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فلسطين

ستجري االنتخابات في 12 من الشهر الحالي  )فرانس برس(

أعلن مستشار منظمة الصحة العاملية بروس 
أيلوارد )الصورة( أّن ثّمة حاجة إلى تبّرع الدول 
الغنية بمزيد من اللقاحات املضادة لكوفيد-19، 
وأن تحذو حذو الواليات املتحدة األميركية التي 
قّدمت جرعات من دون إبطاء لسّد فجوة 200 
ــدادات  ــ ــل اإلمـ

ّ
مــلــيــون جــرعــة تــســّبــب فيها تــعــط

ر التصنيع. وتبّرعت الدول الغنية 
ّ
الهندية وتأخ

عبر  مليون جرعة  بمائة وخمسني  اآلن  حتى 
اللقاحات  ر 

ّ
توف التي  العاملية  كوفاكس  مبادرة 

إّن جزءًا  أيــلــوارد  قــال  الفقيرة. مع ذلــك،  للدول 
صغيرًا من هذه الجرعات سوف يكون متاحًا 

على املدى القصير في يونيو/ حزيران الجاري 
ني، األمــر 

َ
ويــولــيــو/ تــمــوز وأغــســطــس/ آب املقبل

الــــذي مــن شــأنــه إحــــداث أثـــر فــي إبــطــاء وتــيــرة 
اإلصــابــات بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد. أضــاف 
دة )من 

ّ
أيلوارد: »ليست لدينا كميات كافية مؤك

الجرعات( من قبل عدد كاف من الدول في وقت 
مبكر، بالقدر املطلوب لوضع العالم على مسار 
الخروج من هذه األزمة. ومآلنا إلى الفشل إذا لم 
نحصل على جرعات في وقت مبكر«. وكانت 
واشنطن قد أعلنت أّن 75 في املائة من جرعات 
الــلــقــاحــات املــضــادة لــكــوفــيــد-19 الــبــالــغ عددها 

أجنبية،   
ً
دوال بها  وعــدت  والتي  مليونًا  ثمانني 

سوف توّزع عبر مبادرة كوفاكس.
لــأدويــة في  املنظمة  الجهة  وافــقــت  مــن جهتها، 
بيونتيك  فــايــزر-  لقاح  استخدام  على  بريطانيا 
العمرية  الفئة  تحصني  فــي  لكوفيد-19  املــضــاد 
ــات املــتــحــدة  ــــواليــ ال ــًا، بــعــد مــوافــقــة  12-15 عـــامـ
األميركية واالتحاد األوروبــي على األمر نفسه. 
املشتركة  باللجنة  اآلن  منوط  األمــر  أّن  وذكـــرت 
أّن  الـــقـــرار، علمًا  ـــخـــاذ 

ّ
الت الــبــاد  فــي  للتحصني 

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة أوضـــحـــت أّن تــزويــد 
األطفال بهذه اللقاحات ليس ضرورة قصوى.

ــك، أعــلــنــت لــجــنــة عــلــمــاء فـــي الــحــكــومــة  ــ ــــى ذلـ إل
الــهــنــديــة أّن مــتــحــّور فــيــروس كــورونــا الجديد 
شف للمّرة األولى في الهند هو متحّور 

ُ
الذي اكت

شديد العدوى، وقد يتأثر به من سبق أن أصيب 
ي اللقاح. وقال 

َ
 جرعت

َّ
بكوفيد-19 أو من لم يتلق

باحثون في اتحاد علم الوراثة واملركز الوطني 
ملكافحة األمراض إّن هذا املتحّور ينقل العدوى 
بنسبة تزيد عن 50 في املائة بمقارنة بالعدوى 
الجديد  كــورونــا  فــيــروس  متحّور  ينقلها  التي 

املكتشف في بريطانيا.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

االحتالل يتجه نحو تصعيد شامل

السبت  5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  □  العدد 2469  السنة السابعة

Saturday 6 June 2021

السودان يخزّن المياه خوفًا
الثاني  التداعيات الكارثية المرتقبة للملء  تصاعدت المخاوف في السودان من 

لسد النهضة، ما دفع الحكومة إلى بدء تخزين المياه احتياطًا. ]10ـ11[

تتنامى ظاهرة البلطجة 
في األردن، خصوصًا مع 
تدخل متنفذين من وزراء 

ونواب لحماية أصحاب 
سوابق.
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انتخابات 12 يونيو/حزيران، 
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بضياع فرصة وازنة للتغيير.
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سياسة

ــقـــدس الــصــهــيــونــيــة  ــي انـــتـــصـــار الـ األعــــــام هـ
الـــحـــرة واملـــفـــتـــوحـــة عــلــى تــنــظــيــمــات مــحــور 
ــلــمــة. ونــدعــو الــشــعــب كــلــه ليأتي 

ُ
الــشــر والــظ

بوحدة  معنا  ويحتفل  املقبل  الخميس  يــوم 
الــقــدس ودولــــة إســرائــيــل«. وعــــادة مــا يهتف 
املــشــاركــون باملسيرة »املـــوت لــلــعــرب«. وكــان 
في  للمستوطنني  إلــغــاء مسيرة مشابهة  تــم 
10 مــايــو/أيــار املــاضــي، بعد إطــاق املقاومة 

املــحــتــلــة، الــخــمــيــس املــقــبــل. ونــقــلــت صحيفة 
ــــس الــــجــــمــــعــــة، عــن  ــ ــل هــــــيــــــوم«، أمـ ــيــ ــرائــ ــســ »يــ
بتوحيد  »سنطالب  قولهم  املسيرة  منظمي 
ــى األبــــــــد، وســـنـــعـــود لــلــســيــر فــي  ــ الــــقــــدس إلــ
شــــوارع الــقــدس مــرفــوعــة رؤوســـنـــا بــاألعــام 
اإلســرائــيــلــيــة، ونــغــنــي ونـــرقـــص عــلــى أرض 
صهيون والقدس«. واعتبر رئيس املنظمات 
»مسيرة  أن  بيليج  مــاتــان  للمسيرة  الــداعــيــة 

وبلدات  القدس  على  صــواريــخ  الفلسطينية 
إسرائيلية محاذية للقطاع.

وفـــــــي إطــــــــار االســــــتــــــعــــــدادات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ إلمـــكـــانـــيـــة تـــفـــجـــر مــــواجــــهــــات جـ
حكومة  صــادقــت  ـــ48،  الــ فلسطينيي  مناطق 
الجمعة، على خطة لتعزيز  أمــس  االحــتــال، 
قوات الشرطة، في املدن املختلطة، مثل حيفا 
الباد.  والرملة، وسط وشمالي  واللد  وعكا 

وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية أن »الحكومة 
ــــوارئ أمــنــيــة طرحها  صـــادقـــت عــلــى خــطــة طـ
وزير األمن الداخلي أمير أوحانا«. وأضافت 
الــتــي تبلغ كلفتها  الــخــطــة،  مــا تشمله  »أهـــم 
دوالر(،  مليون   30 )نحو  شيكل  مليون   100
تعزيز تــواجــد الــشــرطــة وحـــرس الــحــدود في 
املـــدن املــخــتــلــطــة«. وبــحــســب بــيــان عــن مكتب 
ــة تقضي بــاســتــمــرار دور 

ّ
أوحــانــا فـــإن الــخــط

ــلــــدات الـــعـــربـــيـــة،  ــبــ ــي الــ جـــهـــاز »الــــشــــابــــاك« فــ
ووزارة  الشرطة  بني  التعاون  إلــى  باإلضافة 
القانون في  العام، »إلنفاذ  القضاء واالدعــاء 
ق باملشاركني في أحداث اإلخال 

ّ
كل ما يتعل

التي  الكراهية  ونشاطات  العنيفة،  بالنظام 
جرت في إسرائيل«. وأضاف »ستكون مهّمة 
هذه األجهزة »الدفع بمحاربة التحريض عن 
العنف«، دون تقديم تعريف له، باإلضافة إلى 

ص.
ّ

جمع الساح غير املرخ
وذكــــــر املــــراســــل الـــعـــســـكـــري ملـــوقـــع صــحــيــفــة 
ــال رام لـــيـــف، أمــــس الــجــمــعــة،  ــاريـــف« طــ ــعـ »مـ
أن األجــهــزة األمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة تعتقد أن 
ة أكــبــر من 

ّ
احــتــمــال الــتــصــعــيــد فــي قــطــاع غــــز

تبادل  وصفقة  تهدئة  إلــى  التوصل  احتمال 
أسرى. وأوضح أنه بعد انتهاء العدوان على 
ــّدد املستوى  غـــزة، الـــذي اســتــمــر 11 يــومــا، حـ
الــســيــاســي – األمـــنـــي اإلســرائــيــلــي 3 مــبــادئ 
لــســيــاســتــه حــيــال الــقــطــاع، أولــهــا أن »إعــــادة 
اإلعـــمـــار الــكــامــل وفــتــح املــعــابــر بــشــكــل كامل 
سيحصان فقط بعد أن تعيد حركة حماس 
املحتجزين  اإلسرائيليني  الجنديني  تي 

