فــتــرة وهـــي فــي غ

واالنتقادات  التعقيبات  سائَر  رت 
َ

استحض
والردود التي صيغت على هذه األعمال في 
شكل كتب ومقاالٍت. فالكتاب بمثابة تحليل 
مــفــّصــل لــكــل الــنــشــاط األلــســنــي الــــذي شــاع 
في لبنان إّبان حقَبة النهضة مع استعادة 

مــعــّمــقــة لـــعـــوامـــل هــــذا الـــنـــشـــاط ومــظــاهــره 
وحدوده.

وخّصصت كشلي فــواز، بعد ذلك، َمجموعة 
من األعمال لتقديم املعاجم القديمة، ومنها، 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، »لــســان الــعــرب البــن 
ر 

َ
منظور: دراسة وتحليل ونقد« )1995( وآخ

ليل بن أحمد الفراهيدي 
َ

لكتاب »العني« للخ
املـــحـــيـــط«  »لـــلـــقـــامـــوس   

ٌ
ثــــالــــث ثــــم   ،)1996(

للفيروزآبادي )1996(. 
وفي هذه السلسلة، عادت إلى مناهج هؤالء 
اللغويني القدماء في ترتيب املواد املعجمّية 
وذكـــرت مــصــادَرهــا وشــواهــَدهــا، وذلـــك بعد 
بذٍة عن حياة الكاتب وأهم العوامل 

ُ
تقديم ن

ـــــــرت فــــي صـــيـــاغـــة األثــــر 
ّ
ــي أث ــبــــواعــــث الـــتـ والــ

وطريقة ترتيبه. 
ــــصــــّدت الــبــاحــثــة الــلــبــنــانــيــة، عــقــب ذلــــَك، 

َ
وت

ــاد املعاصرة وإلــى أهــم رّوادهـــا 
ّ

ملعاجم الــض
ـــوضـــعـــت كـــتـــاًبـــا عـــن الــشــيــخ 

َ
وأصـــحـــابـــهـــا، ف

املــعــجــمــّيــة )1996(  ــــوده  ــهـ ــ ــا وُجـ ــ أحـــمـــد رضـ
مـــة عـــبـــد الــلــه 

ّ
وثـــانـــًيـــا عــــن ُمــــعــــاِصــــره الـــعـــال

ــا عن 
ً
العاليلي ونــظــريــاتــه الــلــغــوّيــة، ثــم ثــالــث

»املساعد«  الكرملي وُمعجمه  أنستاس  األب 
تحقيق  فــي  كبير  عــن نشاط   

ً
)1996(، فضال

تصّدت  فقد  وضبطها،  القديمة  ــصــوص 
ّ
الــن

ــدات 
ّ
ــمــســة ُمــجــل

َ
مِلــهــمــة اإلخــــــراج الــعــلــمــي لــخ

فنون  األرب في  »نهاية  كاملة من موسوعة 
-1278( ـــويـــري 

ّ
الـــن ــّديــــن  الــ لــشــهــاب  األدب«، 

على  الــطــويــل  بــصــبــرهــا  مــمــا يشهد   ،)1333
ــرة، لـــتـــرّد  ــِســ ــ ــَع ـــصـــوص الــ

ّ
مـــعـــاشـــرة تـــلـــك الـــن

نجم الدين خلف اهلل

قــبــل الـــعـــقـــود الـــثـــالثـــة املـــاضـــيـــة، لم 
ــعــجــمــات الــعــربــّيــة والــُكــتــب 

ُ
تــكــن امل

في   
ً
ُمرقَمنة بها  املتعلقة  واملــقــاالت 

الفضاء  في  االفتراضّية، وال متاحة  الشبكة 
 في املكتبات 

ّ
الواقعّي، فال َيجدها الباحث إال

 العلمّي فيها ال يخلو 
ُ
ة. وكان البحث ختصَّ

ُ
امل

ه 
ُ
ضحيات جّمة. وهذا ذات

َ
ة كبرى وت

َّ
من مشق

ه الباحثة اللبنانّية، ِحكمت كشلي 
ُ
ما كابدت

العصيبة من  الــفــتــرة  تلك  فــي   ،)1942( ــّواز  فـ
تاريخ لبنان أثناء الحرب األهلّية وُبعْيدها. 
فقد غاصت هذه الباحثة في ما أتيح لها من 
عاين عالقات 

ُ
عالج أصول الكلمات وت

ُ
الكتب ت

تونس ـ ليلى بن صالح

لم يظهر اسم جزيرة جربة التونسية ضمن 
ــمــة 

ّ
الــقــائــمــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا مــنــظ

املاضي  يوليو   / تّموز  نهاية  »اليونسكو« 
ــه فــــي الـــصـــني.  ــتـ ــامـ فــــي مـــؤتـــمـــرهـــا الــــــذي أقـ
اإلعــالم  التونسّيني ووســائــل  انشغال  ومــع 
بات الحياة السياسية، ال نجد اهتمامًا 

ُّ
بتقل

ال مــن بعيد وال مــن قــريــب بــاألمــر، وهــو ما 
التي حظيت  الدعاية  يتناقض مع موجات 
ــــواٌت ســـابـــقـــة؛ مـــثـــل تـــقـــديـــم مــلــف  ــطـ ــ بـــهـــا خـ
تــرشــيــح الــجــزيــرة إلـــى »الــيــونــســكــو« بــدايــة 
القائمة  الــجــاري، أو إدراجــهــا ضمن  الــعــام 

التمهيدية عام 2016.
قـــائـــمـــة مــع  تـــــــزال  الـــفـــرصـــة ال   

َّ
أن صـــحـــيـــح 

مها 
ّ
الـــتـــي ســــوف تنظ الــكــثــيــرة  املـــؤتـــمـــرات 

مة 
ّ
»الــيــونــســكــو«، فــهــذه مــن هـــوايـــات املنظ

الـــدولـــيـــة عــلــى مـــا يـــبـــدو، بــمــا فـــي ذلــــك من 

ـــعـــة في  مــنــافــع؛ مــثــل بــنــاء الـــعـــالقـــات املـــوسَّ
ــع صــكــوك  ــ ــوزيـ ــ الــــزمــــن الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، وتـ
 عــدم قبول 

َّ
الــتــرويــج السياحي. ولــكــن، لــعــل

املــلــف هــذا الــعــام يشير إلــى نقائص كثيرة 
 
ً
ينبغي التفكير بجدية في تجاوزها، فمثال

كــــان مــلــف تــرشــيــح جـــربـــة لــقــائــمــة الـــتـــراث 
العاملي أولوية في 2017 و2018، حني أشرف 
الثقافة  عــلــى وزارة  الــعــابــديــن  زيـــن  مــحــمــد 
ــا انتهت 

ّ
ــهــا ذهــبــت، مل

ّ
فــي تــونــس، ويــبــدو أن

 الــثــانــي مــن األولــويــات 
ّ

واليــتــه، إلــى الــصــف
ــا يــقــع ضمن  ــو مـ بـــني لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، وهــ
عقلية إداريــــة ال تــؤمــن بــتــواصــل املــشــاريــع 
 ذلك باألشخاص 

ُّ
واملؤّسسات، بل يرتبط كل

فتذهب املشاريع حني يذهبون.
من حسن الحظ أنه جرى، منذ 2017، إنشاء 
ــرى غير  ــ خـ

ُ
ــة تــجــمــع هــيــاكــل أ

ّ
لــجــنــة مــســتــقــل

وزارة الــثــقــافــة؛ مــثــل »وكــالــة إحــيــاء الــتــراث 
والــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة«، و»املـــعـــهـــد الــوطــنــي 
للتراث«، و»جمعية صيانة جزيرة جربة«، 
ولوال ذلك لذهبت جهود خمسة أعوام هدرًا.

ن إليه هو 
ّ
الــذي ينبغي التفط الخلل اآلخــر 

املبالغ فيه بقّوة ملف جربة، حيث  اإليمان 

المسافرة بين 
األلسن والمعاجم

مقابل الدعاية التي 
رافقت خطوات تقديم 
ملف ترشيح جزيرة جربة 
التونسية لـ»قائمة التراث 

العالمي«، نجد صمتًا 
أمام الفشل في تحقيق 

الهدف

منذ سبعينيات القرن 
الماضي، انشغلت 

الباحثة اللبنانية بالمعاجم 
العربية ولم تثنها قلة 

المنهجيات العلمية وال 
غياب العمل الجماعي، 
وبدأت مغامراتها مع 
القواميس قبل الوسائل 

التقنية الحديثة

في معرضها المقام 
حاليًا في إسطنبول، 

تستلهم الفنانة 
التركية قصيدة ُتنّدد 

باالعتداءات الجسدية 
على المرأة في تركيا 

إلدانة الظاهرة

جربة خارج الئحة اليونسكو للتراث العالمي

َمْلَتم شاهين عّداد تذكاري إلحصاء الضحايا

حكمت كشلي فّواز في مخازن الدالالت ومكانزها

قادتها ُميولها العلمية 
األولى إلى التخّصص 

بحقل المعجمية

ُتشّكل البنية التحتية 
السياحية عبئًا على ملف 

الجزيرة التونسية

يجتمع الشعر والرسم 
والفكر على إدانة 
تعنيف نساء تركيا

بحثت أصول الكلمات 
العربية في ُجُزر اللغات 

الّسامية

فواز  كشلي  حكمت  منجز  أهمية  تكمن 
المعجمية  جهودها  بدأت  حين  أنها  في 
في سبعينيات القرن الماضي كانت المصادر 
التي  المساعدة  التقنية  وتغيب  شحيحة 
ظهرت بعد عقدين، ومع ذلك تعمقت 
َدرسها  على  وأكبّت  الكلمات  دراســة  في 
من أجل رسم تاريخي شامل دقيق لنشأتها 
ــا وتــداخــلــهــا. كــمــا َوضــعــت  ــّوره ــط وت
الثقافي في تعالقات  للَحفر  األولى  اللبنات 
يمكن  ما  ونَسجت  وتحوالتها  المعاجم 
المعجمية  وراء  ما  علم  بواكير  اعتباره 
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ثقافة

تحية

متابعة

معرض

فعاليات

 إلى مخطوطاتها املغمورة. هذا إلى 
َ
الحياة

خــّيــاط«  بــن  »تـــاريـــخ خليفة  جــانــب تحقيق 
)1995( و»طبقات خليفة بن خياط« )1997(، 
 عــاش في الطور األول 

ٌ
وهــو مــؤّرخ وُمــحــّدث

من الفترة العّباسية بني سنتي 777 و854م، 
لــــف وفـــق منهج 

ُ
ــدم مـــا أ وُيـــعـــّد كــتــابــه مـــن أقــ

الَحولّيات.  
فــواز  بــه تجربة ِكشلي  لت 

َ
وال ننسى مــا حف

بقسم  اللبنانية،  الجامعة  في  التدريس  من 
في  ومــشــاركــتــهــا  الـــعـــربـــيـــة،  واآلداب  الــلــغــة 
 أعمالها فــي خدمة 

ّ
املــؤتــمــرات، إذ تصبُّ كــل

اد وَمصادرها، حرصًا منها على إتاحة 
ّ

الض
املــعــرفــة بــهــا ألكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الـــقـــّراء. 
َحياة  لــدرس   

ً
مّيالة الباحثة  هــذه  كانت  فقد 

املفردات في اللغات السامّية القديمة ولذلك 

تجري اإلشـــارة دائــمــًا إلــى الــتــنــّوع الثقافي 
دهـــا  لــلــجــزيــرة وعــمــقــهــا الـــحـــضـــاري وتـــفـــرُّ
ــه فــي منطق 

ّ
 هــذا جــّيــد، ولــكــن

ُّ
املــعــمــاري. كــل

ما  الكثير  يعني  ال  وكواليسها  املــؤتــمــرات 
لم تدعمه استراتيجيات تواُصلية ناجعة، 
إضافة إلــى أنــه ال ينبغي أن ننسى امللفات 

التي تتسابق من أجل نفس الهدف.
التي  الثقافية  املــواقــع  على  نــظــرة  ألقينا  لــو 
 العديد 

َّ
جــرى إدراجــهــا هــذا الــعــام سنجد أن

ر على نقاط القوة التي ذكرناها 
ّ
منها ال يتوف

ــر عــلــى مـــا هـــو أكــثــر 
ّ
فـــي جـــربـــة، ولــكــنــه يــتــوف

أهمية، وهو حسن رعاية املواقع من منظورات 
إيــكــيــولــوجــيــة وإنــســانــيــة ورمـــزيـــة، فـــي حني 
 جربة قــد جــرى استثمارها 

ّ
بــأن ــنــا نعرف 

ّ
أن

سياحيًا بشكل مــبــالــغ، وهــا هــي تــدفــع ثمن 
أربـــعـــة عـــقـــود مـــن هــــذه الــســيــاســات الـــتـــي لم 
تــكــن تــهــتــّم إال بــالــعــائــدات املـــاديـــة الــســريــعــة. 
ل 

ّ
مث

ُ
ت السياحية  التحتية  البنية  باتت  هكذا 

 شبكة 
ّ
إن ملفها؛ حيث  فــي  عبئًا على جــربــة 

الفنادق نبتت في رمال الجزيرة بشكل ناتئ 
لم يندمج مع األبعاد التراثية.

درجـــــت هــذا 
ُ
نــجــد فــي قــائــمــة املـــواقـــع الــتــي أ

األوروبية  الصحية  املنتجعات  مدن  العام: 
الــكــبــرى والــتــي تــوجــد فــي املــمــلــكــة املتحدة 
والـــنـــمـــســـا وبــلــجــيــكــا وتــشــيــكــيــا وأملـــانـــيـــا 

وفرنسا وإيطاليا.

وصــارت  أتقنتها،  حتى  السريانّية  َدَرســــت 
الجامعة، كما كانت  أروقـــة  فــي  أســتــاذة  لها 
مهتمة باملقارنة بني ألفاظ اللسان الّسرياني 
ــلـــى كـــلـــمـــاتـــهـــا مــن  ــرأ عـ ــا يــــطــ والـــعـــربـــيـــة ومــــ
تــحــّوالت صوتّية وداللــّيــة أثــنــاء سفرها من 
لغة إلى لغٍة أخــٍت، مصاقبة لها، وبالتفاعل 
العربية بني  الجزيرة  فــي شبه  الــذي َحصل 

لَهجاتها القديمة، تحاوًرا وتقاطًعا. 
وقــد أكــدت كشلي فـــواز، فــي حديث جمعني 
ــهــا لــم تـــرث اهــتــمــاَمــهــا بــاملــعــاجــم من 

َّ
بــهــا، أن

ديد، 
ّ

فها الش
َ
ى لها ذلك من َكل

ّ
ما تأت

ّ
أحٍد، وإن

فــي مــبــتــدأ أمـــرهـــا، بــالــّريــاضــيــات و»الــعــلــوم 
الــصــحــيــحــة«، حــيــث كـــانـــت ُمــيــولــهــا األولــــى 
ة. وبهذا الزاد املعرفّي -   أكثَر منها أدبيَّ

ً
علمّية

 عن 
ً
الذهني خاضت غماَر متون اللغة باحثة

التي  الدقيقة  ــعــادالت 
ُ
الخفي لها وامل املنطق 

ــصــارت 
َ
ف وعــبــاراتــهــا.  كلماتها  وراء  تختفي 

دغدغ املفردات«، وهذه الصورة الرقيقة من 
ُ
»ت

يالها، كما اهتّمت باأللفاظ اهتماًما 
َ

نسج خ
شعر بلذة قوّية 

َ
يقرُب حّد الِعشق، إذ كانت ت

وهي تخاطبها وتعاين ما حصل بينها من 
ب، األمر الذي َوّجهها 

َ
تفاعٍل في سالف الِحق

ــى املـــقـــارنـــة املــعــجــمــيــة ومــعــالــجــة قــضــايــا  إلــ
الكلمات وتطّوراتها إلى جانب الخوض في 

مسائل الترادف والتوليد والتفاعل.

تصويب

محمود وهبة

ما حدث في تلَك العشّية حّملني 
- وحّمل كل إنسان من لبنان - 
فّي   

َ
ــف

ّ
وخــل أستطيع،  مما  أكثَر 

ــســورًا هي أبــَعــُد مْن 
ُ
 وك

ً
نقيصة

.
ْ

رأَب وتنَدِمل
ُ
أن ت

ــّمــــي الــــــجــــــروح حــني  مـــــــــاذا نــــســ
لها 

ُ
وتأك الــّزمــن  عليها  يمضي 

رمــادًا   
ُ

تستحيل هل  حظات؟ 
ّ
الل

ــرادات  ــ  فـــي الـــّدفـــاتـــر وبـ
ُ
وتــحــفــظ
املوتى. 

 ذلَك 
ُ
أن أعترف. منذ أريــُد   

ً
مهال

ــْب عــن الجريمة، لم 
ُ
الــيــوم لــم أكــت

 عـــلـــى حــســابــي 
ً
ــــْر صـــــــورة

ُ
أنــــش

العنان  ــِلــِق 
ْ
أط ولــم  الفايسبوكّي 

لحزني.
 

َ
ذلـــَك الضيف أبــقــى  أن  ــُت 

ْ
ــل

ّ
فــض

أمــام  الــخــاشــِع  ــِعــْب، 
ّ
الــت الخفيف، 

ــــحــــزِن أهــلــهــا  ـــــِر ل
ِّ
ــة، املـــــَوق ــنـ املـــديـ

دًا 
ّ
كالى. كنُت متاك

ّ
وساكنيها الث

ه. 
ِّ
 من ذلك كل

ُ
ني أضعف

ّ
أن

ُيَسّمونها  مــا  وأتـــت  الــوقــُت  مـــرَّ 
 عن 

َ
كرى، هل يصحُّ أن نقول

ّ
الذ

الجريمِة ذكرى؟ 

¶ ¶ ¶

م. 
ُ
 أريُد أن أحل

ً
مهال

ــِد تـــــرى شــعــبــًا يـــخـــرُج  ــغــ ــ ــي ال فــ
 

ُ
، يــحــمــل

ُ
ــات ويـــــصـــــرخ ــاحـ ــلـــّسـ لـ

ــّدُد أســمــاَء شــهــداٍء  ــَعـ الفــتــاٍت وُيـ
 

ُ
وجرحى وُمصابني. تراُه يحِمل
تـــــراَب الـــشـــهـــداء فــيــصــيــُر ذهــبــًا 

خالصًا. 
ــْم وال تــوقــظــونــي.  ــ

ُ
ــل ــي أحــ ــونـ دعـ

ـــــرُب فــي 
ّ

 مــــــّرة والـــــض
ُ
الــحــقــيــقــة

جسِد املّيت حرام. 
لــقــد مــــتُّ فـــي تـــلـــَك الـــعـــشـــّيـــة.. ال 

توقظوني.

)شاعر من لبنان(  

في انتظار مؤتمر الحق

حين ينتقل الوجع بين النساء

تقيم فرقة مسار إجباري عند الثامنة من مساء األربعاء المقبل حفًال موسيقيًا 
عام  الفرقة  تأّسست  القاهرة.  في  األوبرا  بدار  المكشوف  النافورة  مسرح  في 
وتامر  حافظ،،  وأحمد  مسعود،  وأيمن  الدقاق،  هاني  من:  كًال  وتضم   ،2004

عطا اهلل، وتمزج بين موسيقى الجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري.

يقّدم الفنان طارق أبو كويك المعروف بـ الفرعي حفًال موسيقيًا عند الخامسة 
من مساء الجمعة المقبل على خشبة مسرح الشمس في عّمان، يرافقه مغني 
الراب إدريسي. يتناول الفرعي في أغانيه واقع المنطقة العربية وما تعانيه من 
قمع واستبداد واحتالالت مثل »غزاة بدون قوافل« و»استشراق داخلي« »والحل«.

تنطلق عند التاسعة من مساء األربعاء المقبل، الـ14 من الشهر الجاري، فعاليات 
ببيروت، والتي تتواصل حتى نهاية  زيكو هاوس  مهرجان سطوح الوصل في 
الشهر الجاري، بتنظيم من استديو لََبن. يضّم البرنامج قراءة مسرحية بعنوان »لقد 
جئت من«، وقراءات شعرية )يوم 18 الشهر( لكّل من زنوبيا ظاهر، وعلي شمس 

الدين، ومحمود وهبة )الصورة( وباسل األمين ومحمد شحادة.

يُفتتح عند التاسعة من صباح اليوم األربعاء معرض مزيج في غاليري 4 بـ مطافئ: 
مقّر الفنانين في الدوحة، والذي يتواصل حتى الحادي عشر من الشهر المقبل. 
والتصميم  والطباعة  والفوتوغراف  والتركيب  الرسم  أعمال  المعرض  يتضّمن 
البوعينين  أحمد  والعنود  العبيدلي  وخليفة  زبيري،  سدرة   : بينهم  من  لفنانين 

)اللوحة(.

إسطنبول ـ مالك دينيز أوزدمير

ــتــــل الــــنــــســــاء فــي  مـــــع تـــــزايـــــد جـــــرائـــــم قــ
ــيــــرة، ظــهــرت  تــركــيــا فـــي الـــســـنـــوات األخــ
ــاب 

ّ
مــســاهــمــات عـــديـــدة لــكــثــيــر مـــن الــُكــت

والــفــنــانــني األتـــــراك، ملــحــاولــة وقـــف تلك 
الــجــرائــم ومــكــافــحــة الــعــنــف ضـــد املـــرأة 
لإحصاءات  ووفقًا  املختلفة.  بأسبابه 
امرأة  تلت 180 

ُ
ق فقد  الرسمية،  التركية 

عام 2010، كما وصل عدد الضحايا من 
النساء في عام 2019 إلى 474 امرأة.

ــرز املــســاهــمــات الـــتـــي قــّدمــهــا  ــ  أبـ
ّ

ــل ــعـ ولـ
فـــنـــانـــون أتــــــراك فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، هــو 
الكاتبة خديجة  أصدرته  الــذي  الكتاب 
مريم، عام 2019، بعنوان »من أين يبدأ 
قتل املرأة؟« وقد حظي الكتاب باهتمام 
قيم 

ُ
عدد كبير من القّراء في تركيا. كما أ

أيضًا العديد من املعارض الفنية حول 
الفنانة  كمعارض  النساء،  قتل  جرائم 
إيبك دوبان، التي أقامتها داخل تركيا 
أخبار  فيها على  وخارجها، واعتمدت 
مـــن الـــصـــحـــافـــة الـــتـــركـــيـــة حــــول جـــرائـــم 
قــتــل الــنــســاء وعــرضــتــهــا عــلــى لــوحــات 

معدنية.
الــفــنــانــة  افـــتـــتـــحـــت  ــاق،  ــيــ الــــســ فــــي ذات 
في  فنّيًا  معرضًا  م شاهني 

َ
ت

ْ
َمل التركية 

باي  بحي  األدب«  »بيت  فــي  إسطنبول 
أوغــلــو، بــعــنــوان »وجـــُع امـــرأة ال ينتقل 
إلى أخرى« في الخامس والعشرين من 

يونيو/ حزيران املاضي. 
ــعــــرض الــــــذي يــســتــمــّر  وحــــــول فـــكـــرة املــ
حـــتـــى يـــــوم غــــد الـــجـــمـــعـــة، تــــقــــول مــلــتــم 
»العربي الجديد«:  شاهني، في حديث لـ
مــن قصيدة  املــعــرض  فــكــرة  »استلهمُت 
طـــويـــلـــة مــشــتــركــة لــلــشــاعــرتــني بـــرهـــان 
وهــي حوارّية  كسكني وأصلي سيرين، 
بينهما بعنوان »عــّداد تذكاري« وقمُت 
 لوحات املعرض وأنا أستمع 

ّ
برسم كل

إلى القصيدة بصوتيهما. واستخدمُت 
املونوبرنت في جميع رسومات  تقنية 
الـــنـــشـــر  دار  أصــــــــــدرت  وقـــــــد  املــــــعــــــرض. 
القصيدة  يتضّمن  كتابًا   »160 »الكيلو 
مــع الــرســومــات وصــور ضحايا العنف 

من النساء«.
ــوم، فـــلـــمـــاذا مــاتــت  ــ  يـ

ّ
ــل ــا أضـــربـــهـــا كــ ــ »أنـ

هــذه املـــرة« مثل هــذه الــعــبــارة القاسية 
أضــــافــــتــــهــــا الــــفــــنــــانــــة إلــــــــى رســـــومـــــات 
ــيـــق  ــتـــوثـ ــا، فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـ ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــعـ ــ مـ
مبّرراتهم  بمختلف  القتلة  تصريحات 
ــم. كــمــا يــتــضــّمــن  ــرائـ الرتــــكــــاب تــلــك الـــجـ

ويتم تحديث املنصة بشكل يومي. وقد 
الطالبة  إثر مقتل  القصيدة على  ُكتبت 
الجامعية أوزجـــه جــان أصـــالن، بعدما 
وأرادت  والــحــرق،  لالغتصاب  تعرضت 
الــشــاعــرتــان لــفــت االنــتــبــاه إلـــى العنف 

الذي تواجهه املرأة في تركيا.   
 ومما جاء في القصيدة املشتركة:

أصلي سيرين:
ــنـــورة الــتــي  ــتـ ــــول الـ ــــذي يــــقــــّرر طـ ــــن الــ »مـ

نرتدي، والطفل الذي سننجب؟
 وجَه أبيها وهي تمارس 

ُ
ملاذا ترى املرأة

الحّب للمرة األولى،
وملــــــاذا تــصــيــر الــفــتــيــات مـــع رجـــــال في 

؟
ّ
أعمار أجدادهن

برهان كسكني:
»ولكن قبل هذا بكثير يا أصلي

ق على رقابنا
ِّ
يوجد شيء آخر ُعل

لنضع املرأة جانبًا...
يوجد آدم وضلعه، وما شابه ذلك...

 حيوانان مختلفان،
ُ
 واملرأة

ُ
الرجل

والـــقـــاعـــدة فـــي عــالــم الــحــيــوان أن يقتل 
القوي الضعيف«.

ـــًا  ــّي حـ ــًا  ــ ــرّيـ ــ ــعـ ــ شـ أداء  أيـــــضـــــًا  املــــــعــــــرض 
قاعة  ّصصت 

ُ
خ إذ  الشاعرتني،  بصوت 

الذين  القتلة  لعرض بعض تصريحات 
يحاولون تبرير جرائمهم.

قامت  التي  القصيدة   
ّ
أن بالذكر  جدير 

بــكــتــابــتــهــا الــشــاعــرتــان بـــرهـــان كسكني 
وأصلي سيرين، عام 2015، تحمل نفس 
عــنــوان اســـم املــنــصــة اإللــكــتــرونــيــة التي 
أطلقتها الفنانة التركية زران جوكتان، 
عام 2013، باسم »عــّداد تذكاري« وهي 
أرشـــيـــف رقــمــي يــوثــق قــتــل الــنــســاء في 

تركيا. 
وإلــــى جــانــب إحـــصـــاء عــــدد الــضــحــايــا، 
ــذه املــنــصــة عــلــى أرشــفــة  تـــقـــوم فـــكـــرة هــ
 
َّ
تعرضهن وكيفية  امــــرأة،  كــل  حــكــايــات 

ــنـــة الــقــتــل،  ــر الـــقـــاتـــل وسـ ــ لــلــقــتــل مــــع ذكـ
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بيروت 4 آب

)Getty ،ورشة لصناعة القلل في جزيرة جربة )فتحي بلعيد

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

َمْلَتم شاهين، من المعرض

شارل حسين زندرودي، حبر وألوان مائية عل ورق
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رياضة

أعلن يوفنتوس اإليطالي، تمديد عقد نجم دفاعه 
املخضرم، جورجيو كيلليني، ملوسمني، ليواصل 
قائد فريق »السيدة العجوز« مسيرته مع الفريق 
ويحاول معه العودة إلى الطريق الصحيح بعد 
املعاناة على مدار املوسم املاضي محليًا وقاريًا. 

وكان كيلليني أعلن الشهر املاضي عن رغبته في 
ه دخل في 

ّ
مواصلة مسيرته مع يوفنتوس، وأن

مفاوضات مع إدارة الفريق من أجل تمديد عقده، 
لتسير األمور بالشكل الصحيح.

أعلن فريق موناكو الفرنسي، التعاقد مع العب 
الوسط البرازيلي، جيان لوكاس أوليفيرا، آتيًا من 
فريق ليون في عقد يمتد لخمسة مواسم وينتهي 
في 30 يونيو/ حزيران 2026. وخاض لوكاس )23 

عامًا( معظم فترات مسيرته الكروية في البرازيل 
ولعب في صفوف فالمينغو وسانتوس، قبل 
االنتقال إلى ليون، عام 2019، ولعب معارًا في 
صفوف بريست، ليبدأ رحلة جديدة مع فريق 

موناكو الطامح للمنافسة هذا املوسم.

بدأ املّدعون األرجنتينيون الذين يحققون 
في مالبسات وفاة أسطورة كرة القدم دييغو 
مارادونا االستماع ألقوال 13 شاهدًا، وفقًا ملا 

أكدته مصادر قضائية لوكالة »آفي« اإلسبانية. 
واستمع وكالء النيابة إلى شهادات املمرضات 

اللواتي عملن خالل األيام األولى وعطالت نهاية 
األسبوع في املنزل الذي توفي فيه مارادونا بعد 

الخضوع لعملية جراحية، وتم التحقيق مع 
سبعة مشتبه فيهم بـ«القتل البسيط«.

يوفنتوس يُعلن 
تمديد عقد جورجيو 

كيلليني لموسمين

موناكو الفرنسي يضم 
البرازيلي جيان لوكاس 

لخمسة مواسم

بدء االستماع ألقوال 
الشهود في قضية 

وفاة دييغو مارادونا

تفّوق المنتخب 
األميركي على 
نظيره اإلسباني 
في منافسات 
ربع نهائي 
كرة السلة 
في أولمبياد 
طوكيو 2020، 
بفارق كبير )95 
- 81(، ليتأهل 
إلى الدور نصف 
النهائي ويقترب 
من تحقيق 
الميدالية 
الذهبية. وأثبتت 
أميركا بهذا 
الفوز جهوزيتها 
من أجل اإلطاحة 
بأي منتخب في 
المربع الذهبي 
والوصول إلى 
النهائي الكبير.