ّ
جث

ــيـــني  ــلـ ــيـ ــرائـ فـــــي الــــقــــطــــاع واإلفــــــــــــــراج عـــــن إسـ
بحسب  الثاني،  واملــبــدأ  عندها«.  محتجزين 
املــســاعــدات اإلنسانية  مـــرور  لــيــف، »هـــو  رام 
الــدولــيــة، بــمــا فــي ذلـــك املــنــحــة الــقــطــريــة، عبر 
رقابة  جسم  وبإشراف  الفلسطينّية  السلطة 
دولي للتأكد من مصيرها«. أما املبدأ الثالث، 
الــرد« اإلسرائيلية على  فهو تغيير »معادلة 
اســتــمــرار إطـــاق الــقــذائــف مــن الــقــطــاع، »عبر 
جــبــايــة ثــمــن بــاهــظ أكــثــر بكثير مــن حماس 

على كل إطاق لصاروخ«.
لت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة 

ّ
كما قل

من التقارير التي أشارت إلى تقّدم في صفقة 
ــة، خــال  ــرّيـ تـــبـــادل األســـــــرى، بـــوســـاطـــة مـــصـ
األسبوعني األخيرين. ونقلت عنها قولها إن 
التقّدم  »الفجوات ال تزال كبيرة، واحتماالت 
منخفضة جــدًا«. وزعــم رام ليف أن إسرائيل 
»مصّممة على ما يبدو« إلغاق ملف األسرى 
كشرط مسبق للتهدئة في غزة، لكنه أضاف 
»مـــن يــتــوقــع نــتــائــج ســريــعــة مــن املــحــتــمــل أن 
ُيــحــبــط، لــيــس مــســتــبــعــدًا أن تــتــطــّور جــوالت 
قــتــالــيــة أخــــرى فـــي الــفــتــرة الــقــريــبــة املــقــبــلــة«. 
وتـــابـــع »فـــي هـــذه الــلــحــظــة، تــعــتــقــد األجــهــزة 

األمنية أن هذا الخيار هو األكثر احتمااًل«.
وأطـــلـــق مــقــاومــون فــلــســطــيــنــيــون فــجــر أمــس 
الجمعة الرصاص باتجاه طائرات إسرائيلية 
فــي مناطق  انــتــشــرت بشكل مفاجئ  مــســّيــرة 
مختلفة مــن قــطــاع غـــزة، وســمــع دوي إطــاق 
الـــنـــار فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة فـــي مــحــافــظــتــي 
ــــزة والــــشــــمــــال. وشــــاهــــد مــــراســــل »الـــعـــربـــي  غـ
»كــواد كابتر«  الجديد« عشرات من طــائــرات 
في  منخفض،  علو  على  تحلق  اإلسرائيلية 
مــنــاطــق مــن مــحــافــظــتــي غـــزة والــشــمــال. كما 
انــتــشــر عــنــاصــر مـــن املـــقـــاومـــة فـــي مــفــتــرقــات 
رئيسية شمالي قطاع غزة وخارج مواقعهم، 

في إجراء احترازي.
بــإمــداد منظومة  إلــى ذلــك، تعّهدت واشنطن 
»القبة الحديدية« بالذخيرة، ولكنها شددت 
ــاعـــدات اإلنــســانــيــة  أيــضــا عــلــى أهــمــيــة »املـــسـ
وجهود اإلغاثة واإلنعاش« في غزة. والتقى 
ــنـــي غــانــتــس  ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ وزيـــــــر الـــــدفـــــاع اإلســ
مـــســـاء الــخــمــيــس املـــاضـــي وزيـــــر الــخــارجــيــة 
األمن  ومستشار  بلينكن،  أنتوني  األميركي 
الدفاع لويد  القومي جيك سوليفان، ووزيــر 
 

ّ
 واشــنــطــن تــدعــم »حــق

ّ
أوســــن، الـــذي كـــرر أن

إســرائــيــل فــي الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا«. وأضـــاف 
ــن اآلن فـــصـــاعـــدًا، نــســعــى لــتــحــقــيــق أمـــن  ــ »مـ
دائـــــم لــإســرائــيــلــيــني والــفــلــســطــيــنــيــني على 
حــّد ســـواء«. وتــابــع »كما أوضــح بلينكن في 
الكثير من  املاضي، هناك  األسبوع  إسرائيل 
ــادة بــنــاء الثقة  الــعــمــل ينبغي الــقــيــام بــه إلعــ
االنــخــراط بطريقة  الــظــروف إلعـــادة  وتهيئة 

 الدولتني«.
ّ

هادفة على طريق حل

االحتالل يتجه نحو تصعيد شامل

متلفزة  مقابلة  في  بنيت،  نفتالي  اليميني  »يمينا«  حزب  رئيس  رجح 
مساء أمس األول، أن تتعرض الحكومة الجديدة لضغوط من اإلدارة 
وحول  المحتلة.  الفلسطينية  األراضي  في  االستيطان  حول  األميركية، 
نظرته لحل الصراع مع الفلسطينيين، قال إن »الصراع القومي معهم 
ليس على األرض. الفلسطينيون ال يعترفون بوجودنا هنا«. وأشار إلى أن 
الفلسطينيين معيشيًا  يتمثل في تحسين أوضاع  الصراع،  تصوره لحل 

وليس منحهم دولة مستقلة.

بنيت: ال دولة مستقلة

الحدث

غزة، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يـــــعـــــد االحـــــــــتـــــــــال اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ــددًا، ضــد  ــ ــجـ ــ الــــعــــدة لــلــتــصــعــيــد مـ
فلسطينيي الـ48 وقطاع غزة وفي 
الــقــدس املــحــتــلــة. فــفــي حــني تــعــتــزم منظمات 
األعـــام«  »مــســيــرة  بـــ الــقــيــام  متطرفة  يمينية 
فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة الــخــمــيــس املــقــبــل، وهــو 
ــر كـــانـــت املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة والــعــســكــريــة  أمــ
اســتــطــاعــت إحــبــاطــهــا الــشــهــر املـــاضـــي، فــإن 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة صــادقــت عــلــى خطة 
طــــوارئ أمــنــيــة، تــهــدف مــن خــالــهــا إلـــى قمع 

فلسطينيي الـ48.
وعــلــى جبهة الــقــطــاع املــحــاصــر، وفــي الوقت 
الذي كانت طائرات االحتال املسيرة تواجه 
ــيـــل الـــخـــمـــيـــس الــجــمــعــة،  ــة لـ ــاومــ ــقــ نــــيــــران املــ
أشــارت صحيفة »معاريف« إلى أن إسرائيل 
تتمسك بربط إعادة إعمار غزة وفتح املعابر 
بــصــفــقــة تــــبــــادل تــعــيــد بــمــوجــبــهــا أســــراهــــا. 
وتحدثت الصحيفة عن تغيير »معادلة الرد« 
اإلسرائيلية على استمرار إطاق القذائف من 
غزة، »عبر جباية ثمن باهظ أكثر بكثير من 

حماس على كل إطاق لصاروخ«.
وأعلن رئيس حزب »يمينا« اليميني نفتالي 
بنيت، في مقابلة مع القناة »12« اإلسرائيلية 
الــتــغــيــيــر«  »حـــكـــومـــة  أن  األول،  أمــــس  مـــســـاء 
رئاستها  على  سيتناوب  التي  اإلسرائيلية 
مع رئيس حزب »ييش عتيد« يئير لبيد، »لن 
تمتنع عــن شــن حــرب على غــزة أو لبنان إذا 
دعــت الــحــاجــة«، وذلــك على الــرغــم مــن إقــراره 
بأن شن الحرب سيقود إلى إسقاط الحكومة، 
دعمها  املــوحــدة«،  العربية  »القائمة  بسحب 
ــنــــاك حــــاجــــة لــعــمــل  ــان هــ ــ ــا. وقـــــــال »إذا كــ ــهــ لــ
عــســكــري فــي غــــزة، فــي لــبــنــان، فــمــاذا نفعل؟ 
ســنــقــوم بـــه. ال تــوجــد قــيــود ســيــاســيــة. وفــي 
ائتاف  كــان هناك  إذا  الحرب نفسها،  نهاية 
)حكومة( فليكن، وإذا لم يكن كذلك، فسنذهب 

إلى صناديق االقتراع«.
إسرائيلية متطرفة  يمينية  ودعــت منظمات 
إلــى »مــســيــرة األعــــام«، فــي الــقــدس الشرقية 