)Getty( المنتخب اإلسباني لم يصمد أمام قوة المنتخب األميركي وخبرته

أميركا نحو الذهب
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سينما

محمد بنعزيز

فيلٌم برازيلي عن أزمة روح، تصير 
أزمة وجه. هذا ُيذّكر البطلة ماري 
ــعــات 

ّ
بــحــقــيــقــتــهــا. 8 شـــابـــات ُمــقــن

هــــوى، وُيشبعنها  بــائــعــة  يــعــتــرضــن طــريــق 
 تــعــلــن تــوبــتــهــا. يــســّجــلــن لها 

ْ
ضــربــًا، إلـــى أن

ها ستكون في خدمة الرب. 
ّ
فيديو تؤّكد فيه أن

بدمها.  خة 
ّ
ُملط األرض،  ملقاة على  يتركنها 

يرجعن سعيدات إلى مقّر الداعية السمسار، 
الذي يقودهن ومجتمعهن إلى الهاوية. هذا 
حاصل في الدقائق الخمس األولــى. بعدها، 
ـــخـــّصـــص املـــخـــرجـــة ســـاعـــتـــني لــتــفــســيــر مــن 

ُ
ت

أيــن جــاء هــذا االســتــهــالل، وإلـــى أيــن يمضي 
ه في »ميدوزا«، جديد 

ّ
بالبطلة ماري. هذا كل

محمد هاشم عبد السالم

ُيالحظ في تاريخ السينما البولندية تحديدًا، 
ها لم 

ّ
ُمقارنة بسينما شرق أوروبا أو غربها، أن

تعاِن فجوات جيلية، باملعنى املتعارف عليه. 
دائمًا، هناك أسماء موهوبة، أوجدت لنفسها 
البولندية.  السينما  تاريخ  في  مميزة  مكانة 
 ترتبط 

ْ
هــذا يدعو إلــى الدهشة واإلعــجــاب. إذ

الفجوات الجيلية، عادة، ال سيما الفنية منها، 
بمراحل ضعف األمم والبالد، أو تدهورها أو 

تفّسخها أو انهيارها أو انحطاطها.
ــثـــر مـــنـــه، فــي  ــأكـ ــه، وبـ ــ

ّ
ــل ــنـــدا بـــهـــذا كــ مــــــّرت بـــولـ

 ألكــثــر 
ً
 لـــم تــكــن كــيــانــًا مــســتــقــال

ْ
تــاريــخــهــا، إذ

ــام. قــّســمــتــهــا روســــيــــا والــنــمــســا  ــ ــ مــــن 100 عـ
ــا، ومــصــادرة  ــّم تــرســيــم حـــدودهـ وبــروســيــا. تـ
ل  ُرحِّ وتوزيعها.  تقسيمها  وإعــادة  أراضيها، 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونـــصـــف املـــلـــيـــون بــولــنــدي 
إلـــى كــازاخــســتــان وأوزبـــاكـــســـتـــان وأوكــرانــيــا 
وســيــبــيــريــا، كــعــبــيــٍد فـــي مــعــســكــرات اعــتــقــال 
ــذا الــتــاريــخ الــصــعــب، لــم تمت  ــم هـ رهــيــبــة. رغـ
ــم تــغــب عـــن الــســاحــة  الــســيــنــمــا الــبــولــنــديــة، ولـ
 إجــراء مقارنة بني 

ّ
العاملية إال نـــادرًا. لــذا، فــإن

أجـــيـــال الــســيــنــمــا الــبــولــنــديــة عــســيــٌر لــلــغــايــة، 
نظرًا إلى ثرائها وعراقتها وتنّوعها. مع ذلك، 
، رصــد ســمــات عـــّدة ممّيزة 

ً
يسهل، ولــو قــلــيــال

للجيل الجديد، البارز دوليًا، في العقد األخير 
تحديدًا. سمات ُمفارقة ومغايرة إلى حّد كبير، 
انقالبًا على، أو نقيضًا ملا كانت  عتبر 

ُ
ت تكاد 

عليه السينما البولندية في أوج مجدها، في 
خمسينيات القرن الـ20 وستينياته.

ــواٍم مـــديـــدة، اهــتــّمــت األجـــيـــال السابقة  ــ فــي أعـ
فـــي الــســيــنــمــا الــبــولــنــديــة بــاملــاضــي والــهــويــة 
ــم، بــفــعــل الــــظــــروف واألحــــــــداث،  ــ ــخ. ثـ ــاريــ ــتــ والــ
ــــى الـــســـيـــاســـة، والــتــحــمــت  انـــجـــرفـــت بــــشــــّدة إلـ
بمؤّسساتها  السياسية،  النظم  انتقدت  بها. 
وحــركــاتــهــا وأحـــزابـــهـــا، وتـــصـــّدت لــســيــاســات 

الــبــرازيــلــيــة الـــشـــاّبـــة أنــيــتــا روشــــا داســيــلــفــا، 
»نــصــف شهر  املــعــروض فــي النسخة الــــ53 لـــ
ـ 17 يوليو/  الـــ74 )6  الـــدورة  املخرجني«، في 
« الــســيــنــمــائــي. 

ّ
تــمــوز 2021( ملــهــرجــان »كـــــان

يــنــتــزع »مـــيـــدوزا« املــتــفــّرج مــن رتــابــة حياته 
فرض  مــحــاوالت  تبعات  ليكتشف  الــيــومــيــة، 
رؤية دينية واحدة على املجتمع، عبر حكاية 
ترّكز على تجربة إنسانية فردية في ُبعدها 
الــكــونــي. حــكــايــة ذات عــمــق ســوســيــولــوجــي، 
ُكــتــبــت بــعــني ســيــنــاريــســت غـــّواصـــة فــي واقــع 

بلدها، بمرجعية بصرية كونية.
تتناص  كثيفة،  ُصـــَور  الــســرد بعرض  يتقّدم 
الخفيف،  باألخضر  بــدءًا  قديمة،  لوحات  مع 
 الــلــقــطــات. يــجــُد اللون 

ّ
الـــذي يحضر فــي ُجـــل

أصله وتفسيره في عنوان الفيلم. خضرة من 
لباس املليشيا، ومن رأس ميدوزا األفعواني. 
 بـــصـــرٌي مــشــتــرك بني 

ٌ
ـــضـــرة عـــامـــل

ُ
تــلــك الـــخ

ها.
ّ
اللقطات كل

، مّرت عضوات العصابة املؤمنة 
ّ
في طريقهن

قــرب تمثال رجــل يصرع غــواًل. تمثال يحيل 
إلى لوحات سان جورج، املرسومة منذ قرون. 
ال يظهر فــي الــفــيــلــم تــمــثــال املــســيــح الــفــادي، 
ــه فــــوق مــديــنــة ريــــو دي  ــيــ الـــــذي يــنــشــر ذراعــ
األضــواء  وتتبّدل  السيارة،  تمضي  جانيرو. 
عــلــى وجـــه الــشــابــة وهـــي تــقــرأ مــلــصــقــات في 

الشارع: »الرب عظيم«، »الرب محارب«.
خدمة لهذا الرب، تدافع ماري عن العفة بقناع 

 الوصاية على 
ّ

بالستيكي. تمنح نفسها حق
 في 

ّ
الغير، على النساء خاصة، لقمع حريتهن

تقرير مصير أجسادهن.
هذه خطوة إلى الــوراء في البرازيل الحالية، 
الشعبوي  اليميني  الــرئــيــس  يحكمها  الــتــي 
ــود  ــ ــــارو، الــــــــذي نـــفـــى وجـ ــــونـ ــــسـ ــــولـ جـــايـــيـــر بـ
ــــض إجـــــــــراءات الــتــبــاعــد  ــا، ورفــ ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ وبــ
ــامـــة، وتـــدابـــيـــر  ــمـ ــكـ االجـــتـــمـــاعـــي، وارتــــــــــداء الـ

اإلغالق العام، فجلب كارثة إلى بلده.
بــحــســب كــتــاب خــوســيــه كـــازانـــوفـــا، »األديــــان 
البرازيل  عرفت  الحديث«،  العالم  في  العامة 
تحّواًل من كنيسة النخبة إلى كنيسة الشعب، 
الـــ20. استخدمت  القرن  الربع األخير من  في 
كــلــمــة الـــشـــعـــب بــمــعــنــى دفــــــاع املــجــتــمــع عــن 
املدني  املجتمع  اضطلع  الــدولــة.  ضــد  نفسه 
ــي الـــخـــطـــاب  ــ ــوري فـ ــ ــحـ ــ الــــبــــرازيــــلــــي بــــــــدور مـ
السياسي الجديد ضد الشعبوية، ذات األصل 
الدينيني  الناشطني  انخراط  الديني، وتزايد 

الدولة، االقتصادية أساسًا، بلغة ضمنية غير 
الفتة،  رئيسية  عناصر  هــذه  غالبًا.  صدامية، 
م في  ــه ُيــقــدَّ

ّ
ــى فــي األعــمــال الــفــنــيــة. هـــذا كــل

ّ
حــت

إلى  يميل  ظ، 
ّ
ُمتحف تقليدي  سينمائي  ســرد 

ونافذ  حــاد  انتقاٍد  مع  االجتماعية،  الواقعية 
الفردية والضعف  للعيوب  البصيرة، أحيانًا، 

األخالقي والفساد واملحسوبية، وغيرها.
ــقـــرن الـــــــ20 ومــا  اهـــتـــّمـــت أفـــــالم تــســعــيــنــيــات الـ

والــكــنــائــس فـــي الــنــضــال مـــن أجــــل الــتــحــريــر 
والعدالة االجتماعية. دافع الهوتيو التحرير 
البرازيليون ليس عن امتيازات رجال الدين، 
بل عن الكرامة املقّدسة للبشر )ص 188ـ  192(. 
تغّير االتــجــاه فــي بــدايــة الــقــرن الــــ21، أي اآلن 
ص »ميدوزا«(. صعد الدعاة الدينيون، 

ّ
)ملخ

فــحــّرضــوا الــشــابــة، وصـــارت تدعو بإخالص 
»يا رب طهر جسدي من الشهوة«. ترجو الله 
 يــحــرق خــطــايــاهــا. ال ُبـــّد مــن قــهــر الجسد 

ْ
أن

ب غضب الله. مدخل اإليمان 
ّ
وحرمانه لتجن

مقاومة غواية الجسد. الجسد سجن أرضي، 
ــهــه نــحــت ملــايــكــل أنــجــلــو بـــقـــرد أعــمــى.  ُيــشــبِّ
على  االنتصار  ــه يصعب 

ّ
أن السينما  تكشف 

الــتــزّمــت بهجة حياة  الجسد. يخنق  رغــبــات 
النساء. من هنا، نبعت محنة الرؤية الدينية 
الحداثة  الحديثة.  الليبرالية  املجتمعات  في 
 إلى راحة الروح، 

ً
تعتبر راحة الجسد مدخال

لــذلــك تــعــتــنــي الـــســـوق الــرأســمــالــيــة بــإرضــاء 
رغبات الجسد، بنظافته وتدليكه وتجميله. 

لذا، ُيصبح املاكياج من أكثر السلع رواجًا.

ماذا يخفي الماكياج البراق؟
ــه الـــبـــطـــلـــة مــــــــاري. حــني  ــ ــبـــات وجــ ــكـ يـــخـــفـــي نـ
عه، لم يعد املاكياج 

ّ
تعّرضت لعقاٍب لم تتوق

ينفع. بينما ماري تبحث عن عملية تجميل، 
 
ْ
اكتشفت التالي: ما جدوى تجميل الوجه إن
كانت الروح مكسورة. وقع حدث عابر، فتغّير 
الــوجــه أهم   

ّ
مــســار شــاّبــة متدينة، أدركـــت أن

مــن الـــروح فــي عصر الــصــورة. مــن ال يعجبه 
وجهه، يخاف الكاميرا، ويكره صوره. ُيعاني 
 اآلخرين 

ّ
أن حساسية شديدة، حني يكتشف 

الوجه  إلخفاء  القناع  ِكر 
ُ
ابت وجهه.  يراقبون 

الحقيقي. مع صعود الرجعية، في بلٍد عرف 
والتضليل  العنف  يصير  الــتــحــريــر،  الهـــوت 
وســيــلــة أســاســيــة لــفــرض الـــوصـــايـــة. تصير 
ــى أنــيــتــا 

ّ
حـــريـــة الـــفـــرد مــــهــــّددة. لـــذلـــك، تــتــبــن

ــز عــلــى مشاعر  روشــــا داســيــلــفــا مــقــاربــة تــركِّ
الشخصية، أكثر من تركيزها على السياق. 

ــيــــدوزا« ســمــات الــشــخــصــيــة عــبــر 3  نــحــت »مــ
مراحل:

تامة،  بتبعية  الــداعــيــة  أجــنــدة  مرحلة خدمة 
وعــيــش الــحــرمــان كــإيــمــان وســعــادة قصوى. 
ــذه املـــرحـــلـــة، تـــقـــوم الــعــصــابــة املــؤمــنــة  فـــي هــ

ْب.
ُ
بمهمة جلد بائعات الهوى ليت

ــة الـــثـــانـــيـــة صــــــارت ضـــمـــن مــجــمــوعــة  ــلـ املـــرحـ
ــاٍد، أصــحــابــهــا  مـــمـــرضـــني، يــعــتــنــون بــــأجــــســ
 املـــمـــرضـــني يــســتــمــتــعــون 

ّ
ــكـــن فــــي غـــيـــبـــوبـــة، لـ

بـــحـــيـــاتـــهـــم. هـــــذه مـــرحـــلـــة مـــالحـــظـــة حــقــائــق 
الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة، ونـــشـــأة الـــشـــّك، وعــيــش 

ة واملتعة.
ّ
الحيرة بني العف

الثالثة مرحلة اكتشاف الحّب، وبدء  املرحلة 
املقاومة للتحّرر من سلطة الداعية.

حينها، أطــلــقــت مـــاري صــرخــة مــعــاديــة ضد 
مليشيا الداعية املشعوذ الغني، الذي يتاجر 
بـــــــأرواح الـــحـــائـــريـــن. اكــتــشــفــت زيــــف الـــدعـــاة 
وكـــذبـــهـــم، فــاقــتــربــت مـــن اكــتــشــاف الــحــقــيــقــة. 
تثبت  البشرية.  للروح  دواء  أفضل  الحقيقة 
 
ْ
لقطات النهاية قول فان غوغ: »على الفن أن

يواسي من كسرتهم الحياة«.

بــعــدهــا بــالــســيــاســة، وبـــالـــتـــحـــّوالت الــدولــيــة، 
ــان الــتــركــيــز عــلــى انــفــتــاح املــجــتــمــع،  . كــ

ً
قــلــيــال

والغفران،  والتسامح  كالحّب  أخــرى  وقضايا 
ــيـــة، مـــع تــلــمــيــحــات إلــى  واملـــســـؤولـــيـــة األخـــالقـ
األوضـــــــاع االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة. هــذا 
ُيــــالحــــظ فــــي أفـــــــالم يــــــان يــــاكــــوب كــولــســكــي، 
وكشيشتوف كــراوزا، وتوماش باچينيسكي، 
األلفية  مــع   .