رام اهلل ـ محمود السعدي

ــي الـــضـــفـــة  ــ ــيـــون فــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ واصـــــــــل الـ
الــــغــــربــــيــــة املــــحــــتــــلــــة، أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
مـــســـيـــراتـــهـــم وفـــعـــالـــيـــاتـــهـــم الــســلــمــيــة 
ــع قمع  املــــنــــددة بــاالســتــيــطــان، عــلــى وقــ
قـــوات االحــتــال لــهــا، مــا أدى إلــى وقــوع 
ــات بــعــضــهــا خـــطـــيـــرة، وتــنــفــيــذ  ــ ــابـ ــ إصـ
 

ّ
املــســتــوطــنــني العــــتــــداءات جـــديـــدة بــحــق

األهالي. وأصيب عشرات الفلسطينيني، 
ــدنـــي  ــعـ ــّي واملـ ــ ــــحـ ــالــــرصــــاص الـ أمـــــــس، بــ
املغلف باملطاط، بينها إصابة خطيرة، 
وبحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع، 
ــــال مـــســـيـــرات  ــتـ ــ ــوات االحـ عـــقـــب قـــمـــع قـــــ
ســلــمــيــة ضــــد االســـتـــيـــطـــان خـــرجـــت فــي 
قــوات  الضفة. وقمعت  مــن  عـــّدة  مناطق 
بلدة  فــي  األسبوعية  املسيرة  االحــتــال 
بــيــتــا، جــنــوبــي نــابــلــس، والــتــي انطلقت 
أمــــس فـــي مــنــطــقــة جــبــل صــبــيــح املــهــدد 
مستوطنون  يقيم  والــذي  باالستيطان، 
نحو  منذ  استيطانية  بــؤرة  قمته  على 
أسبوعية  مسيرات  مع  ترافق  ما  شهر، 
ــــاة الــجــمــعــة  ــا. وأقـــيـــمـــت صـ ــهـ مــــنــــددة بـ
عـــلـــى جـــبـــل صـــبـــيـــح أمــــــــس، بـــمـــشـــاركـــة 
ــاء فــي  ــطــ ــشــ ــادات ونــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيـــات وقـ شـــخـــصـ
املــقــاومــة الــشــعــبــيــة، لــرفــض وجـــود تلك 
البؤرة واملطالبة بإزالتها. وأوضح أمني 
ســر حــركــة »فــتــح« فــي بيتا، مــنــور بني 
الجديد«،  »العربي  لـ شمسة، في حديث 
أن مواجهات دارت بني األهالي وقــوات 
االحتال عقب قمعها للمسيرة، ما أوقع 
12 إصــابــة بــجــروح بــالــرصــاص الــحــي، 
بينها إصابة خطيرة لشاب في الرقبة. 
بدوره، أفاد الهال األحمر الفلسطيني، 
ــه تــعــامــلــت مــع  ــمـ ــواقـ ــان، بـــــأن طـ ــيــ فــــي بــ
بــيــتــا  مـــــواجـــــهـــــات  20 إصــــــابــــــة خــــــــال 
)حــتــى عــصــر أمــــس(، بينها 15 إصــابــة 
ــــاث إصــــابــــات  ــالــــرصــــاص الــــحــــي، وثـــ بــ
بــالــرصــاص املــعــدنــي املــغــلــف بــاملــطــاط، 
ــن قـــبـــل قــــوات  ــالـــضـــرب مــ ــان بـ ــتــ ــابــ وإصــ

االحــتــال.  وفــي قرية بيت دجــن، شرقي 
نـــابـــلـــس، شــــمــــال الـــضـــفـــة، قـــمـــعـــت قــــوات 
االحــــتــــال أيـــضـــا أمـــــس، مــســيــرة سلمية 
وصــلــت املــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة من 
القرية، حيث تقام هناك بؤرة استيطانية 
األهالي  يواصل  أشهر،  نحو سبعة  منذ 
بإزالتها.  للمطالبة  السلمية  فعالياتهم 
وأوضــــــــح الـــصـــحـــافـــي مــــن بـــيـــنـــت دجــــن، 
»العربي الجديد«، إن  لـ محمد أبو ثابت، 
املسيرة التي شــارك فيها املئات انطلقت 
بـــعـــد صـــــاة الـــجـــمـــعـــة )أمــــــــس( مــــن أمــــام 
املسجد الكبير في القرية، وتوجهت إلى 
املــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مــن الــقــريــة، 
الــبــؤرة االستيطانية،  مــن  اقتربت  وحــني 
اعترضت قوات االحتال طريق املشاركني 
الـــتـــقـــدم، وقمعتهم  فــيــهــا ومــنــعــتــهــم مـــن 
بالقنابل الصوتية واملسيلة للدموع، ما 
أدى إلــى انــدالع مواجهات وإصــابــة عدد 
املسيل  بالغاز  باالختناق  املشاركني  من 

للدموع«. 
وفـــي الــســيــاق، اعــتــقــلــت قــــوات االحــتــال، 
ــلـــدة يـــطـــا جــنــوبــي  ــــس، مـــواطـــنـــا مــــن بـ أمــ
الخليل، وذلك غداة اعتقالها ليل الخميس 
– الجمعة، شابا من بلدة بيت ريما، شمال 
غــربــي رام الــلــه، عــقــب اســتــدعــائــه ملقابلة 
استخبارات االحتال. كما اعتقلت قوات 
االحتال فتى في حــارة جابر في البلدة 
ــن الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة.  الــقــديــمــة مـ
ت أول من 

ّ
وكانت قــوات االحــتــال قد شن

أمس، حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة 
في قرية سالم، القريبة من نابلس، عقب 
عملية إطاق النار على سيارة مستوطن 
شرق نابلس، كما فرضت إجراءات أمنية 
مشددة على قــرى عزموط وديــر الحطب 
عــقــب الــعــمــلــيــة. وأغــلــقــت قــــوات االحــتــال 
ــيــــت فــــوريــــك وبــيــت  حــــواجــــز حــــــــوارة وبــ
ــراءات أمــنــيــة مــشــددة  ــ دجـــن، وفــرضــت إجـ
عمليات  تنفيذ  مــع  املــنــطــقــة،  محيط  فــي 
تــفــتــيــش وتــمــشــيــط واســـعـــة الــنــطــاق قبل 

انسحابها. 

االحتالل يقمع فعاليات 
الضفة الرافضة لالستيطان

بنيت: »حكومة التغيير« 
لن تمتنع عن شن حرب 

على غزة

تعّهدت واشنطن 
بإمداد منظومة »القبة 

الحديدية« بالذخيرة

متابعة المستوطنون يدعون لـ»مسيرة األعالم« في القدس 
وخطة طوارئ أمنية لقمع فلسطينيي الـ48

حولت الحكومة 
العراقية أنظارها 

إلى محاسبة 
ضباط وعناصر 

في القوى األمنية 
على سقوط قتلى 

من المحتجين، 
وذلك بعدما 

أفشلت الضغوط 
الكبيرة عليها 

فتح تحقيق مع 
أعضاء في فصائل 
مسلحة متورطين 
في ارتكاب المجازر 

بحق المتظاهرين

تحقيقات قتل المتظاهرين العراقيين:  تركيز على الضباط واستثناء الفصائل قضية

)Getty/قتل وأصيب اآلالف جراء قمع المتظاهرين )حسين علي

»اللجنة  أن  وأوضــح  الصحيحة«.  القضائية 
الــــوزارات  مستمرة فــي عملها، وحــشــدت كــل 
واملــؤســســات املــعــنــيــة، مــن وزارات الــداخــلــيــة 
القضاء  والصحة، ومجلس  والعدل  والدفاع 
األعــلــى، وأجــهــزة األمـــن الوطني واملــخــابــرات 
ــــاب، لكشف الــحــقــائــق لــلــرأي  ومــكــافــحــة االرهـ

العام )املحلي( والدولي أيضا«.
وتـــراجـــع مــصــطــلــح »الـــطـــرف الـــثـــالـــث« خــال 
املتظاهرون  لــم يعد  املــاضــيــة، حيث  األشــهــر 
يــذكــرونــه بــعــد أن كـــان يــحــظــى بــــرواج بــالــغ، 
ــة بــقــتــل  ــتــــورطــ بـــســـبـــب وضـــــــوح الـــجـــهـــات املــ
الرسمية  الحكومية  القوات  املحتجني، وهي 
العراقية  القوات  املسلحة. وكانت  والفصائل 
ساحة  املاضي،  األسبوع  منتصف  هاجمت، 
اثنني وأصابت  التحرير، وقتلت متظاهرين 
فــي حــني طعنت مجموعة مسلحة  نحو 25، 
ملثمة في اليوم ذاته الناشطة انتصار ناهي 

بالسكاكني، خال تواجدها في الساحة.
الامي، وهو  النائب سعد  من جهته تحدث 
قــيــادي فــي »ائــتــاف الــنــصــر«، الـــذي يتزعمه 

رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي، 
في  املتظاهرين  قمع  ملف  نقل  إمكانية  عــن 
الـــعـــراق إلـــى املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة في 
حالة عدم »إحراز تقدم من القضاء العراقي«. 
ــال الـــامـــي، فـــي تــصــريــح لــوســائــل إعـــام  ــ وقـ
محلية عــراقــيــة، إن »تــســجــيــل إصـــابـــات بني 
االحتجاجات ال  في  األمنية  الــقــوات  عناصر 
يلغي مسؤولية إصدار أوامر فتح النار على 
من  املتهمني  ومثول  وتنفيذها،  املتظاهرين 
الحقيقة«.  الــقــضــاء سيكشف  أمـــام  الــضــبــاط 
عن  سيكشفون  الضباط  »أولــئــك   

ّ
أن واعتبر 

ــر بـــإطـــاق الــنــار  ــ الــجــهــات الـــتـــي أعـــطـــت أوامــ
يدركون  املتظاهرين، حني  على  قــاس  بشكل 
أنهم سيدانون، ولن يدفعوا الثمن بمفردهم«. 
ــنـــاشـــط املــــدنــــي فــــي مـــديـــنـــة الــنــجــف  وقــــــال الـ

بغداد ـ زيد سالم

ســـــّرعـــــت حــــكــــومــــة مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي مــن 
إجراءات التحقيق في ملفات قتل املتظاهرين 
قبل  من  املفرط  العنف  واستخدام  العراقيني، 
قــــوات األمــــن فــي مـــدن جــنــوب ووســــط الــبــاد، 
 عـــن الــعــاصــمــة بـــغـــداد. وقــــد اســتــدعــت 

ً
فــضــا

العشرات من الضباط وأفــراد األمن للتحقيق 
ــن إدانــــــــة أول ضــابــط  مـــعـــهـــم، كـــمـــا كــشــفــت عــ
أمـــن بــالــســجــن ملـــدة ســت ســنــوات بتهمة قتل 
مــتــظــاهــر فــي مــديــنــة الــبــصــرة الــعــام املــاضــي. 
ويأتي هذا وسط تساؤالت عن سبب تجاهل 
املسلحة،  بالفصائل  املتعلق  الجزء  الحكومة 
والــتــي اســتــخــدمــت هــي األخــــرى وســائــل قتل 
مختلفة طوال فترة التظاهرات املاضية، إذ إن 
هناك دعاوى قضائية قدمها أهالي الضحايا، 
مــــن مـــتـــظـــاهـــريـــن ونــــاشــــطــــني، اتـــهـــمـــوا فــيــهــا 
شخصيات في فصائل مسلحة بقتل أبنائهم.
ــد »أفـــــــــاد«، املـــعـــنـــي بــالــقــضــايــا  ــا ملـــرصـ ــقــ ووفــ
إحصائية سابقة،  في  الــعــراق  في  الحقوقية 
فقد تجاوز العدد الكلي لضحايا التظاهرات 
عــام  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن  األول  مــنــذ 
األول  ديسمبر/كانون  نهاية  ولــغــايــة   2019
2020، عتبة الـ 762 متظاهرًا. كما تم تسجيل 
إصابة نحو 27 ألف متظاهر، منهم نحو 900 
سترافقهم إعاقات دائمة وتشوهات ومشاكل 
صحية مــدى الحياة. وأشـــار املــرصــد إلــى أن 
مـــدن بــغــداد والــنــاصــريــة والــبــصــرة تتصدر 

عدد الضحايا في العراق.
أي  املختصة  العراقية  السلطات  تصدر  ولــم 
الــذي مارسته  القمع،  حصيلة لعدد ضحايا 
ــائــــل مـــســـلـــحـــة ضــد  ــة وفــــصــ ــيــ ــنــ الـــــقـــــوات األمــ
األرقــام الصادرة  املتظاهرين، ما ترك جميع 
من  تسريبات  أو  حقوقية،  منظمات  بعهدة 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة وصـــحـــيـــة، تــنــقــلــهــا وســـائـــل 

»الــعــربــي  ــراق ســجــاد حــســني، لـــ ــعـ جــنــوبــي الـ
الــجــديــد«، إن »لـــدى الــقــضــاء الــعــراقــي الكثير 
تـــــورط  تـــثـــبـــت  الــــتــــي  واألدلـــــــــــة  األوراق  مـــــن 
عــنــاصــر الــفــصــائــل املــســلــحــة بــقــتــل ناشطني 
ومـــتـــظـــاهـــريـــن، وأهــــالــــي بـــعـــض الــقــتــلــى فــي 
واســــط ومــيــســان وكـــربـــاء لــديــهــم اتــهــامــات 
مــدن جنوب  في  نافذة  لشخصيات  مباشرة 
الـــعـــراق بــاغــتــيــال أبــنــائــهــم. وأبــــرز مــن وصــل 
إلــى مثل هــذه الحقائق، هــو جاسب حطاب، 
الـــــذي اغــتــيــل بــعــد عــــام عــلــى تــغــيــيــب نجله 
املحامي علي. وقد ثبت أن عناصر وقياديني 
ــيـــاء« يقفون  الــلــه األوفـ فــي مليشيا »أنــصــار 
وراء تغييب نجله. إال أن القضاء العراقي لم 
يــســتــدِع أيـــا مــمــن وردت أســمــاؤهــم فــي ملف 
التحقيقات التي توصل إليها جاسب حطاب 

قبل اغتياله«.
وحول ذلك قال النائب املستقل باسم خشان، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »أكــــثــــر عــمــلــيــات  ـــ لــ
الــتــي اســتــهــدفــت املتظاهرين  الــقــتــل والــقــمــع 
تــعــرفــهــا الــحــكــومــة، كــونــهــا كــانــت بــرصــاص 
قوى األمن الرسمية«. وأشــار إلى أن »معظم 
قــتــلــى االحــتــجــاجــات ســقــطــوا فـــي الــســاحــات 
ــاديــــن، وكـــانـــت قـــــوات األمـــــن تــســتــخــدم  ــيــ واملــ
ــــي وتــــوجــــهــــه إلـــــــى صـــــدور  ــــحـ الــــــرصــــــاص الـ
املحتجني بشكل قاتل«. وأوضــح، في اتصال 
هاتفي مع »العربي الجديد«، أن »القوات التي 
استهدفت املتظاهرين، كما الجهات املسلحة 
الحكومة  لــدى  معروفة  باالغتيال،  املتورطة 
العراقية، لكن هناك ضغطا من داخل العراق 
يمنع السير بهذا امللف. كما أن هناك ضغوطا 
خــارجــيــة عــلــى الــحــكــومــة والــقــضــاء الــعــراقــي 
هذا  لكن  املتظاهرين.  قتلة  ملف  إنهاء  لعدم 
االستهتار الحكومي سيؤدي في النهاية إلى 
انفجار احتجاجي جديد قد يتسبب بتغيير 

الخريطة السياسية في الباد«.

إعــام محلية عراقية، وسط تشكيك مستمر 
بــصــحــة تــلــك األرقــــــام، بـــني مـــن يــعــتــبــرهــا أقــل 
أنه مبالغ بها.  الواقع وآخرين يعتبرون  من 
ومــســاء الــثــاثــاء املـــاضـــي، أعــلــنــت السلطات 
الــقــضــائــيــة فــي الــبــصــرة الــحــكــم عــلــى ضابط 
أمــن، بعد ثبوت إدانته بقتل متظاهر يدعى 

عمر فاضل، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات.
وكـــــشـــــف مــــــســــــؤول فــــــي مـــكـــتـــب الــــكــــاظــــمــــي، 
ــا جـــديـــدة  ــامـ ــكـ ــد«، أن أحـ ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
ستصدر تباعا بحق أفــراد وضباط أمــن في 
قــــار وواســـــط وكـــربـــاء وبــــغــــداد، بتهمة  ذي 
ــتــــخــــدام الـــذخـــيـــرة  قـــتـــل مـــتـــظـــاهـــريـــن، أو اســ
 عـــن مـــســـؤول مــحــلــي جنوبي 

ً
الــحــيــة، فــضــا

العراق ثبت إعطاؤه أوامر بإطاق النار على 
ــرب مبنى  ــوا يــحــتــشــدون قــ ــانـ مــتــظــاهــريــن كـ
حكومي. ووفقا للمصدر نفسه فإن »أحكاما 
بالسجن والتسريح غير املشرف من الخدمة 
ستصدر بشكل مؤكد بحق املتورطني منهم«. 
»الحكومة نسقت مع  فإن  املسؤول  وبحسب 
رئــيــس مجلس الــقــضــاء األعــلــى فــائــق زيـــدان 
بــمــوضــوع تــســريــع املــحــاســبــة والــكــشــف عن 