ً
مــثــال فيلتشينسكي،  ومـــاريـــوش 

بهوليوود،  هة  املتشبِّ األفــالم  كثرت  الجديدة، 
وانتشرت قصص األخيار واألشــرار، وحروب 
الــعــصــابــات، واملــــطــــاردات، مـــع تـــنـــاول بسيط 
الــفــرديــة،  ــان، والــنــزعــة  وقــلــيــل لسينما اإلنـــسـ
والــــتــــأّمــــل الـــــذاتـــــي والــــــوجــــــودي والــفــلــســفــي 

والنفسي والسلوكي، في أفالٍم فنية.
الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد، تــــحــــديــــدًا، رّكــــــز أكـــثـــر عــلــى 
الــــجــــوانــــب الــشــخــصــيــة والـــحـــمـــيـــمـــة لــلــحــيــاة 
الــبــولــنــديــة، والــرغــبــة فــي الــحــريــة واالنــفــتــاح، 
خاصة بني مجايلي أبنائه. من أهم املواضيع 
ـــنـــاقـــش: الـــتـــوق إلــــى الـــحـــب، والــشــعــور 

ُ
الــتــي ت

ــة.  ــ ــريـ ــ ــاة األسـ ــيــ ــدة، وإزعـــــــاجـــــــات الــــحــ ــ ــــوحـ ــالـ ــ بـ
وموجة  والنضوج،  املراهقة  مراحل  وقصص 
الــهــجــرة الهائلة بــني الــشــبــاب، بحثًا عــن مــاٍل 
وانـــفـــتـــاٍح أكـــبـــر، كــمــا فـــي »أنــــا ال أبــكــي أبــــًدا« 
. كما يبرز 

ً
)2021(، لبيوتر دومالفسكي، مثال

لــــدى الــســيــنــمــائــيــني الـــجـــدد انــتــقــاد املــجــتــمــع 
البولندية،  والشخصية  والتقاليد،  والعادات 
ــك، هــنــاك   ومـــن دون مـــواربـــة. إلـــى ذلــ

ً
صـــراحـــة

مهاجمة الدين والتدّين، وعالقتهما باملجتمع 
انها،  وُكهَّ الكنيسة  ذلــك سلطة  وقبل  والــفــرد، 
مـــن دون االهـــتـــمـــام بــالــســيــاســة، أو الــخــوض 
العقيم فيها. هذا تغّير، يكاد يكون جذريًا، في 
الخطاب واملواضيع والطروحات واملعالجات.

أنيتا روشا داسيلفا: الفّن 
يواسي من كسرتهم 
الحياة )إليزابيتا آي. فيالّ/ 

وايرإيماج(

)Getty /ماوغوزاتا شموفسكا: عالم األسرة والشباب )مانويل رومانو
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حقائق طبيعة بشرية 
ونشأة شكوك وحيرة بين 

عّفة ومتعة

ال فجوات جيلية 
وأسماء كثيرة فرضت 

نفسها سينمائيًا

مجموعة نساء تهاجم 
بائعات هوى وتعتدي 

عليهّن كي يتبن ويتحّولن 
إلى مبّشرات ومؤمنات 

ومخلصات للرّب، في 
برازيل متحّولة تعاني 

مآزق كثيرة

أزمة روح تصير أزمة وجه

واقعية اجتماعية وانتقاد حاد لعيوب وفساد

»ميدوزا«: صور كثيفة تصنع السرد

السينما البولندية المعاصرة

¶ Fatherhood لبول وايتز، تمثيل 
ديواندا وايز )الصورة( وكفن هارت: 

مستوحى من قّصة حقيقية، يروي 
الفيلم حكاية أٍب حديٍث ُيصبح فجأة 
عات 

ّ
، ويجد نفسه، من دون توق

ً
أرمال

أو تحضيرات نفسية واجتماعية 
وتربوية ومسلكية، في مواجهة تحدٍّ 

ل بتبّوئه مسؤولية 
ّ
كبيٍر للغاية، يتمث

 يكون »أهل« 
ْ
أصعب مهنة في العالم: أن

 يكون لها أبًا وأّمًا 
ْ
ابنته الوحيدة، أي أن

في وقٍت واحد )ُيعرض الفيلم على 
شاشة املنّصة األميركية »نتفليكس«، 

منذ 18 يونيو/ حزيران 2021(.

¶ Chernobyl: Under Fire لدانيال 
 ،

ً
كوزلوفسكي إخراجًا وتمثيال

شينا )الصورة( 
ْ
مع أوْكسانا أِكن

وفيليب أفِدييف: في ضواحي املدينة 
الصناعية »ْبريبيات«، دّوى انفجار 

 اشتعلت النيران في 
ْ
ذات يوم، إذ

محطة الطاقة النووية املجاورة. دّمر 
الحريق أحد املفاعالت، وأطلق أبخرة 
رسل 

ُ
ل ت

ّ
ة كثيرة. مجموعة التدخ ُمشعِّ

فريقًا إلطفاء الحريق، ووقف الكارثة. 
يتطّوع ألكس، رجل إطفاء شجاع، مع 

رفاق له لتنفيذ هذه املهّمة.

 1666 :Fear Street Part Three ¶
لِلي جانياك، تمثيل جيليان 

جاكوبز )الصورة( وكيانا ماديرا 
وآشلي زوكرمان: ساره فير، التي 
تعيش معاناة قاسية في الغابة 
قيم حاليًا في بيئة 

ُ
قبل أعواٍم، ت

مجتمعية مستقّرة منذ زمن في 
أراضي »شاديسايد«. ذات يوم، تزور 

سولومون غوود، الرجل الذي كان 
يتوق والدها للزواج به، إلعطائه 

خنزيرًا مولودًا للتّو. في طريقها إليه، 
تلتقي أناسًا تعرفهم منذ وقٍت، وتتفق 
معهم على إحياء حفلة، ستكون حيزًا 

ملغامرات مختلفة.

¶ Major Grom ألولغ تروفيم، تمثيل 
ليوبوف أْكسيونوفا )الصورة( 
وسيرغي كوروشكو وميكاييل 

النوف: في سانت بيترسبورغ، 
ْ
إف

يحاول ضابط الشرطة إيغور غروم 
التوفيق بني أساليب البروتوكول 

وأوامر قيادته، هو املعروف بصدقه 
وقدراته البوليسية وهاراته القتالية. 
ذات مّرة، يجد نفسه في ورطة: أثناء 

 يرتدي قناع طبيب 
ً
مطاردته قاتال

طاعون، يكتشف أمورًا لم يكن عليه 
معرفتها والتوّرط فيها.

¶ 8th Night The لتاي ـ هيونغ كيم 
)2(، تمثيل: كيم يوو ـ يونغ )الصورة( 

ولي سونغ ـ مني وهاي ـ يوون بارك: 
 راهبًا يحمل 

ّ
النواة الدرامية تقول إن

مسبحة وفأسًا ملطاردة روٍح يعتبرها 
 في العالم منذ 

ً
شريرة، ال تزال حاضرة

ها 
ّ
ألف عام. سبب ذلك؟ اقتناعه بأن

تستحوذ على البشر، وتزرع الخراب 
في األرض.

أفالم جديدة

Wednesday 4 August 2021
األربعاء 4 أغسطس/ آب 2021 م  25  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2529  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



كرة اليد األولمبية
مصر وثالثي أوروبي إلى نصف النهائي
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رياضة

رياض الترك

حقق املنتخب املصري إنجازًا كبيرًا 
النهائي  الــدور نصف  إلــى  بالتأهل 
األلعاب  اليد في  كــرة  من منافسات 
األوملــبــيــة، وذلــك بعد أن تفوق على املنتخب 
فـــي مــواجــهــة تــاريــخــيــة )31 - 26(،  األملـــانـــي 
املربع  إلــى  يصل  عــربــي  منتخب  أول  ليكون 
املنتخب  الذهبي في تاريخ األوملبياد. وقــدم 
املصري مباراة عظيمة أمام املنتخب األملاني 

وفــــــرض ســيــطــرتــه الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى املـــواجـــهـــة 
منتخب  عجز  إذ  نهايتها،  إلــى  بدايتها  مــن 
»املانشافت« في مجاراة منافسه »الفراعنة«، 
كل  اســتــغــالل  عــبــر  األخــيــر هجوميًا  ليتفوق 
الــفــرص املــمــكــنــة، ودفــاعــيــًا فــي تــجــنــب تلقي 

األهداف الكثيرة.
وأثبت املنتخب املصري علو كعبه منذ بداية 
ــاراة وســيــطــر عــلــى كــل مــجــريــات األمــــور،  ــبـ املـ
 نجح في حسم الشوط األول بفارق 4 

ً
وفعال

أهداف )16 - 12(، لُيتابع منتخب »الفراعنة« 

لــم تكن األمــيــركــيــة، سيدني مــاكــالفــلــني، قد 
 السابعة عشرة، عندما 

ّ
وصلت بعد إلى سن

أثـــــارت مـــن حــولــهــا الــفــضــول بــســبــب صغر 
سنها فــي أوملــبــيــاد ريــو 2016، لكن، بعد 5 
ــــوام فـــي طــوكــيــو، نــضــجــت هـــذه الـــعـــداءة  أعـ
وبــاتــت مــرشــحــة فــي ســبــاق 400 م حــواجــز 
إذ ستخوض  القياسي،  رقــمــه  تحمل  الـــذي 

اليوم نهائي هذه املسافة.
ولــّبــت مــاكــالفــلــني )21 ســنــة(، املــتــحــدرة من 
ــة نــيــو جــيــرســي  ــ نــيــو بـــرونـــزويـــك، فـــي واليـ
بــدايــاتــهــا، فعلى  »الــوعــود الجميلة« خــالل 
 سجلها يخلو مــن اإلنــجــازات 

ّ
الــرغــم مــن أن

ــفـــردي، فــقــد باتت  املـــدويـــة عــلــى الــصــعــيــد الـ
ة الــتــي يــتــوجــب الــتــغــلــب عليها في  الـــعـــداء

سباق الحواجز.
ــدة فـــي 27  ــ ــان يــكــفــي مــاكــالفــلــني لــفــة واحــ كــ
يونيو/ حزيران املاضي، في يوجني ضمن 
التصفيات املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو، من 
أجــل أن نشاهدها وهــي تــتــبــّدل مــن ناحية 
الــقــوة والــحــجــم. حــتــى تــلــك الــســاعــة، كانت 
األوملبية  البطلة   مواطنتها 

ّ
ظــل تقف خلف 

من  ها خرجت 
ّ
لكن عامًا(،   31( دليلة محمد 

عباءة هذه األخيرة لتحطم الرقم القياسي 
الـــعـــاملـــي، وتــصــبــح أول عـــــداءة تــنــزل تحت 

حاجز 52 ثانية بتسجيلها 51.90 ثانية إثر 
مواجهة ضارية مع محمد.

للمعطيات  والــجــذري  الفجائي  التبّدل  هــذا 
الرؤية  فــي  إلــى تعديل  الــحــال  أدى بطبيعة 
قــبــل املـــواجـــهـــة املــنــتــظــرة بـــني األمــيــركــيــتــني 
ــتــي من املرجح أن 

ّ
في األلــعــاب األوملبية، وال

إثــر تأهلهما  انــتــقــال للسلطة،  إلــى  تــتــحــّول 
إلــى نهائي 400 م حــواجــز بعدما تــصــّدرت 

 منهما مجموعتها.
ٌّ

كل
وقــالــت مــاكــالفــلــني الــتــي بــاتــت، قــبــل خمس 
ــنــــوات، أصـــغـــر عــــــداءة تــمــثــل بــــالد »الــعــم  ســ
ســام« في األلــعــاب األوملبية منذ عــام 1972، 
ــــت تــحــمــل الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــاملــي  ــا زالـ ومــ
للشابات: »في عام 2016، لم أكن أعرف ماذا 
أتــوقــع، لكن اآلن بــّت أمــلــك خــبــرة أكــبــر، لقد 
نضجت. طموحاتي أعلى بكثير مما كانت 

عليه في البرازيل«.
فــي عــام 2020  املقابل شــّكــل انضمامها  فــي 
إلـــى املــجــمــوعــة الــتــي يــديــرهــا الشهير بــوب 
كيرسي، وهو املدرب السابق لزوجته البطلة 
منعطفًا  كيرسي،  جوينر-  جــاكــي  األوملــبــيــة 
مهما فــي مــســيــرة مــاكــالفــلــني، ويــعــشــق هــذا 
املدرب الذي يخوض األلعاب األوملبية للمرة 
الـ 12 في مسيرته، استخدام كلمات تتعلق 
تلميذته  تحفيز  أجــل  مــن  املالكمة  برياضة 

 ماكالفلني؛ املوهبة الجديدة 
ّ
 أن

ّ
الجديدة. إال

ــار والـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــســهــولــة  ــمــ عــــلــــى املــــضــ
وانــســيــابــيــة ال مــثــيــل لــهــمــا، ال تــحــتــاج إلــى 
»لكمة« من أجل أن تسيطر على منافساتها. 
فــفــي أعـــمـــاق ذهــــن مــاكــالفــلــني، مـــا يجعلها 
علمًا  أســـرع،  الــجــري  على  بقدرتها  مقتنعة 
 سباق 400 م حواجز عند الرجال اكتسب 

ّ
أن

التي  الساحرة  املنافسة  أكبر بسبب  منحى 
تــجــمــع بـــني الــثــنــائــي الـــنـــرويـــجـــي كــارســن 
فــارهــولــم، واألمــيــركــي راي بــنــجــامــني، نجل 
ونستون بنجامني، العب الكريكيت السابق.
وتعود هذه العداءة بالذاكرة إلى التصفيات، 
 ســبــاقــي خــالل 

ّ
: »لــســت مــقــتــنــعــة بــــأن

ً
قـــائـــلـــة

وهناك  مثاليًا.  كان  للمنتخبات  التصفيات 
ــا يـــجـــب تــــطــــويــــره. ال أركــــــــز عــلــى  ــ ــًا مـ ــ ــمـ ــ دائـ
 في 

ّ
العداءات القريبات مني، لكن على من هن

املقدمة وهــذا ما فعلته خــالل تحطيم الرقم 
القياسي. يصل جيل جديد إلى سباق 400 
 
ّ
متر حواجز للسيدات والرجال، ويدركون أن
بإمكانهم تخطي الحدود وأن يكونوا أسرع. 