املتورطني بقمع التظاهرات«.
مليشيات  بــتــورط  املتعلق  الــجــزء  على  وردًا 
مثل  املــتــظــاهــريــن،  قتل  عمليات  فــي  مسلحة 
مــجــزرتــي مـــول الــنــخــيــل والــســنــك والــخــانــي 
فـــي بـــغـــداد، وقــنــص املــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــة 
الناصرية،  في  الحبوبي  ومــجــزرة  التحرير، 
كــربــاء والنجف والــبــصــرة، قال  فــي  ومثلها 
املـــســـؤول فـــي مــكــتــب الــكــاظــمــي إن الــحــكــومــة 
»صــعــوبــة كــبــيــرة في  ــا وصــفــهــا بـــ ــه مـ تـــواجـ
ــاء بـــفـــصـــائـــل مــســلــحــة  ــ ــــع أعـــــضـ الـــتـــحـــقـــيـــق مـ
الــجــرائــم، واملــلــف تــحــول إلى  متورطني بتلك 
سياسي أمني. وكانت عملية اعتقال القيادي 
في الحشد الشعبي قاسم مصلح دليل على 
صعوبة التحقيق مع أفــراد يتبعون فصائل 

التحقيق حاليا على  مسلحة. لذلك سيتركز 
قــوى األمــن الــداخــلــي، مــع وجــود استثناءات 
ملــن تــكــون هــنــاك أدلــــة قطعية عــلــيــه مــن تلك 

القوى«.
وكانت لجنة تقصي الحقائق املعنية بملف 
الكشف عن قتلة املتظاهرين أعلنت، الجمعة 
ومنتسبا  ضــابــطــا   112 اســـتـــدعـــاء  املـــاضـــي، 
لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم بـــشـــأن أحــــــداث تــظــاهــرات 
أكــتــوبــر 2019. وقـــال املــتــحــدث بــاســم اللجنة 
محمد الجنابي، في تصريحات، إن »اللجنة 
حصلت على أكثر من 7 آالف وثيقة قضائية 
مـــن املــحــاكــم املــخــتــصــة، وأن الــجــرائــم كــانــت 
بشعة، والكشف عن الجناة مسألة وقت، ألن 
واألدلـــة  األوراق  كــشــف  إلـــى  تــحــتــاج  العملية 
ــــحــــدد الـــجـــنـــابـــي مـــوعـــدًا  الـــجـــنـــائـــيـــة«. ولـــــم ُي
ــا لــلــكــشــف عــــن الـــجـــنـــاة، لــكــنــه أشــــار  واضــــحــ
التي  القضايا  على  »اللجنة حصلت  أن  إلــى 
املحاكم  أمـــام  الضحايا  مــن قبل ذوي  رفــعــت 
ليتم  الــقــانــونــي،  مجراها  وأخـــذت  املختصة، 
االطــــاع عليها مـــرة أخـــرى مــن قــبــل القضاة 
والحيادية،  املهنية  أصــحــاب  مــن  املختصني 
وإعــادة التحقيق، حتى يتم إصــدار القرارات 

سجاد حسين: لدى 
القضاء أدلة تثبت تورط 

الفصائل في قتل ناشطين

ستصدر أحكام جديدة 
بحق أفراد وضباط بتهمة 

قتل متظاهرين

  شرق
      غرب

اإلنتربول يرفض طلبًا تركيًا 
بشأن جماعة »الخدمة«

كــشــف مـــســـؤول تـــركـــي رفـــيـــع، أمــس 
الجمعة، أن اإلنتربول الدولي رفض 
مــطــلــوبــا   773 إلدراج  تـــركـــيـــا  طــلــبــا 
ــة« املـــحـــظـــورة،  ــدمـ ــخـ مـــن جــمــاعــة »الـ
ــة فــتــح الــلــه  ــيـ الـــتـــي يــتــزعــمــهــا الـــداعـ
غـــــولـــــن )الــــــــــصــــــــــورة(، فــــــي الــــنــــشــــرة 
ــتـــمـــاع لــلــجــنــة  ــمــــراء. وخــــــال اجـ الــــحــ
العاقات الخارجية في البرملان، قال 
رئــيــس دائــــرة الـــيـــوروبـــول )الــشــرطــة 
الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  فــــي  األوروبــــــيــــــة( 
لــطــفــي تــشــيــشــك، إنـــه عــــادة ال توجد 
فــي  املـــطـــلـــوبـــني  إدراج  فــــي  مــشــكــلــة 
النشرة الحمراء، ولكن عندما يتعلق 
األمر بجماعة الخدمة يأتي الجواب 
»الـــديـــن  ــأن املـــواضـــيـــع املــتــعــلــقــة بــــ ــ بـ
والــعــرق والــســيــاســة والــعــســكــرة هي 

خارج إطار متابعة اإلنتربول«.
)العربي الجديد(

أميركا: الحوثيون 
يتحّملون مسؤولية كبرى 

عن صراع اليمن
األمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة 
الحوثيني  إن جماعة  الجمعة،  أمس 
ــاق فــي  ــ ــفــ ــ ــّمـــل مـــســـؤولـــيـــة اإلخــ ــتـــحـ تـ
التوصل إلــى وقــف إلطــاق النار في 
الــيــمــن، وذلـــك عقب جــولــة للمبعوث 
األميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ  
الـــســـعـــوديـــة وســلــطــنــة  زار خـــالـــهـــا 
ُعمان واإلمارات واألردن. وأوضحت 
الــوزارة في بيان أنه »في حني تثير 
اليمن،  أطــراف عديدة مشاكل داخــل 
كبرى  مسؤولية  الحوثيون  يتحمل 
عن رفض املشاركة الدؤوب في وقف 
إطـــاق الــنــار واتــخــاذ خــطــوات لحل 

النزاع«.
)رويترز(

العراق: اتهامات لجهات 
سياسية باغتيال الخصوم

ــن والـــدفـــاع  كــشــف رئــيــس لــجــنــة األمــ
فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، محمد رضــا، 
الــجــمــعــة، أن جــهــات سياسية  أمـــس 
لم يسمها »تقوم بضرب خصومها 
عــن طــريــق االغــتــيــاالت«، مــع اقــتــراب 
مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة في 
املــقــبــل.  األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   10
ونــقــلــت وكــالــة األنـــبـــاء الــعــراقــيــة عن 
رضــا قوله إن »لجنة األمــن والدفاع 
بــصــدد مــنــاقــشــة مــلــف أمـــن العملية 
قــيــادات  مــع  االنتخابية واملــرشــحــني 

أمنية الشهر املقبل«.
)العربي الجديد(

اتهامات لبيالروسيا 
بانتزاع اعترافات ناشط 

»تحت الضغط«

قللت زعيمة املعارضة البياروسية 
ــا تــــيــــخــــانــــوفــــســــكــــايــــا  ــ ــــانـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ
التصريحات  أهمية  )الــصــورة( من 
التي أدلى بها الصحافي املعارض 
رومـــــــــان بـــروتـــاســـيـــفـــيـــتـــش، خـــال 
مــقــابــلــة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
ــه  ــتـ ــفـ أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، بــــعــــدمــــا أوقـ
ــرة  ــائــ ــقــــب إجـــــبـــــار طــ ــلــــطــــات عــ الــــســ
ركــــاب كـــان فــيــهــا عــلــى الــهــبــوط في 
ــالـــت تــيــخــانــوفــســكــايــا  مــيــنــســك. وقـ
ــصــّور 

ُ
»ت وارســــو:  فــي  للصحافيني 

النوع  هــذا  من  الفيديوهات  جميع 
تحت الضغط والتعذيب«. 