ه ألمر رائع حقًا أن أكون جزءًا منه«. 
ّ
إن

وإلى جانب سيطرتها على سباق 400 متر 
حواجز، تأمل ماكالفني في أن تتألق أيضًا 
في سباق 100 متر حواجز، إذ تسجل أوقاتًا 
بـــ 12.65 ث(.  )رقـــم قياسي شخصي  جــيــدة 
ها تتابع 

ّ
وهنا تعترف العداءة األميركية بأن

عــن كثب أداء الــعــداء فــارهــولــم الـــذي أصبح 
أســــرع رجــــل فـــي ســبــاق 400 م حـــواجـــز في 
بتسجيله  املاضي،  تموز  يوليو/  من  األّول 
46.70 ثانية في لقاء أوسلو الدولي، محطمًا 
الــذي  الــســابــق لأميركي كيفن يــونــغ  الــرقــم 

حققه عام 1992.
)فرانس برس(

إشادات للمغربي البقالي بعد الذهبسيدني ماكالفلين... عداءة تحت األضواء

عــرضــه الــقــوي فــي الــشــوط الــثــانــي ويــتــفــوق 
أيضًا بالنتيجة )15 - 14(، ليحسم مواجهة 
الدور نصف النهائي بنجاح كبير وبإنجاز 
عــربــي غــيــر مــســبــوق. وبــعــد الــتــأهــل سيلعب 
املنتخب املصري مواجهة صعبة وقوية في 
الدور نصف النهائي ضد املنتخب الفرنسي، 
وتــخــطــيــه »الــــديــــوك« ســيــعــنــي وصـــولـــه إلــى 
املباراة النهائية ألول مرة في تاريخه وألول 
مــرة فــي تــاريــخ أي منتخب عربي شــارك في 

هذه الرياضة على صعيد األلعاب األوملبية.
ويملك املنتخب املصري جيال شابا وواعــدا 
قادرا على تحقيق امليدالية الذهبية في كرة 
اليد، خصوصًا بعد األداء الكبير الذي قدمه 
في دور املجموعات وفي الدور ربع النهائي، 
فـــهـــل يــــرتــــدي نـــجـــوم »الـــفـــراعـــنـــة« املــيــدالــيــة 
ــرة الــيــد في  الــذهــبــيــة فــي خــتــام مــنــافــســات كـ

طوكيو بعد أيام قليلة؟

تأهل الدنمارك وإسبانيا وفرنسا
القوية  الــدنــمــاركــي عــروضــه  تــابــع املنتخب 
األلعاب  اليد في  في منافسات رياضة كرة 
ــفـــوق عــلــى مــنــتــخــب الــنــرويــج  األوملـــبـــيـــة وتـ
ــدور ربــع  ــ بــنــتــيــجــة كــبــيــرة فـــي مــنــافــســات الـ
القوي  لُيتابع مشواره   ،)25  -  31( النهائي 
بــعــد مــا قــدمــه فــي دور املــجــمــوعــات ويــؤكــد 
ــــدى املـــيـــدالـــيـــات الــثــالث  مــنــافــســتــه عــلــى إحـ

)الذهبية أو الفضية أو البرونزية(.
ــت الــــبــــدايــــة قــــويــــة لــلــمــنــتــخــبــني فــي  ــ ــانـ ــ وكـ
املــواجــهــة وكــانــت النتيجة مــتــقــاربــة طــوال 
الــدنــمــاركــي  املــنــتــخــب  لــكــن  الـــشـــوط األول، 
والهجومية  الدفاعية  قوته  بفضل  حسمه 
الثاني  الــشــوط  ليعود ويحسم   ،)12  –  13(
بفضل هدافيه   ،)13  –  18( بــبــراعــة وخــبــرة 
ــمــيــزيــن هــانــســن وهــولــم الــلــذيــن ســجــال 8 

ُ
امل

أهداف في املواجهة. وبعد التأهل إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي عـــن جــــــدارة واســتــحــقــاق، 
ــاركــــي نــظــيــره  ــمــ ــدنــ ــيــــواجــــه املـــنـــتـــخـــب الــ ســ
املــنــتــخــب اإلســبــانــي فــي مــواجــهــة أوروبــيــة 
أن تشهد  املتوقع  ُمنتظرة، والتي من  قوية 
أكثر  والــذي ُيسجل  قــوة هجومية بينهما، 
ويــعــرف كيف ُيــدافــع أمـــام مــرمــاه، سيتأهل 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

تأهل المنتخب المصري وثالثة منتخبات أوروبية إلى الدور نصف النهائي 
لمنافسات »كرة اليد« في أولمبياد طوكيو 2020، في منافسة ستكون 
قوية من أجل الصعود إلى منصة التتويج لتحقيق ميدالية ذهبية أو 

فضية أو برونزية

)Getty( مصر أول منتخب عربي يصل إلى الدور نصف النهائي

)Getty( العداء المغربي سفيان البقالي يُحقق الذهب في طوكيو

)Getty( فرنسا اكتسحت البحرين وتأهلت )Getty( الدنمارك تابعت العروض القوية وتأهلت إلى المربع الذهبي

)Getty( سيدني ماكالفلين نضجت وُتنافس بكّل قوة

ــان  إلـــــى املـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد. وكــ
ــدا مــن أقــوى  املنتخب اإلســبــانــي أطـــاح واحـ
املرشحني املنافسني على امليدالية الذهبية 
أوملــبــيــاد طــوكــيــو 2020، وذلــــك عندما  فـــي 
تفوق على السويد القوية )34 - 33(، ليتأهل 

ــربـــع الـــذهـــبـــي وتــثــبــيــت أقــــدامــــه بني  إلــــى املـ
الرياضة  أربــعــة منتخبات فــي هــذه  أفــضــل 

»األوملبية« هذا الصيف.
اإلســبــانــي سهلة  املنتخب  مهمة  تــكــن  ولـــم 
الــذي قاوم  القوي،  السويدي  املنتخب  أمــام 
ــاراة وتـــنـــاوب كـــل مــنــتــخــب على  ــبــ ــــوال املــ طـ
تسجيل األهـــــداف والــتــقــدم مــع تــقــدم وقــت 
كانت  اإلســبــانــي  املنتخب  أن  إال  املــواجــهــة، 
املــبــاراة ملصلحته  العليا وحسم  الكلمة  لــه 

بفارق هدف )34 – 33(.
السويدي  للمنتخب  الــقــويــة  الــبــدايــة  ورغـــم 
إال   ،)18  –  20( األول  الـــشـــوط  فـــي  وتــفــوقــه 

الهجومية  القوة  مقاومة  في  ينجح  لم  أنــه 
اإلسبانية، ليخسر في الشوط الثاني )16 – 
13(، ويتفوق في املباراة ويتأهل إلى الدور 
نصف النهائي وانتظار الفائز من مواجهة 
الــدنــمــارك والــنــرويــج. وفـــي املــواجــهــة التي 
والــبــحــريــنــي،  الــفــرنــســي  املنتخبني  جمعت 
العربي  نظيره  »الـــديـــوك«  منتخب  اكتسح 
بنتيجة كبيرة )42 - 28(، في مواجهة فشلت 
فيها البحرين في مجاراة القوة الهجومية 
الــدفــاعــات  ــارت  ــهـ وانـ الــفــرنــســي،  للمنتخب 
أهــداف  بفارق  وتخلفت  سريعًا  البحرينية 
كــبــيــر. وأنــهــى املــنــتــخــب الــفــرنــســي مــبــاراتــه 

ضـــد املــنــتــخــب الــبــحــريــنــي بــنــتــيــجــة كــبــيــرة 
وبـــفـــارق 14 هــدفــًا )42 – 28(، مــع اإلشــــارة 
انتهى بنتيجة كبيرة  أن الشوط األول  إلى 
)21 – 14(، لتكتسح فرنسا املنتخب العربي 
دون رحمة ودون مقاومة لتسقط البحرين 
الفرنسي  بسهولة كبيرة. وُيعتبر املنتخب 
أبـــرز املــرشــحــني للمنافسة على  حــالــيــًا مــن 
املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة أو الــفــضــيــة ألنــــه ُيــقــدم 
دور  منذ  امللعب  أرض  على  الفــتــا  مستوى 
ُيـــقـــدم عــرضــا هجوميا  املــجــمــوعــات، وهـــو 
قويا وال يرحم أي منتخب يلعب ضده في 

األلعاب األوملبية الحالية.

منتخب مصر اكتسح 
ألمانيا في كل دقائق 

المواجهة

نجمة أميركية شابة 
تسعى لتحقيق أرقام 

أولمبية كبيرة

مااليكا ميهامبو تحرز ذهبية الوثب الطويل
أحرزت األملانية، مااليكا ميهامبو، ذهبية الوثب الطويل لدى السيدات 
وتقّدمت  م.   7.00 مسافة  سجلت  بعدما  مسيرتها،  فــي  األولـــى  للمرة 
ميهامبو عــلــى بــطــلــة الــعــالــم أربــــع مــــرات وحــامــلــة ذهــبــيــة لــنــدن 2012 
األميركية بريتني ريس التي سجلت 6.97 م وحصدت الفضية، ثالث 
ميدالياتها األوملبية على التوالي. وبقيت املنافسة حتى الوثبة األخيرة، 
ها لم تكن قــادرة على 

ّ
إذ كانت ريس تتصدر السباق طوال الوقت، لكن

ت النيجيرية 
ّ
تسجيل أكثر من 6.84 م في آخر محاوالتها. وخلفها، حل

إيسي برومي ثالثة مع 6.97 م أيضًا.

يُحرز ذهبية 400 م حواجز محطمًا  كارستن فارهولم 
الرقم العالمي

إلــى إحــراز  فــي طريقه  فــارهــولــم رقمًا عامليًا  كــارســن  النرويجي  م 
ّ
حط

الــقــوى. وسّجل  ألــعــاب  م حــواجــز ضمن منافسات  ذهبية ســبــاق 400 
فارهولم زمنًا قياسيًا 45.94 ثانية، ليكسر رقمه العاملي السابق )46.70 
 األميركي راي بنجامني ثانيًا للفضية مع 46.17 ث، في وقت 

ّ
ث(. وحل

حصد البرازيلي أليسون دوس سانتوس البرونزية بتسجيله 46.72 
ث، وأنــهــى الــقــطــري عبد الــرحــمــن سامبا الــســبــاق فــي املــركــز الخامس 
 من بنجامني وسانتوس رقميهما الشخصيني 

ٌّ
)47.12 ث(. وحطم كل

: »كنت 
ً
السابقني. وتحدث فارهولم بعد السباق عن الليلة السابقة قائال

 ومميزًا 
ً
ني لم أكــن قــادرًا على النوم. كــان يــوم تصفيات طويال

ّ
أفكر أن

بــاألمــس، الــتــأهــل صــبــاحــًا ونــصــف الــنــهــائــي مــســاء. كـــان لـــدي الشعور 
الذي كنت أحّس به في عيد امليالد عندما كنت في السادسة من عمري. 

ني أحسست به ليلة أمس«.
ّ
 كلما تقدمنا في العمر، لكن

ّ
شعور يخف

بداية سلسة لألميركية فيليكس في تصفيات 400 م

فــي سعيها  بــدايــة سلسة  فيليكس  أليسون  األميركية  الــعــداءة  حققت 
إلحراز ميدالية أوملبية عاشرة، بعد تأهلها في تصفيات 400 م  مسجلة 
50.84 ثــانــيــة. وتــشــارك فيليكس، الــعــداءة الــوحــيــدة فــي الــتــاريــخ التي 
 
ّ
تملك 6 ميداليات ذهبية، للمرة الخامسة في األلعاب الصيفية، علمًا أن
»ملكة املضمار« البالغة 35 عامًا تتعادل مع الجامايكية مارلني أوتي 
برصيد 9 ميداليات من مختلف األلوان. وقالت فيليكس التي تصدرت 
، من الجيد أن تخرج 

ً
مجموعتها في الدور األول: »كان االنتظار طويال

الــريــاضــة، وشــّكــلــت جـــزءًا كبيرًا من  النهائي. أحـــّب هــذه  وتبلغ نصف 
حياتي، لهذا تعني املشاركة األخيرة الكثير لي«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

البقالي،  املغربي، سفيان  الــعــّداء  على  اإلشـــادات  انهالت 
بعد منحه بـــالده أّول ذهبية فــي األلــعــاب األوملــبــيــة منذ 
في طوكيو.  موانع  م  آالف   3 في سباق  بتتويجه   ،2004
، بــعــث املـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 

ً
ــة ــدايــ بــ

املستحق،  العاملي  التتويج  بهذا  »نشيد   :
ً
قــائــال البقالي 

والـــذي رفــعــت بــه رايـــة املــغــرب خفاقة فــي هــذه التظاهرة 
والتألق  التوفيق  موصول  لك  لنرجو  املرموقة،  الدولية 
الحافلة، مشمواًل بسابغ عطفنا  الرياضية  في مسيرتك 

وسامي رضانا«.
السابق  النجم  خطى  على  بالسير  يــأمــل  البقالي  وكـــان 
هشام الكروج املتّوج في أثينا 2004 بذهبيتي 1500 و5 
آالف متر، بيد أنــه كشف عن تعرضه لــإرهــاق بعد ليلة 
التصفيات: »تلقيت  إنهاء  التتويج، وقــال بعد فشله في 
وأنــا  كــثــيــرًا،  احتفلت  التهنئة.  رســائــل  مــن  الكثير  أمـــس 
 أوملبيًا. لكن هــذا الصباح ذهبت إلى 

ً
سعيد ألكــون بطال

الفراش الساعة الخامسة، فكنت مرهقًا جدًا لخوض هذا 
السباق«. وبعدما فرض نفسه نجمًا كبيرًا في املسافات 
الكروج في حسابه على  السابق  النجم  املتوسطة، كتب 
فــيــســبــوك: »بـــرافـــو ســفــيــان هنيئًا لــك ولــلــمــغــرب«، وكــان 
البقالي )25 عامًا( حل رابًعا في أوملبياد ريو 2016 قبل 
أن يحرز فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في 

قطر.
وقـــال املــغــربــي فــي تصريح لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس« بعد 
السباق: »أنــا سعيد جــدًا بهذا الــفــوز، هــو لقب غــاٍل جدًا 
تكن  لم  التي  الجاد  العمل  من  بعد سنوات  لي  بالنسبة 
سهلة، خاصة بعدما حللت رابعًا في ريو، طمحت إلى أن 

.»
ً
 أوملبيًا وتحقق ذلك فعال

ً
أكون بطال

من جهتها، قالت بطلة العالم مرتني في 400 م حواجز في 
1997 و2001، نزهة بدوان: »هنيئًا للعداء سفيان البقالي 
ومــدربــه. فرحة للغاية من أجــل بــلــدي«. وفــي وقــت تــرّدد 
صدى االنتصارات في مسقط رأسه مدينة فاس، تحّدث 
والده عبد الرحمن في تصريح تلفزيوني عن صعوبات 
امليدالية،  على  للحصول  سفيان  »عانى   :

ً
قــائــال واجهته 

أحرز امليدالية عن استحقاق. كان يمضي معظم أوقاته 
فــي الــتــمــاريــن وفـــي مختلف الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة«. كما 
ويدين البقالي بفوزه إلى مدربه كريم التلمساني الذي 
يرتبط معه بعالقة مميزة وحصل بــدوره على إشــادات 
كــبــيــرة: »تــربــطــنــي عـــالقـــة جـــيـــدة بـــمـــدربـــي. هـــو بــمــثــابــة 
املائية  البركة  اللقب قبل  قــّررنــا معًا أن نحسم  لــي.  األب 
األخيرة. أعرف جيدًا العدائني املشاركني معي خصوصا 
ــاق، قــال  ــبـ الــكــيــنــيــني«. وعــــن اســتــراتــيــجــيــتــه خــــالل الـــسـ

خالل حديثه لوكالة »فرانس بــرس«: »هناك العديد من 
االستراتيجيات التي فكرنا فيها خصوصًا أن العدائني 
اإلثيوبيني غير أقوياء كثيرًا في السرعة النهائية ولكن 
في ضبط اإليقاع، لكني أنا شخصيًا تمكنت من أن أكون 
ا مع مدربي 

ً
جيدًا في الجانبني. حتى آخر لفة كنت متفق

عــلــى أنـــي لــن أقـــوم بـــأي عملية تــنــويــر إال آخـــر 200 متر 
وحسمت اللقب«.

)فرانس برس(

الرياضية األميركية التي 
أمست واحدة من 

األفضل بسبب مستواها 
الخارق على مضمار 

السباق

على هامش األلعاب
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قتيبة خطيب

رفــع االتحاد األوروبـــي لكرة القدم 
»يويفا« سقف التحدي، بعدما قرر 
ضي قدمًا في طريقه صوب كسب 

ُ
امل

)ريــال  الثالثة  األندية  القانونية ضد  قضيته 
مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس(، املتورطة في 
التداعيات املستمرة ملشروع الدوري األوروبي 
»الــســوبــر  املــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، الــــذي يــعــرف بـــ
ليغ«. وقرر ألكسندر تشيفرين، رئيس االتحاد 
األوروبــي لكرة القدم »يويفا«، عدم الخضوع 
التي نصت  التجارية،  مدريد  ألوامــر محكمة 
ــاء جــمــيــع  ــ ــغـ ــ ــــي عـــلـــى إلـ ــــاضـ يــــــوم الـــجـــمـــعـــة املـ
الـــعـــقـــوبـــات املـــفـــروضـــة عــلــى األنــــديــــة املــعــنــيــة 
ما  بحسب  لــيــغ«،  »السوبر  لبطولة  املؤسسة 

كشفته صحيفة »ماركا« اإلسبانية.
العاصمة  فــي  الــتــجــاريــة  املحكمة  قــضــت  كــمــا 
ــي  ــ ــ ــاد األوروبـ ــحــ ــأن االتــ ــ اإلســـبـــانـــيـــة مــــدريــــد بـ
ــكــــرة الــــقــــدم يـــجـــب أن يــــتــــراجــــع عــــن جــمــيــع  لــ
اإلجـــــــــــراءات األخــــــــرى املـــتـــخـــذة ضــــد األنــــديــــة 
شملتها  التي  املعنية  واإلنكليزية  اإليطالية 
عــقــوبــات »يــويــفــا«. ومـــن املــقــرر اآلن أن تنظر 
محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبــي في 
لــوكــســمــبــورغ فـــي الــقــضــيــة، والـــتـــي ستصدر 
ــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  ــهـ ــــي شـ حـــكـــمـــهـــا فـ
املقبل بشأن سيطرة االتــحــاد األوروبـــي لكرة 
القارة  في  األولــى  الشعبية  اللعبة  القدم على 
مــــارس/آذار  التي تعاني منذ شهر  الــعــجــوز، 
عــام 2020 مــن أثـــار جائحة فــيــروس كــورونــا، 
التي صنعت أزمة مالية ضخمة لكبار األندية 

األوروبية.
الــدوري  رفض خافيير تيباس، رئيس رابطة 
اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم،  قـــرار محكمة مــدريــد، 

يويفا يتحدى 
»السوبرليغ«

يأمل االتحاد األوروبي بأخذ قرار من محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي 
في لوكسمبورغ يقضي بإلغاء قرار المحكمة التجارية رقم 17 بالعاصمة 
رسمي،  بشكل  ليغ«  »السوبر  بطولة  نهاية  سيكتب  ما  مدريد،  اإلسبانية 

ويجعل عقوبات »يويفا« ضد األندية مستمرة
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الــــــذي يـــطـــالـــب االتــــحــــاد األوروبـــــــــي »يـــويـــفـــا« 
بإلغاء عقوبات ضد األندية املؤسسة لدوري 
ــه يــوجــد الــكــثــيــر من  ــال إنـ »الــســوبــر لــيــغ«، وقــ
املسابقة  املحكمة تجاه  قــرارات  النكات بشأن 

االنفصالية.
املشترك، وليس  البيان  قــرأ  أنــه  وأّكـــد تيباس 
قــرار املحكمة، مضيفًا »فــي البداية، إنــه نفس 
فقراراته  لذلك  دائما،  الحال  كما هو  القاضي 
تسير عــلــى نــفــس املـــنـــوال. نــفــس الــقــاضــي قد 
أوضح وجهة نظره في القضية من قبل، ولن 
يغير رأيــه. إذا بــدل رأيــه فسيكون ذلــك مجرد 
أعتقد  النكات،  بمناسبة  كذلك.  أليس  مزحة، 

أنه يوجد الكثير منها في هذه املحكمة«.
وتابع تيباس مازحًا »دعنا نفكر في الطريقة 
ــذه الــبــيــانــات املــشــتــركــة.  الــتــي تـــطـــورت بــهــا هـ
ــة لــــلــــحــــديــــث مــع  ــ ــاجـ ــ ــــحـ ــن الـ ــ ــدثــــت عــ ــحــ ــد تــ ــقــ لــ
الــدولــي  املحلية ويويفا واالتــحــاد  الــبــطــوالت 
ــانـــوا ســيــصــلــحــون الــعــالــم  )فـــيـــفـــا(، كــمــا لـــو كـ
ــيـــس ريــــال  ــًا، مــضــيــفــًا »أتــــذكــــر كـــلـــمـــات رئـ ــعـ مـ
الشيرينغيتو  فــي  بيريز  فلورنتينو  مــدريــد 
)برنامج تلفزيوني أطلق منه مشروع دوري 
السوبر ليغ(، لقد قال لنا ال داعي للقلق. إنهم 
من  الفتات  كل شــيء وسيوزعون  سينظمون 
ــنـــاك. اآلن، يــتــخــذون خــطــوة  ــوال هــنــا وهـ ــ األمــ
ــل«.  ــ ــام فـــي االتــــجــــاه الــصــحــيــح عــلــى األقـ  لـــأمـ

وأدرك ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن، رئــيــس االتــحــاد 
ــرة الـــــقـــــدم، أن قـــــــرار املــحــكــمــة  ــكــ األوروبــــــــــــي لــ
الــتــجــاريــة فـــي الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة مــدريــد 
الــضــوء األخــضــر بشكل رسمي  يعني إعــطــاء 
بمشاركة  ليغ«،  »السوبر  منافسات  النطالق 
بعيدًا  بتأسيسها،  قامت  التي  األندية  جميع 

عن مظلة »يويفا«.
ــــي لــكــرة الــقــدم أيضًا  ووجــــد االتـــحـــاد األوروبــ
نــفــســه ُمــجــبــرًا عــلــى نــشــر قــــرار جــديــد يقضي 
بإلغاء جميع العقوبات االقتصادية الرسمية، 
ــة الــتــســعــة الــتــي  ــديــ الـــتـــي اتـــخـــذهـــا بــحــق األنــ
انــســحــبــت مــن املـــشـــروع، بــاإلضــافــة إلـــى ريــال 
مــدريــد وبــرشــلــونــة ويــوفــنــتــوس، بسبب قــرار 
ــي الــعــاصــمــة  ــة رقـــــم 17 فــ ــاريـ ــتـــجـ املـــحـــكـــمـــة الـ

اإلسبانية.
ويعلم االتــحــاد األوروبـــي لكرة الــقــدم، بقيادة 
رئــيــســيــه ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن، أن عــلــيــه اآلن 
الــعــمــل عــلــى إخــبــار الــقــائــمــني عــلــى منافسات 
الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز و»الــكــالــتــشــيــو« 
بـــالـــتـــخـــلـــي عــــن جـــمـــيـــع اإلجــــــــــــراءات املـــتـــخـــذة 
ضــد األنــديــة اإلنكليزية واإليــطــالــيــة، املــهــددة 
»السوبر ليغ«.  بالعقوبات في حالة املشاركة بـ
قرار  ينتظر  ألنــه  تحديه،  »يويفا«  أعلن  لذلك 
محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبــي في 
لــوكــســمــبــورغ، الـــذي سيلعن فــي بــدايــة شهر 

أكتوبر/تشرين األول املقبل.
ويــأمــل ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن، رئــيــس االتــحــاد 
ــــدم، بـــاســـتـــغـــالل الـــوقـــت  ــقـ ــ األوروبــــــــــي لـــكـــرة الـ
حــتــى صـــــدور قـــــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــتــابــعــة 
لــالتــحــاد األوروبــــــي فـــي لــوكــســمــبــورغ بشهر 
يــقــوم  املـــقـــبـــل، حـــتـــى  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول 
ــة الــثــالثــة  بــإيــجــاد حــلــول وســطــيــة مـــع األنـــديـ
ــد، وبــــرشــــلــــونــــة، ويـــوفـــنـــتـــوس.  ــ ــدريــ ــ  ريــــــــال مــ

تريد أندية »السوبر 
ليغ« إطالق منافسات 

البطولة قريبًا

عودة سواريز وكوريا ولودي وتريبيير
إلى تدريبات أتلتيكو مدريد

انضم كل من املهاجم األورغواياني، لويس سواريز، والعب الوسط األرجنتيني، أنخل 
كوريا، واملدافعني البرازيلي، رينان لودي واإلنكليزي، كيران تريبيير، إلى تدريبات فريق 
التي حصلوا عليها بعد املشاركة في منافسات  العطالت  انتهاء  أتلتيكو مدريد بعد 
»كوبا أميركا« و»يورو 2020«. وينتظر املدير الفني األرجنتيني دييغو سيميوني عودة 
الذهبية،  الكأس  العب وسطه املكسيكي هيكتور هيريرا، أفضل العب في منافسات 
الــذي يستعد  فريقه  قــوام  ليكتمل  البطولة،  بلقب  املتحدة  الــواليــات  بفوز  انتهت  والتي 
للمشاركة في منافسات املوسم الجديد. وخاض بطل الــدوري اإلسباني حتى اآلن 3 
وفولفسبورغ،  وسالزبورغ  نومانسيا  أمــام  الجديد  للموسم  استعدادًا  وديــة  مباريات 
ويتبقى له مباراتان أمام قادش وفينورد الهولندي، قبل بدء منافساته في »الليغا« أمام 

سلتا فيغو بعد أسبوعني من اآلن. 

إيمرسون مدافع برشلونة الجديد: 
أسعى للمشاركة كأساسي

أكد البرازيلي إيمرسون رويال، ظهير أيمن برشلونة اإلسباني الجديد، أنه انضم إلى 
الكتالوني »مــن أجــل املنافسة على مكان« له في الجانب األيــمــن، رغــم امتالك  الــنــادي 
النادي »ألفضل الالعبني« في هذا املركز. وقال املدافع البرازيلي خالل مراسم تقديمه 
كالعب جديد في صفوف »البالوغرانا«: »كنت أحلم بالوجود هنا في برشلونة. لدي 
التزام ليس فقط للرئيس، ولكن للجميع، بأنني سأكون أفضل في كل يوم أدخل فيه 
للملعب. أعلم مدى صعوبة اللعب في البرسا، وبذلت مجهودا كبيرا من أجل هذا الحلم، 
وسأستغل الفرصة بأفضل طريقة ممكنة«. من جانبه، قارن رئيس برشلونة، خوان 
الشاب )22 سنة( بالعبني برازيليني تاريخيني في مركزه  البرازيلي  الالعب  البورتا، 
مرجعية  بمثابة  يكونوا  أن  يجب  أنهم  مــؤكــدا  ألفيس،  ودانـــي  بيلليتي  جوليان  أمــثــال 
بالنسبة له، وقال في هذا اإلطــار »يجب على إيمرسون رويــال أن يساعدنا كثيرًا في 

بناء هذا املشروع الرياضي الذي نرغب في رؤيته ُيحقق االنتصارات«.

عودة أوسبينا ورويز إلى تدريبات فريق نابولي 
عاد كل من حارس املرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا، والعب الوسط اإلسباني فابيان 
املــديــر الفني اإليــطــالــي لوتشانو سباليتي،  نــابــولــي، تحت قــيــادة  إلــى تــدريــبــات  رويـــز، 
وذلك بعد انتهاء فترة العطالت الخاصة بهما. وشارك أوسبينا مع منتخب بالده في 
منافسات »كوبا أميركا«، والتي خسر فيها »لوس كافيتيروس« أمام األرجنتني حاملة 
اللقب في نصف النهائي. أما فابيان رويز، فكان ضمن املنتخب اإلسباني األول الذي 
شارك في بطولة »يورو 2020«، وودع املنافسات من قبل النهائي أمام املنتخب اإليطالي 
املتوج باللقب على حساب إنكلترا. وسيبدأ الالعبان العمل تحت قيادة سباليتي، الذي 
الفريق على مدار  قاد  الــذي  الفني، جينارو غاتوزو،  للمدير  الفريق خلفًا  قيادة  تولى 
وأعلن  املقبل.  املوسم  من  بداية  فيورنتينا  تدريب  يتولى  أن  قبل  املاضيني،  املوسمني 
النادي اإليطالي انضمام الالعبني إلى معسكر الفريق، الذي يستعد النطالق مبارياته 
في الدوري 22 آب/أغسطس الحالي، بلقاء فينيسيا، وأن رويز تدرب منفردًا في صالة 

األلعاب الرياضية.

»فيفا« يغلق الباب أمام مشاركة 
المنتخب الباسكي في البطوالت الرسمية

»فيفا«  للعبة  الــدولــي  االتــحــاد  »الباسكي« رفضًا رسميًا من  القدم  كــرة  اتحاد  تلقى 
على طلبه بأن يصبح عضوًا كامل الحقوق في االتحاد. وبذلك، تم إغالق الباب أمام 
مشاركة منتخب اإلقليم الواقع بشمال إسبانيا في البطوالت الرسمية الدولية للفيفا. 
القدم )يويفا( أعلن رسميًا قبل أسابيع أيضا رفضه  وكــان االتحاد األوروبــي لكرة 
واعتبر  هــذا.  بموقفه  القدم  لكرة  اإلسباني  االتــحــاد  وأخطر  الباسكي،  االتــحــاد  طلب 
االتحاد »الباسكي« أن موقف االتحادين الدولي واألوروبي يحمل »أنباء سيئة لالتحاد 
لــدراســة اإلجـــراءات  القانونية  إلــى هيئاته  الــقــراريــن  أحــال  الــذي  الــقــدم  الباسكي لكرة 

املحتملة في هذا الصدد«.

زهير ورد

انضم مايلز روبنسون إلى سجل نجوم كرة القدم في الواليات 
املتحدة األميركية، بعد أن أحــرز واحــدًا من أغلى األهــداف في 
مــســيــرة املــنــتــخــب األمـــيـــركـــي، حــيــث مــكــن مــنــتــخــب بــــالده من 
الذهبية،  الــكــأس  نهائي  فــي  املكسيكي  نظيره  على  االنتصار 
منتخب  أن  بما  عليه صعبًا  الحصول  يبدو  كــان  لقبًا  وأهـــداه 
البطولة، وكــان معززًا  املكسيك أظهر جاهزية كبرى في بداية 
أفضل  أميركا  منتخب  فيه  افتقد  وقــت  في  الالعبني،  بأفضل 
ــان الــهــدف الـــذي سجله روبــنــســون فــي النهائي  الــالعــبــني. وكـ
التي  األميركية،  الجماهير  أمــام  التتويج  الحصول على  مفتاح 
مــا يجد مشاكل  عــادة  لدعم منتخبها ضــد منافس  حضرت 
أن  هــدافــًا، فرغم  لعب ضـــّده. وأصــبــح روبنسون مدافعًا  كلما 
ــه قــد يكون سجل أهم 

ّ
فــإن أهــدافــه كانت قليلة طــوال مسيرته، 

ه منح لقبًا إلى الواليات املتحدة.
ّ
هدف، باعتبار أن

ويبلغ روبنسون 24 عامًا، ولم يعرف طوال مسيرته الرياضية 
غير اللعب في دوري الواليات املتحدة، ولكن التألق في الكأس 
الذهبية قد يكون بوابته نحو االنتقال إلى فريق أوروبي مثل ما 
يطمح عديد النجوم في منتخب أميركا، خاصة أن هذا األمر هو 
السبيل الوحيد لتأمني مكان صلب للمنتخب األميركي القوي.