)فرانس برس(

دعوة إللغاء قانون 
المنظمات غير الحكومية 

في ليبيا
ــتــــس  ــثــــت مـــنـــظـــمـــة »هــــيــــومــــن رايــ حــ
الــجــمــعــة، السلطات  أمـــس  ووتـــــش«، 
ــغــــاء  ــلــــى إلــ ــة عــ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــة الـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ االنــ
ــون املـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــانــ أو تـــعـــديـــل قــ
العامة  االنتخابات  قبل  الحكومية، 
املـــقـــررة فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
املــــقــــبــــل. وأصــــــــــدرت املـــنـــظـــمـــة بــيــانــا 
دانـــت فــيــه الــقــانــون الـــذي صـــدر عــام 
ــــه »يــتــضــّمــن  إنـ قـــالـــت  ــذي  ــ ــ 2019 والـ
مــتــطــلــبــات تــســجــيــل مــرهــقــة وبــنــودًا 
صارمة بشأن تمويل« املنظمات غير 

الحكومية.
)أسوشييتد برس(

Saturday 5 June 2021 Saturday 6 June 2021
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أصيب العشرات في قمع قوات االحتالل لمسيرة بيتا أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

)Getty/أطلق مقاومون فلسطينيون الرصاص باتجاه طائرات مسيّرة في غزة )مجدي فتحي



مقاربة قطرية سياسية ـ اقتصادية لألزمات في »سان بطرسبورغ«

45
سياسة

B B

  شرق
      غرب

فشل جمع صالح 
والمشري في المغرب 

ــــس الـــجـــمـــعـــة، عـــقـــد لــقــاء   تــــعــــذر، أمـ
الليبي،  الــنــواب  بــن رئيس مجلس 
عــقــيــلــة صــــالــــح، ورئــــيــــس املــجــلــس 
ــة، خــــالــــد املــــشــــري،  ــ ــــدولـ ــلـ ــ األعـــــلـــــى لـ
عــلــى هـــامـــش زيـــارتـــهـــمـــا املــتــزامــنــة 
ــغــــرب، مـــن أجــــل الــحــســم في  إلــــى املــ
املناصب السيادية املختلف عليها. 
وقـــال صــالــح، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عـــقـــده بــعــد مــبــاحــثــات أجــــراهــــا مع 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب املـــغـــربـــي  رئــ
اللقاء باملشري  إن  املالكي،  الحبيب 
لــم يكن مــرتــبــا. بــــدوره، قــال املشري 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي: »لـــيـــس في 
أجندتنا لقاء رئيس مجلس النواب 

السيد عقيلة صالح«.
)العربي الجديد(

مصرع »مستشاَريْن« 
إيرانَيْين في سورية 

قتل وأصيب العشرات من عناصر 
»الـــــحـــــرس  ــلــــيــــشــــيــــات تــــابــــعــــة لــــــ مــ
الــثــوري اإليـــرانـــي« وقـــوات النظام 
»داعش« في  السوري، في هجوم لـ
ــــرت وكــالــة  الــبــاديــة الـــســـوريـــة. وذكـ
»فارس« اإليرانية لألنباء، أول من 
أمـــس الــخــمــيــس، أن »مــســتــشــاريــن 
ــا  ــمـ ــــن« إيــــــــرانــــــــيــــــــن، هـ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ  عــ
ومــحــســن  زادة  ــه  ــلــ الــ ــد  ــبـ عـ حـــســـن 
ــتــــا بـــــن ديـــــــر الـــــــزور  عــــبــــاســــي، قــ
وتدمر، فيما نعت شبكات موالية 
للنظام اللواء نزار فهود، الذي قتل 
»أثــنــاء تــأديــة واجــبــه فــي السخنة 

بريف حمص«.
)العربي الجديد(

مقتل جنديين تركيين 
في ريف عفرين

ــيــــان، أول مــن  تــــركــ ـــتـــل جـــنـــديـــان 
ُ
ق

أمس الخميس، وعنصر من قوات 
املــعــارضــة الـــســـوريـــة، بــاســتــهــداف 
مـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات »قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــة 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( ســيــارتــهــم 
ــاروخ مـــوجـــه فــــي ريـــــف حــلــب  بــــصــ
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــالــــي. وأكـــــــــدت مـ ــمــ الــــشــ
املعارضة مقتل الجندين التركين 
وعــــنــــصــــر مــــــن »فــــيــــلــــق الــــــشــــــام«، 
بـــاســـتـــهـــداف عــنــاصــر »قـــســـد« من 
قلعة كالوتا سيارتهم داخــل بلدة 
باصوفان خال جولتهم التفقدية.
)العربي الجديد(

الدوحة ـ العربي الجديد

طغت ملفات عدة أمس الجمعة، على مشاركة 
ــان بــطــرســبــورغ  قــطــر الــرفــيــعــة فــي مــنــتــدى سـ
ــــران  ــدءًا مــــن مـــلـــف إيـ ــ ــــي، بــ ــــدولـ االقــــتــــصــــادي الـ
وعاقتها بدول الخليج مرورًا بسورية وامللف 
الفلسطيني، وصواًل إلى املسائل االقتصادية.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
خال كلمة عبر تقنية االتصال املرئي، ألقاها 
أمام املشاركن في املنتدى: »ثبت أنه ال يمكن 
ألي دولــة أن تــواجــه جائحة فــيــروس كورونا 
وحدها، وعلى املجتمع الدولي العمل لتوفير 
الفقيرة«،  الـــدول  سيما  ال  للجميع  اللقاحات 
وقــــــال: »ال يـــجـــوز أن تــخــضــع صــحــة الــنــاس 
لــقــوانــن الـــســـوق والـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة«. وقـــال 
الشيخ تميم إن قطر تثمن التعاون مع روسيا 
فـــي املـــجـــال االقـــتـــصـــادي ال ســيــمــا فـــي مــجــال 
الـــطـــاقـــة، داعـــيـــا الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي روســيــا 
الستكشاف الفرص الواعدة في قطر. وأكد أن 
»حجم استثماراتنا في روسيا تضاعف خال 

 بـــاده تعمل 
ّ
ــيـــرة«. ولــفــت إلـــى أن الــفــتــرة األخـ

ــادة االســتــثــمــار بــالــطــاقــة الــخــضــراء  ــ عــلــى زيــ
واملــســتــدامــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة ومكافحة 
الــتــغــيــر املــنــاخــي. وشــــدد عــلــى أن »املــشــاريــع 
الــتــنــمــويــة فـــي قــطــر تـــوفـــر فـــرصـــا لــلــشــركــات 
االقــتــصــاد  فــي  لـــزيـــادة مساهمتها  األجــنــبــيــة 
ــرك الــرئــيــســي  ــ ــحـ ــ الــــقــــطــــري«، مـــعـــتـــبـــرًا أن »املـ
البنية  في  االستثمار  هو  القطري  لاقتصاد 

التحتية واملشاريع التنموية«.
من جهته، تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، 
ــن عــبــد  ــطـــري مــحــمــد بــ ــقـ ــة الـ ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
الرحمن آل ثاني، إلى ملفات سياسية عدة وال 
ودول  إيـــران  داعــيــا  باملنطقة،  املتعلقة  سيما 
ومــشــددًا  إقليمي،  حـــوار  إلــى  العربي  الخليج 
ــوقــــت ذاتـــــــه، عـــلـــى أن بــــــاده ال تــســعــى  ــي الــ فــ
»إعادة العاقات مع سورية طاملا لم يحدث  لـ

تغيير على األرض«.
وقال الوزير القطري في كلمة خال مشاركته 
في جلسة حــوار »غــرب آسيا وشمال أفريقيا 
خطوات نحو االستقرار« ضمن منتدى سان 
الدولي، الذي انطلق  بطرسبورغ االقتصادي 
ــران  األربـــعـــاء ويــخــتــتــم الـــيـــوم الــســبــت، إن »إيــ
أمر  معها  الطيبة  والعاقات  القريبة  جارتنا 
دور  نلعب  أن  جــاهــزون  ونحن  ويهمنا،  مهم 
الوسيط النزيه في مختلف قضايا املنطقة«. 
وأضـــــــاف: »يــمــكــن حـــل الـــخـــافـــات بـــن إيــــران 
املــبــاشــر، نصيحتنا  بــالــحــوار  الـــجـــوار  ودول 
إليران ودول الخليج هي دعونا نجلس سويا 

في حوار إقليمي«.
ــــن الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــات بـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ وعــــــن املـ
األمــيــركــيــة وإيــــران لــلــعــودة لــاتــفــاق الــنــووي؛ 

ــارات والــبــحــريــن ومــصــر من  ــ الــســعــوديــة واإلمـ
جــانــب، وقــطــر مــن جــانــب آخـــر، عقب مقاطعة 

دامت منذ يونيو/حزيران 2017.
وفيما يتعلق بامللف السوري وما يتردد عن 
عـــودة ســوريــة لجامعة الــدولــة الــعــربــيــة، قــال 
 بــاده »ال تسعى إلعــادة العاقات 

ّ
آل ثاني إن

ــقـــطـــري إن بــــــاده تـــتـــابـــع هـــذا  ــال الــــوزيــــر الـ ــ قـ
املوضوع وإنها على تواصل مع كافة األطراف 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. وتـــطـــرق الــــوزيــــر الــقــطــري 
فـــي مـــعـــرض حــديــثــه إلــــى األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة، 
ــان حـــدثـــا مــؤســفــا  مــعــتــبــرًا أن حـــصـــار قــطــر كــ
التعاون  وأحــدث شرخا في منظومة مجلس 
الخليجي، الفتا إلى أن »املجلس عانى خال 
السنوات األربع املاضية، ونعمل في قطر على 
حماية هذه املنظومة«. وقال في املقابل إن »ما 
نــراه هــو صفحة جــديــدة فــي منطقة الخليج، 

وهذا أمر مرحب به«.
وفــي 5 يــنــايــر/كــانــون الثاني املــاضــي، عقدت 
العا شمال  الـــ41 في مدينة  الخليجية  القمة 
غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة، وشـــهـــدت املــصــالــحــة بن 

الــدبــلــومــاســيــة مـــع ســـوريـــة طـــاملـــا لـــم يــحــدث 
تغيير على األرض«.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، اعــتــبــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
بتمويل  للدوحة  إسرائيل  اتــهــام  أن  القطري، 
منظمات إرهابية هو »جزء من حملة تضليل 
: »وجـــود 

ً
تــعــرضــت لــهــا قــطــر«. ومــضــى قـــائـــا

عــاقــة جــيــدة مـــع حــركــة املــقــاومــة اإلســامــيــة 
تــمــولــهــا، لكنها  يــعــنــي أن قــطــر  )حـــمـــاس( ال 
إلعــــادة  دوالر  مــلــيــون  و400  مـــلـــيـــارًا  أنــفــقــت 
كيفية  تعلم  وإسرائيل   2012 منذ  غــزة  إعمار 
اإلنـــفـــاق«. وأكـــد أن »قــطــر تــؤمــن بــعــدم جــدوى 
الحلول العسكرية ألي نزاع، بل يجب أن يكون 
الـــحـــل بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة«. وأضـــــاف أن 
»هناك توافقا بشأن املبادرة العربية واللجنة 
الــربــاعــيــة لــحــل الــصــراع فــي الــشــرق األوســـط، 
وقــطــر شــريــك مــوثــوق بــه فــي تحقيق الــســام 
بن  النزيه  الوسيط  دور  ولعبت  املنطقة  فــي 
باملنطقة، وفي مقدمة  النزاع  أطــراف  مختلف 
الواليات  بن  السام  اتفاق  في  التوسط  ذلــك 
وأضــاف  األفغانية«.  طالبان  وحركة  املتحدة 
»نحن بحاجة لرؤية حكومة إسرائيلية تقود 
عند  فلسطينية  بــدولــة  تعترف  ســام  عملية 
حدود 1967، وإن أي سلوك يمضي في اتجاه 
تــوســيــع املـــســـتـــوطـــنـــات، وإخــــــاء ســـكـــان حي 
الشيخ جراح في القدس، سيبقينا في دوامة 

التصعيد«.
قلقه  عــن  القطري  الخارجية  أعــرب وزيــر  كما 
مــن تفاقم األزمـــة فــي لــبــنــان، مــشــددًا على أنه 
ــّد مــن  ــ ــع خــطــيــر وال بـ ــ »بـــلـــد يـــعـــانـــي مــــن وضـ
جلوس الفرقاء اللبنانين على مائدة الحوار 

إلنقاذ بادهم من االنهيار«.

االنتخابات المبكرة 
في سورية

إحياء 
االتفاق 
النووي

من عمر الحرب، يتوقف البعض عند الشروط 
إلــى  تــحــدثــت عنها مــوســكــو، للتوصل  الــتــي 
خــاصــة أن مــا يــجــرى قــد ال يــكــون أكــثــر من 

مناورة في الوقت الضائع.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، املبعوث 
الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط 
األول،  أمس  بوغدانوف،  ميخائيل  وأفريقيا 
»إجراء انتخابات رئاسية  إن هناك إمكانية لـ
مــبــكــرة« فــي ســوريــة فــي حــال اتــفــاق حكومة 
الــنــظــام واملـــعـــارضـــة عــلــى دســـتـــور جــديــد أو 
إجراء إصاح دستوري. وأضاف، على هامش 
مشاركته في منتدى بطرسبورغ االقتصادي 
ــدولـــي فـــي مــوســكــو، »إذا اتــفــقــت األطــــراف  الـ
الــســوريــة، وتـــم الــتــأكــيــد عــلــى نــتــائــج العمل، 
فستجرى االنتخابات وفقا للدستور الجديد 
أو اإلصـــاح الــدســتــوري. قــد يتم ذلــك مبكرًا 
ولـــيـــس بــعــد ســبــع ســـنـــوات، مــثــلــمــا يتطلبه 
الدستور الحالي. ولكن يجب أن يكون هناك 

االتفاق النووي بعد التوقيع عليه عام 2015 
وظــلــت تــعــارضــه، بــالــتــالــي فـــإن الـــعـــودة إليه 
فـــي أي حــكــومــة مــحــافــظــة يشكل  وتــنــفــيــذه 
الرافضن  أنــصــارهــا  بــن  لها  إحــراجــا كبيرًا 
لاتفاق الــنــووي. ويدعو زيــد أبــادي حكومة 
ــانـــي إلــــى خــلــط أوراق املــحــافــظــن »مــن  روحـ
خال وضعهم أمام مسؤولياتهم وتحملها، 
لــيــواجــهــوا أنـــصـــارهـــم املـــتـــشـــدديـــن، حــتــى ال 
يستفيدوا من منافع االتفاق من دون تحمل 
أي مــســؤولــيــة«، مــؤكــدًا أن »الــتــيــار املــحــافــظ 
ــاء االتـــفـــاق  ــيــ ــه أي خـــيـــار إال إحــ ــامــ لـــيـــس أمــ
ــنـــووي، فــلــذلــك أدعــــو الــحــكــومــة إلـــى إحــالــة  الـ

امللف إلى هذا التيار نفسه«.
عليا  جهات  تحددها  التفاوض  مسألة  لكن 
ــيـــس مــــن صـــاحـــيـــات رئــيــس  فــــي الــــبــــاد، ولـ
الــجــمــهــوريــة خــوضــهــا أو االنـــســـحـــاب منها 
ــه، لذلك يضيف زيــد أبـــادي أنه  بمجرد إرادتـ
»إذا نفضت الحكومة الحالية يدها من امللف، 
فــقــد تــكــون وضــعــت املــحــافــظــن أمـــام مفترق 
املــحــافــظــن حينها  أن عــلــى  طـــــرق، مــعــتــبــرًا 
الــطــريــقــن ويتحملوا  مـــن  ــا  أيـ يــخــتــاروا  »أن 
ــذا يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي خلق  الــتــبــعــات، وهــ
تطورات داخلية إيجابية أيضا إذا ما عادوا 
املتشددين  ونفذوه ولجموا  االتفاق  إلــى  هم 

منهم«.

محمد األحمد

أثـــار اإلعــــان الــروســي عــن إمكانية 
القبول بإجراء انتخابات مبكرة في 
ســوريــة، وذلـــك بــالــتــزامــن مــع إعــان 
ــد فـــي االنــتــخــابــات األخــيــرة  فـــوز بــشــار األســ
ــن قــبــل  ــا مــ ــهـ ــتـ ــزاهـ املـــطـــعـــون بــشــرعــيــتــهــا ونـ
تــســاؤالت عدة  الــدولــي،  السورين واملجتمع 
حول الهدف من ذلك، وما إذا كان هذا اإلعان 
بمثابة تحول في موقف موسكو، بما تمثله 
من فاعل رئيسي في األزمة السورية املمتدة 

منذ عشرة أعوام.
ــــى هـــذا  وبــيــنــمــا ُيـــنـــظـــر مــــن قـــبـــل مــحــلــلــن إلـ
التصريح على أنه تحول إيجابي في املوقف 
الروسي حيال األزمة السورية، ويراه آخرون 
عـــلـــى أنـــــه وســـيـــلـــة ضـــغـــط عـــلـــى األســــــد بــعــد 
مــســاعــدتــه عــلــى تــمــريــر االنــتــخــابــات بــســام، 
وقبل ذلك دعمه بقوة طوال السنوات املاضية 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــيــــة  تــــلــــقــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســ
ــررة فــــي 18  ــ ــقـ ــ اإليــــرانــــيــــة الــــــــــ13، املـ
بظالها  الحالي،  حزيران  يونيو/ 
في  املباشرة  غير  النووية  املباحثات  على 
فيينا بن طهران وواشنطن إلحياء االتفاق 
املفاوضات في  انطاق هذه  النووي. فمنذ 
2 إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، ظــلــت الــجــهــات 
املــحــافــظــة فــي إيــــران تتهم الــحــكــومــة بأنها 
تسعى إلى التوصل ألي اتفاق مع الواليات 
املــتــحــدة بــغــيــة اســتــغــالــه فـــي االنــتــخــابــات 
إلى  املفضل  مرشحها  إليــصــال  الــرئــاســيــة، 
ــور«، مـــقـــر الــــرئــــاســــة. لـــكـــن الــتــطــور  ــتــ ــاســ »بــ
املفاجئ الذي حصل في املشهد االنتخابي 
ــفــــعــــل اســــتــــبــــعــــاد املــــرشــــحــــن  اإليــــــــرانــــــــي بــ
الــبــارزيــن، مــا يــســّهــل فـــوز املــرشــح املحافظ 
ــر حــظــا إبــراهــيــم رئــيــســي، قــضــى على  األوفــ
أي فــرصــة قـــد تــوظــفــهــا الــحــكــومــة فـــي دعــم 
الرئاسة،  إلــى  إليصاله  منها  مقّرب  مرشح 
انفراجة حقيقية في فيينا.  انطاقا من أي 
ودفــــع إقـــصـــاء اإلصـــاحـــيـــن و»املــعــتــدلــن« 
مـــن الــتــنــافــس الـــرئـــاســـي وجــعــلــه مــقــتــصــرًا 
سياسين  ونشطاء  ابا 