أّن مسيرته  الــذي عرفته مسيرة روبنسون، بما  الهدوء  وبعد 
يونايتد  أتالنتا  نــادي  مــع  األولـــى  محطتني  عرفت  االحترافية 
والثانية مع شارلستون، فإن الهدف الذي سجله في النهائي قد 

يرفع أسهمه ويمنحه فرصة جديدة إلظهار مواهبه.
ــد تــوقــعــت الــصــحــف األمـــيـــركـــيـــة، مــنــذ أســـابـــيـــع، أن يــكــون  وقــ
روبــنــســون مــن نــجــوم الــكــأس الــذهــبــيــة، فــهــذا املــدافــع لــم يتمتع 
بفرصة كاملة مع املنتخب األول، كما أن اإلصابة التي تعرض 
لها منذ فترة جعلته يخسر وقتًا ثمينًا من أجل إثبات نفسه 
التي خاضها  املباريات  الدولي، ولهذا، فإن عدد  الصعيد  على 
ه كان من أفضل الالعبني 

ّ
 رغم أن

ً
مع املنتخب األول كان قليال

ه كان ضمن 
ّ
في منتخبات الشبان في الواليات املتحدة. كما أن

عــنــاصــر املنتخب األوملــبــي األمــيــركــي، غــيــر أن فــريــقــه أتالنتا 
رفض السماح له باملشاركة في مباريات التصفيات، وهو ما 
ه كان من بني الالعبني املهمني في 

ّ
جعله يشعر باالستياء بما أن

هذا املنتخب، وكان يحلم بالتأهل إلى ألعاب طوكيو.
الــدوري األميركي إمكانات روبنسون باملثالية  ووصف موقع 
قدراته  وتطوير  النجاح  على  قــادر  مدافع عصري  ــه 

ّ
أن معتبرًا 

بشكل متواصٍل، إذ ُيتوقع له أن ينتقل قريبًا إلى فريق أفضل، 
ه سيحاول تحقيق حلمه بالتأهل إلى كأس 

ّ
وفي انتظار ذلك، فإن

العالم مع منتخب الواليات املتحدة.

مايلز روبنسون

على هامش الحدث

بات مايلز روبنسون بطًال قوميًا في الواليات المتحدة األميركية، بعدما 
سجل هدفًا حاسمًا أهدى منتخب بالده لقب بطولة الكأس الذهبية

تشيفرين رئيس 
االتحاد األوروبي 
لكرة القدم 
)Getty(

مولودية الجزائر يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة 
)Getty/بالل بنسليم(

مبادرة  طــرح  تشيفرين  ألكسندر  وسيحاول 
ــنـــاورة جــديــدتــني، حــتــى يتسنى لــالتــحــاد  ومـ
ــاء األنــديــة الثالثة  ــي الــعــمــل مــع رؤســ ــ األوروبـ
األطــراف،  إيجاد مخرج مناسب لجميع  على 
ــام قــــاضــــي مــحــكــمــة الــــعــــدل الــتــابــعــة  ــيــ ألن قــ
لـــالتـــحـــاد األوروبـــــــــي بــتــأكــيــد قــــــرار املــحــكــمــة 
ــم 17 فــــي مــــدريــــد، يــعــنــي مــنــح  ــ الـــتـــجـــاريـــة رقـ
الضوء األخضر النطالق »السوبر ليغ« بعيدًا 

عن مظلة »يويفا«.
لــكــن طــريــق ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن مـــع رؤســــاء 

أنــديــة »الــســوبــر لــيــغ« عــلــى قــــرار مــن محكمة 
الــعــدل الــتــابــعــة لــالتــحــاد األوروبـــــي يعني أن 
ـــ10 مــلــيــارات  ــ املــســابــقــة ســتــنــطــلــق، وتــجــعــل الـ
يـــورو تــذهــب إلــى خــزائــن األنــديــة الــتــي قامت 
غير مستفيد  »يويفا«  ما يجعل  بتأسيسها، 

من أي شيء.
وســـتـــصـــبـــح بـــطـــولـــة »الــــســــوبــــر لـــيـــغ« شــبــحــًا 
ســيــالحــق دوري األبـــطـــال )املــســابــقــة األولــــى 
املــهــمــة فـــي الـــقـــارة الـــعـــجـــوز(، الــتــي ستنتهي 
ــل، ألن الـــقـــائـــمـــني عـــلـــى تــأســيــس  ــامــ بــشــكــل كــ

األنـــديـــة الــثــالثــة )ريـــــال مـــدريـــد، وبــرشــلــونــة، 
ويـــوفـــنـــتـــوس( لـــن يـــكـــون مــفــروشــًا بـــالـــورود، 
أعلن  »امللكي«،  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  ألن 
ليغ«،  »السوبر  بـ فــي وقــت سابق عــن تمسكه 
وعدم التراجع عن الخطوات التي تم اتخاذها، 
ألنه يريد إنقاذ كرة القدم من االنهيار املالي، 
ــات يــالحــق  ــ ــبـــح اإلفــــــــالس الـــــــذي بــ نــتــيــجــة شـ
األندية الكبرى في القارة العجوز، بسبب أزمة 

فيروس كورونا.
يعلم االتحاد األوروبي لكرة القدم أن حصول 

بــاملــشــاركــة في  لــن يهتموا  الــجــديــدة  البطولة 
مــســابــقــات »يـــويـــفـــا«، نــظــرًا لــضــعــف الــعــوائــد 

املالية.
ويحصل بطل دوري أبطال أوروبا على عوائد 
ــــورو مـــوزعـــة على  مــالــيــة تـــفـــوق 60 مــلــيــون يـ
حتى  املجموعات  دور  من  مشاركته  إجمالي 
املباراة النهائية بحسب النتائج املحققة، لكن 
»الــســوبــر لــيــغ« تــضــمــن حــصــول الــبــطــل على 
أرباح تقدر بـ4 أضعاف من اإليرادات الحالية 

للمسابقة القارية.

أنصار مولودية الجزائر وجه رياضي
يتبرعون لمرضى كورونا

قــدم أنــصــار نـــادي مــولــوديــة الــجــزائــر، عميد 
الــجــزائــريــة، لفتة إنسانية  الــقــدم  كـــرة  أنــديــة 
مـــمـــيـــزة، مـــن خــــالل طــــرح فـــكـــرة الــتــخــلــي عن 
الفريق،  املئوية لتأسيس  االحتفال بالذكرى 
ــرع بــــاملــــال املـــخـــصـــص لـــذلـــك مــــن أجـــل  ــبـ ــتـ والـ
ــات األوكــــســــجــــني ملـــرضـــى  ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ تـــوفـــيـــر أسـ
كوفيد-19. وقال نائب رئيس لجنة األنصار 
فـــي مــولــوديــة الــجــزائــر حــمــيــد عــتــمــانــي، في 
ــريـــح لــــوكــــالــــة »فـــــرانـــــس بــــــــرس«: »هــــذه  تـــصـ
الـــذكـــرى املــئــويــة ســتــكــون ذكــــرى )مــولــوديــة 
األوكـــــســـــجـــــني( مـــــن خـــــــالل عــــمــــل تـــضـــامـــنـــي 
 أنــصــار نــادي 

ّ
كــبــيــر«. وأوضــــح عــتــمــانــي، أن

الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة قــــرروا خـــالل اجــتــمــاع 
تحضيري أخير لهذه الذكرى، ونظرًا لحجم 
األزمــــة الــصــحــيــة، إعــطــاء األولـــويـــة للمرضى 
مــن خــالل توفير أقصى قــدر مــن أسطوانات 
األوكسجني وربما األدويــة. واختار األنصار 
التبرع باملبالغ التي تم جمعها بشكل فردي 
ــراس« واملـــحـــســـنـــني لــلــنــادي  ــ ــتــ ــ ــ مــــن قـــبـــل »األل
»ملرضى كوفيد قبل 7 أغسطس/آب« الذكرى 
املـــئـــويـــة لـــلـــمـــولـــوديـــة. ومـــنـــذ يــــوم الــخــمــيــس 
ــرنــــت  ــتــ ــات اإلنــ ــفــــحــ املــــــاضــــــي، تــــشــــاركــــت صــ
الخاصة بأنصار مولودية الجزائر، أقدم ناٍد 
املنشورات حول  جزائري تأسس عام 1921، 
ــوال  ــ ــذه املــــبــــادرة. وســيــتــم تــخــصــيــص األمـ هــ
ــســتــخــدم فـــي الــحــفــلــة لــشــراء 

ُ
الــتــي كــانــت ســت

األوكـــســـجـــني، كــمــا وعــــدت صــفــحــة فيسبوك 
»مــولــوديــة 100%« الــتــي تضم أكــثــر مــن 200 
ألـــف مــشــتــرك مــن عــشــاق األخــضــر واألحــمــر. 
ــي كـــانـــت  ــتــ وســـيـــتـــم تـــخـــصـــيـــص األمــــــــــوال الــ
ــســتــخــدم فـــي الــحــفــلــة لـــشـــراء أســطــوانــات 

ُ
ســت

األوكــســجــني، كما وعـــدت صفحة »مــولــوديــة 
100%« عــلــى »فــيــســبــوك« الـــتـــي تــضــم أكــثــر 
مـــن 200 ألــــف مــشــتــرك مـــن عـــشـــاق األخــضــر 
واألحمر. وستكون هذه »أروع ذكرى مئوية 
ــالــــم. هـــــذه هــــي قـــيـــم ومــــبــــادئ  ــعــ لــــنــــاٍد فــــي الــ
بحسب  عـــام«   100 قبل  إنــشــائــه  منذ  فريقنا 
الجزائر  نــادي مولودية  إنشاء  وتــم  منشور. 
الــحــقــبــة  ــــالل  خـ  ،1921 آب/أغــــســــطــــس   7 فــــي 
االستعمارية، ومقره باب الــواد، حي شعبي 
»نـــادي  ــعــــرف بــــ ــ فـــي الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، وُي
ــرًا لــــوجــــود أنــــصــــار لــــه فــــي كــل  الـــشـــعـــب« نـــظـ
أرجاء البالد. وهي من أكثر النوادي تتويجًا 
املنشور  هــذا  ذكــر  كما  الجزائرية.  بالبطولة 
املــئــويــة بينما يمر  بــالــذكــرى  »االحــتــفــال   

ّ
أن

سيكون  مأساوية  بحالة  الــجــزائــري  الشعب 
أمــرًا مخزيًا وسيبقى وصمة عــار فــي جبني 
 عـــام، يحتفل 

ّ
 مشجع لــنــاديــنــا«. وفــي كــل

ّ
كــل

أنصار املولودية بالذكرى السنوية لناديهم 
باملفرقعات واأللعاب النارية في باب الواد.

وتـــواجـــه الــجــزائــر مــوجــة ثــالــثــة مـــن انــتــشــار 
فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، مــــــا تـــســـبـــب فــــــي أزمــــــة 
في  وحتى  بيوتهم  فــي  للمرضى  أوكسجني 
إدارة  بعض املستشفيات بسبب مشاكل في 
ــزون وتـــوزيـــعـــه. وبـــــدأ املـــتـــطـــوعـــون في  ــخــ املــ
تــنــظــيــم أنــفــســهــم إلغـــاثـــة املـــرضـــى فـــي أمــاكــن 
عدة من البالد. كما قام رجال أعمال بتوزيع 
أسطوانات األوكسجني مجانًا. وفي مواجهة 
الطلب امللّح، وعد رئيس الوزراء أمني بن عبد 
الرحمن، باستيراد أكثر من 160 ألف لتر من 

األوكسجني.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، ســلــط االتـــحـــاد األفــريــقــي 
لــكــرة الـــقـــدم، عــقــوبــات قــاســيــة بــحــق نجمي 
وعبد  بوطاقة،  أحمد  الجزائر،  مولودية  من 
النور بلخير، وهذا بعد محاولتهما االعتداء 
على الحكم، بعد نهاية املباراة التي جرت في 
الــربــاط ضــد الـــوداد املــغــربــي، لحساب الــدور 
الربع النهائي ملسابقة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم. ونشر »كــاف« بيانًا رسميًا على 
ــــه تــم منع 

ّ
مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي، يــؤكــد فــيــه أن

الــثــنــائــي بــوطــاقــة وبــلــخــيــر مــن مــمــارســة أّي 
 على املستوى 

ً
نشاط كروي لـ12 شهرًا كامال

األفريقي«.
)فرانس برس/ العربي الجديد(

Wednesday 4 August 2021 Wednesday 4 August 2021
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أغاني النيل
مسيرة اإلنسان المصري مع النهر الخالد

القاهرة ـ محمد كريم

يدرك الجميع أهمية النيل ملصر، 
في  بالتحكم  الــبــالد  تــهــديــد   

ّ
وأن

كمية املاء التي تصل إليها يمثل 
تهديدًا وجوديًا. هذا هو سّر األزمــة التي 
ــــؤرق املــصــريــني الـــذيـــن ربـــطـــوا حــيــاتــهــم  تـ
وحـــضـــارتـــهـــم بــالــنــهــر الـــخـــالـــد مــنــذ فجر 
النيل  يتغلغل  أن  بديهيًا  وكـــان  الــتــاريــخ. 
فــي الــتــراث اإلنــســانــي الـــذي أنتجه سكان 

هذا الوادي. 
ــــي عـــهـــد الـــفـــراعـــنـــة  ــيــــل فـ ــنــ ــــي كـــتـــابـــه »الــ فـ
والــعــرب« يذكر عالم اآلثـــار أنــطــون زكــري 
الــنــيــل  الـــقـــدمـــاء اخـــتـــصـــوا   املـــصـــريـــني 

ّ
أن

تداولوها،  التي  األناشيد  مــن  بمجموعة 
قديم،  نّمقها شــاعــر  أنــشــودة  بينها  ومــن 
ووجــدت مكتوبة في لوحتني على الــورق 
الـــبـــردي، مــعــروفــتــني بــورقــتــي »ســالــيــيــر« 
ــن مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــا مــ ــ ــمـ ــ و»أنـــــســـــطـــــاســـــي« وهـ
اآلن  إلــــى  بــهــا  املــحــتــفــظ  الـــبـــرديـــة  األوراق 
فـــي املــتــحــف الـــبـــريـــطـــانـــي، وقــــد تــرجــمــهــا 
الفرنسية  إلى  القديمة  املصرية  اللغة  عن 
مــاســبــيــرو، وجــبــس، ثــم تــرجــمــهــا أنــطــون 
زكــــــــــري إلــــــــى الــــشــــعــــر الـــــعـــــربـــــي، ويــــقــــول 
ْسِدي إلى النيل سالمًا عاطرا/ 

ُ
مطلعها: ن

ــوَم عــيــُد  ــ ــيـ ــ نــــا ُمـــــبـــــاكـــــرا... الـ ـــــــه قــــد جــــاء
ّ
ألن

)Getty( ُمسافرٌ زاُدُه الخياُل/ والسحُر والعطُر والظالُل

ــَيــاه. 
ْ
ــق

ُ
نــا ل ــنــا تــســرُّ

ّ
 الــنــيــِل فــي بـــشـــراه/ فــكــل

ويعقب أنطون زكري على هذه األنشودة 
: »وكان قدماء املصريني باعتيادهم 

ً
قائال

م بهذه األنشودة، يعتنون بتوقيعها 
ُّ
الترن

عــلــى أوضـــــاع اآلالت املــوســيــقــيــة؛ لــيــكــون 
لـــوقـــعـــهـــا فـــــي الــــنــــفــــوس طـــــــرب الـــنـــشـــوة 
ــراح الــقــولــي، وال زلنا  املــوســيــقــيــة واالنـــشـ
إلـــــى الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي نــتــلــقــى مــــن عــــوام 
املنادين الذين يطوفون وحولهم الغلمان 
في األزقة والحواري ما هو بال شك صدى 
مــتــتــابــع، مـــن تـــرديـــد هــــذه الــنــغــمــات أيـــام 

الفيضان«.

أغاٍن عربية 
أيــضــًا، كــتــب مـــؤّرخـــو الـــرومـــان واإلغــريــق 
العصر  إلــى  النيل، وصـــواًل  والبطاملة عــن 
الغناء، وقد  فيه  لــم يتوقف  الــذي  العربي 
نــقــل املــــؤرخــــون كــاملــقــريــزي واملـــســـعـــودي 
وابن تغري بردي عددًا كبيرًا من القصائد، 
املـــدبـــجـــة فـــي وصــــف الــنــيــل والــتــغــنــي به 
وتـــوظـــيـــفـــه فـــنـــيـــًا، فـــاملـــقـــريـــزي يــنــقــل قـــول 
/ ملا  و فــهــٍم ولــــبِّ

ُ
 الــنــيــل ذ

َّ
بــعــضــهــم: »كــــأن

ــُه... فـــيـــأتـــي حــني  ــ ــنـ ــ ــاِس مـ ــنِي الــــنــ ــبـــدو لـــعـ يـ
يستغنون  حني  ويمضي  إليه/  حاجتهْم 
عنه«. وفي تاريخ املسعودي لشاعر آخر: 
»مــصــر ومــصــر شــأنــهــا عــجــيــب/ ونيلها 

يجري به الجنوب«. وينقلون عن الشريف 
ـــا 

ً
ــــى الـــفـــســـطـــاط شـــوق  إلـ

ّ
الــعــقــيــلــي: »أحـــــــن

ــطــر... 
َ
الــق  يحل بها 

ّ
ــنــي/ ألدعـــو لها أال

ّ
وإن

وهل في الحيا من حاجة لحياتها/ وفي 
طر من جوانبها نهر... تبدت عروسًا 

َ
 ق

ّ
كل

ـــم تـــاُجـــهـــا/ ومــــن نــيــِلــهــا عــقــد كما 
ّ
واملـــقـــط

.» انتظم الدرُّ

كوكب الشرق
أكثر  وفــي  النيل،  عن  الغناء  كثر  وحديثًا 
ت »كوكب الشرق« أم كلثوم 

ّ
من مناسبة غن

 أبـــرز أغنياتها كــانــت مــن كلمات 
ّ
لــه. لــكــن

»أمير الشعراء« أحمد شوقي، ومن ألحان 
»النيل«  السنباطي، وهي قصيدة  رياض 
َعــهــٍد  يِّ 

َ
أ »ِمـــن  تــقــول فــي مطلعها:  والــتــي 

ــداِئــِن 
َ
 فـي امل

ٍّ
يِّ َكــف

َ
/ َوبـــأ

ُ
ــق

َّ
ــَدف

َ
ــت

َ
رى ت

ُ
في الق

ِمـن  رَت  جِّ
ُ
ف م 

َ
أ لَت 

َ
ز

َ
ن الَسماِء   

َ
َوِمــن  ...

ُ
ــغــِدق

ُ
ت

.»
ُ

َرقَرق
َ
ت

َ
َعليا الِجناِن َجداِواًل ت

كما غنت أم كلثوم أيضًا من كلمات إبراهيم 
ناجي قصيدة »سالمًا شباب النيل« التي 
قصيدة  وهــي  السنباطي،  ريــاض  لّحنها 
وطنية حماسية، واكبت العدوان الثالثي 
 ذا 

ّ
إن  

ْ
ــل جـ

َ
»أ على مصر، ويــقــول مطلعها: 

يوم ملن يفتدي مصرا/ فمصر هي املحراُب 
 ماَء النيِل قد مرَّ 

ّ
 الكبرى... أجل إن

ُ
والجنة

طعُمه/ تناوشه الفتاُك لم يَدعوا شبرا«.

ت أم كلثوم سنة 1955 من كلمات 
ّ
أيضًا، غن

بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي 
يــقــول فيها:  الــتــي  أغنية شمس األصــيــل، 
»شمس األصــيــل دّهــبــت/ خــوص النخيل 
نــيــل... تحفة ومتصورة/ في صفحتك  يا 

يا جميل«.

النهر الخالد
لقب  الوهاب  املوسيقار محمد عبد  حمل 
التي  رائعته  قــدم  بعدما  الــخــالــد«  »النهر 
قصيدة   ،1954 سنة  نفسه  االســـم  حملت 
»الــنــهــر الــخــالــد« لــلــشــاعــر مــحــمــود حسن 
ـــف 

ّ
ــاب أل ــوهــ  عــبــد الــ

ّ
إســـمـــاعـــيـــل. يـــقـــال إن

يؤلف  أن  قبل  الــخــالــد«  »الــنــهــر  موسيقى 
ه طلب من الشاعر 

ّ
إسماعيل قصيدته، وأن

مــوســيــقــاه ففعل.  عــلــى  كــلــمــاتــه  أن ينسج 
 /

ُ
يقول مطلع األغنية: »ُمسافٌر زاُدُه الخيال

... ظمآن والكأس 
ُ

والسحر والعطر والظالل
... شابت 

ُ
 والجمال

ُّ
في يديه/ والحبُّ والفن

ــه الــلــيــالــي/ وضــّيــعــت عــمــرهــا  ــ عــلــى أرضـ
الــديــارا/ ويسأل  ... ولم يزل ينشُد 

ُ
الجبال

ه سكارى/  الليل والنهارا... والناس في حبِّ
َك  آٍه على سرِّ ه الرحيِب... 

ِّ
هاموا على شط

 
ُ

الرهيِب/ وموِجَك التائِه الغريِب/ يا نيل
يا ساحَر الغيوب«.

وملوسيقار األجيال أغنية عن النيل تسبق 
»الــنــهــر الــخــالــد« بأكثر مــن عــقــديــن، وهي 
»النيل نجاشي« وهي من قصيدة  أغنية 
شــوقــي،  أحــمــد  نظمها  الــعــامــيــة  باللهجة 
وغــنــاهــا عــبــد الـــوهـــاب مـــع فــرقــتــه ضمن 
أحداث فيلم »الوردة البيضاء« سنة 1933. 
ويـــقـــول فــيــهــا: »الــنــيــل نــجــاشــي/ حــلــيــوه 
ــــب ومــــرمــــر...  ــلـــونـــه/ دهـ ــر... عـــجـــب لـ ــ ــمـ ــ أسـ
أرغــولــه فــي إيــــده/ يسبح لــســيــده/ حياة 

بلدنا/ يا رب ديُمه«.

كتب مؤّرخو الرومان 
واإلغريق والبطاملة عن 
النيل. ونقل املؤرخون 
كاملقريزي واملسعودي 
وابن تغري بردي عددًا 

كبيرًا من القصائد

■ ■ ■
في أكثر من مناسبة 
ت أم كلثوم للنيل، 

ّ
غن

لكّن أبرز أغنياتها 
كانت من كلمات 

»أمير الشعراء« أحمد 
شوقي، وألحان رياض 

السنباطي، وهي 
قصيدة »النيل« 

■ ■ ■
حمل املوسيقار 

محمد عبد الوهاب 
لقب »النهر الخالد« 

بعدما قدم رائعته التي 
حملت االسم نفسه، 

سنة 1954

باختصار

تمثّل الكتابة للنيل طقسًا موغًال في القدم، ففي كتابه »النيل في عهد الفراعنة والعرب« يذكر عالم اآلثار أنطون زكري أّن 
المصريين القدماء اختصوا النيل بمجموعة من األناشيد التي تداولوها

هوامش

سما حسن

تــســارعــت وتــيــرة جــرائــم قتل األزواج والـــزوجـــات في 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، وتــحــديــدا مــع مطلع فــصــل الصيف 
الــحــرارة، وربما مع حلول املناسبات؛  وارتــفــاع درجــة 
مثل انــتــهــاء الــعــام الــدراســي وعــيــد األضــحــى، ورغبة 
والسفر  واالنتقال  باالحتفال  ذلــك  على  بناء  الجميع 
وتجديد نمط الحياة الروتينية، وكذلك كثرة املناسبات 
 مع حلول فصل الصيف، واألهم 

ّ
االجتماعية التي تحل

مــن ذلــك أن هناك دراســـة مهمة تشير إلــى أن جرائم 
قتل األزواج والزوجات ترتبط بفصل الصيف وارتفاع 

درجة الحرارة.
بــالــفــعــل؛ فــقــد أشـــــارت دراســـــة صــــدرت عـــن مــجــلــة » 
نيتشر« إلى أن جرائم العنف األسري تزداد مع ارتفاع 
درجة الحرارة التي تؤثر في سلوكيات الفرد، وتجعل 
الفرد أقل استعدادا للتعاون مع اآلخرين وأكثر عرضة 
الــحــرارة  ارتــفــاع درجـــة  املــزاجــيــة؛ حــيــث إن  للتقلبات 
يزيد من نسبة ارتفاع درجة جرائم القتل العنيفة في 
هرمون  معدل  لتغير  نتيجة   %3 بنسبة  املجتمعات 
ــادة مــســتــوى الــنــشــاط البشري  ــ »الــســيــروتــونــني« وزيـ
العنيف، ويبدو أن هذه الظاهرة تنطبق على املشاجرات 

الكبرى بني العائالت أيضا التي تقف الشرطة عاجزة 
عن السيطرة عليها. لكن املؤكد أن موضة قتل األزواج 
بــســبــب الــخــيــانــة واالنـــتـــقـــام قـــد انــتــهــت، والـــتـــي كــانــت 
في  بالساطور  وتقطيعه  لزوجها  قتل زوجــة  بدايتها 
الحكم  مــن  الــرغــم  املــاضــي، وعــلــى  الــقــرن  ثمانينيات 
ــذه الــطــريــقــة ســمــيــحــة عبد  ــدام عــلــى مــبــتــكــرة هـ ــاإلعـ بـ
الحميد، إال أن طريقتها ظلت »رائــدة« طرق التخلص 
من األزواج حتى يومنا هــذا، لكن مع تغّير كبير في 
دوافع القتل حيث باتت جرائم القتل بسبب استحالة 
الطالق، أو يمكن إجمال هذه األسباب تحت بند عدم 

القدرة على الخالص.
يــحــدث ذلــك بالفعل، وكــيــف يمكن أن  تـــدري كيف  ال 
ودمـــاء،  حـــادة  لحظة ألداة  فــي  الكبير  الــحــب  يــتــحــول 
وتنتهي الحياة التي تحدث عنها الجميع، وقد توقعوا 
لــهــا أن تــســتــمــر حــتــى تــحــتــرق الــنــجــوم مـــثـــال، وهـــذا 
أحمد  الــراحــل  للكاتب  الخالدة  التعبيرات  من  التعبير 
انتهت بمصير  العالقة  خالد توفيق باملناسبة، ولكن 
الطرفني  بني  العالقات  هل  تتساءل  يجعلك  مأساوي 

بمثابة خدعة كبيرة ال يمكن أن يضرب بها املثل؟
أنت اليوم تقف حائرا، وال تعرف أسباب هذه الدموية 
ــار، وتـــركـــن قــلــيــال لــلــدراســة  ــبــ الـــتـــي غــصــت بــهــا األخــ

السابقة التي تربط بني حرارة الجو وسلوكيات األفراد، 
وتتمنى فعال حلول فصل الشتاء، ولكن األهم من ذلك 
اآلخرين في  بائنة، منها تدخل  عــدة أسباب  لديك  أن 
الزوجية، ووجــود الطرفني أيضا  حياة طرفي العالقة 
الــحــيــاة بــدال من  الـــذي تــحــول لجحيم  فــي بيت العيلة 
قد  البشرية  النفس  أن  والحقيقة  العز،  بيت  يكون  أن 
التي أصبحت عبارة  األجيال  تغيرت وتبدلت وتوالت 
عن كائنات متوحدة ال تطيق الزحام األسري والعائلي 

ومبدأ األخذ والعطاء والتعاون.
نــأخــذ على سبيل املــثــال الــزوجــة الــشــابــة الــتــي كانت 

ــانـــت تــلــقــى كل  ــتـــزوج فـــي بــيــت الــعــائــلــة قـــديـــمـــا، وكـ تـ
االحترام والتقدير، وعلى الرغم من تعبها الجسماني 
ألنــهــا تعمل طيلة الــوقــت مــشــاركــة فــي أعــمــال كثيرة 
التي  الحديثة  العدد، وعــدم توفر اآلالت  ألســرة كبيرة 
تريح املرأة، إال إننا لم نكن نسمع شكوى تحرش من 
املــحــارم مثال، بــل عــاش الجميع على أســاس أن والــد 
الـــزوج ال يــدق باب  الـــزوج هــو أب الجميع وأن شقيق 

البيت في حال وجود »الحريم« فقط.
عـــنـــدمـــا قــــررنــــا أن نــعــيــش مـــتـــأرجـــحـــني بــــني املـــاضـــي 
والحاضر وقعت الجريمة، فالزوجة الشابة التي كانت 
ال  الــيــوم  أصبحت  »حماتها«  زوجــهــا  أم  تتمنى رضــا 
حياتها  إحــداهــن  دفعت  وهــكــذا  بيتها،  دخولها  تطيق 
الــــزوج شقتها في  ثــمــنــا العــتــراضــهــا عــلــى دخــــول أم 
غيابها واستخدامها قطع أدوات منزلية خاصتها من 
دون إذنــهــا. إجــمــاال؛ فــإن أهــم األســبــاب لــجــرائــم القتل 
الــزوجــيــة املــفــزعــة هـــي عـــدم تـــنـــازل أي طـــرف لــآخــر، 
واعتبار التنازل هزيمة، ولو أن كل طرف اعتبر أن الزواج 
الحياة قابلة للنجاح والفشل،  مثله مثل أي خطوة في 
ويمكن التراجع عنها والبدء من جديد، ملا كان اإلصرار 
مثال على البقاء مع نفس الشخص الذي تقاطعت معه 

كل الطرق، وأصبح املضي قدما إلى األمام مستحيال.

موسم قتل األزواج والزوجات

وأخيرًا

أهم األسباب لجرائم القتل 
الزوجية المفزعة هي عدم 
تنازل أي طرف لآلخر، واعتبار 

التنازل هزيمة
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