ّ
كت املحافظن،  على 

ــن إلــــى مــطــالــبــة الــحــكــومــة بــتــرحــيــل  ــارزيــ بــ
االتــفــاق فــي املــفــاوضــات الــنــوويــة فــي فيينا 
إلى الحكومة املحافظة املقبلة. وحتى هناك 
مـــن يــدعــو أيــضــا إلــــى انــســحــابــهــا مـــن هــذه 
املــفــاوضــات وتــرحــيــل املــلــف كــلــه، فيما قــال 
املــرشــد اإليــرانــي، علي خامنئي، إن طهران 
تريد أفعااًل وليس وعودًا من القوى العاملية 

إلحياء االتفاق النووي لعام 2015.

دعوة لالنسحاب من االتفاق 
الــصــحــافــي والـــنـــاشـــط الــســيــاســي اإليـــرانـــي، 
أحمد زيد أبادي، كان في مقدمة أولئك الذين 
دعوا الرئيس حسن روحاني إلى االنسحاب 
مـــن مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. ويـــقـــول زيــــد أبــــادي، 
بحاجة  »املحافظن  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
والعودة  النووي  االتفاق  إحياء  إلــى  شديدة 
إليه ألجل بيع النفط وصرف عوائده لتسيير 
شؤونهم«، مضيفا أنهم، في الوقت نفسه، »ال 
يريدون تحمل مسؤولية العودة إلى االتفاق 
وتـــبـــعـــاتـــهـــا، ويـــبـــتـــغـــون تــحــمــيــل الــحــكــومــة 
األمــر بن  املسؤولية، لتسويق  الحالية هــذه 
أنصارهم على أنهم كانوا معارضن للعودة 
ألن  لتنفيذه  لكنهم مضطرون  االتــفــاق،  إلــى 
يتهم  وهــنــا  بـــه«.  تعهدت  السابقة  الحكومة 
زيـــــد أبــــــــادي املـــحـــافـــظـــن بـــمـــمـــارســـة »لــعــبــة 

مزدوجة«.
وأعــلــنــت أوســــاط مــحــافــظــة مــتــنــفــذة رفضها 

تــوافــق ســـوري - ســـوري على ذلـــك«. وأكـــد أن 
اجــتــمــاع جــديــد بصيغة  لعقد  هــنــاك خططا 
أســتــانــة فــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــســتــانــيــة نــور 
سلطان حتى نهاية يونيو/ حزيران الحالي، 
ُمــشــيــرًا إلـــى أن مــوســكــو ســتــجــري األســبــوع 
ــع تـــركـــيـــا وإيــــــــران بــهــذا  املـــقـــبـــل اتــــصــــاالت مــ
الصدد. وأعرب عن أمل موسكو في أن يتمكن 
املــبــعــوث األمـــمـــي الـــخـــاص إلـــى ســـوريـــة غير 
بــيــدرســن مــن تنظيم اجــتــمــاع جــديــد للجنة 
القريب،  املستقبل  فــي  الــســوريــة  الــدســتــوريــة 
 لــعــقــد هــذا 

ً
مــذكــرًا بـــأن الــفــكــرة طــرحــت أصــــا

االجــتــمــاع قــبــل االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
جرت في أخيرًا.

ــفـــاوض  ــتـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــم »هـ ــاســ ــتــــحــــدث بــ وقـــــــال املــ
الــــســــوريــــة« يــحــيــى الـــعـــريـــضـــي إن تــصــريــح 
بـــوغـــدانـــوف مـــوجـــه إلــــى الــعــالــم ولـــيـــس إلــى 
ــعــــد فــشــل  ســـــوريـــــة وال إلـــــــى الـــــســـــوريـــــن، بــ
النظام  أجــراهــا  الــتــي  الرئاسية  االنــتــخــابــات 
وثبوت عــدم شرعيتها، وعــدم االعــتــراف بها 
أن روســيــا  الــعــالــم، مــؤكــدًا  مــن مختلف دول 
تـــحـــاول بـــأي شــكــل مـــن األشـــكـــال أن تشرعن 
لـ »العربي  نظام األســد. وأوضــح العريضي، 
الجديد«، أن »الحديث عن اجتماعات اللجنة 
الدستورية وإعــادة إطــاق دفعة حياة لهذه 
الــلــجــنــة هـــدفـــه إيـــصـــال رســـالـــة بــــأن الــنــظــام 

حسابات روحاني 
لكن السؤال األبــرز هــذه األيــام عما إذا كانت 
الحكومة ستستجيب لهذه الدعوات. وبرأي 
أحمد زيد أبادي فإنها لن تفعل ذلك. ويلفت 
ــة(  ــاديـ ــتـــصـ ــــي ظــــل املـــشـــاكـــل )االقـ ــه »فـ ــ ــــى أنـ إلـ
الــكــثــيــرة ونسبها إلـــى الــحــكــومــة، فــروحــانــي 
ــه بـــعـــد تــولــيــه  ــ ــلــــرأي الــــعــــام إنـ ــد الــــقــــول لــ ــريـ يـ
الــرئــاســة رفـــع الــعــقــوبــات، والــيــوم فــي نهاية 
ــرى لـــيـــخـــرج مــن  ــ ــــرة أخــ واليــــتــــه ســيــلــغــيــهــا مـ
الـــســـاحـــة كـــبـــطـــل، ويـــشـــكـــل رصــــيــــدًا لــــه بــعــد 

وانخراطه  السياسية،  العملية  فــي  منخرط 
في العملية السياسية معروف أنه بشكل أو 
العقوبات، ويجعل عمليات  بآخر يرفع عنه 

التطبيع أكثر قبواًل«.
ورأى العريضي أن موسكو تحاول ذر الرماد 
في العيون. وقال إن »كان هذا الطرح سيرى 
النور فإنه لن يكون من قبل الهيئة السورية 
للتفاوض إال ضمن شــروط واضحة للعالم، 
ــى آلـــيـــة عمل  ــنـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــ وتـــحـــديـــد زمـ
دقيقة ومنهجية، تضع أهدافا محددة ضمن 
ــنــجــز خـــال فــتــرة قــيــاســيــة. 

ُ
بــرنــامــج زمــنــي ت

ــن هـــكـــذا اجـــتـــمـــاعـــات  وفـــعـــلـــيـــا، أن يـــخـــرج عــ
تطبيق حرفي ودقيق للقرار الدولي 2254«.

وأكـــد رئــيــس  مكتب الــعــاقــات الــخــارجــيــة في 
ــرار  ــامــــوس أن قــ ــفــــاوض« بـــــدر جــ ــتــ »هـــيـــئـــة الــ
مــجــلــس األمــــن 2254 واضــــح بــهــذا املــوضــوع. 
»العربي الجديد«، إن »الروس يشيرون  وقال، لـ
نحو القرار 2254، أي دستور جديد، وبعدها 
انتخابات تحت إشــراف األمــم املتحدة«. لكنه 
عّبر عن أسفه من عدم القدرة على التأثير على 
 »إلـــى الــيــوم الــنــظــام سلبي وال 

ً
الــنــظــام، قــائــا

لــم يستطيعوا   سياسيا، والـــروس 
ً
يــريــد حــا

حــتــى اآلن تــغــيــيــر ســيــاســة الـــنـــظـــام«. وأعـــرب 
ــن هـــذا  ــهــــدف مــ ــن اعــــتــــقــــاده أن الــ ــامــــوس عــ جــ
الــتــصــريــح هــو بــعــث رســائــل لــواشــنــطــن قبيل 
انــعــقــاد اجــتــمــاعــات جــنــيــف، فـــي 16 يــونــيــو/ 
حــــزيــــران الـــحـــالـــي، بـــن الــرئــيــســن األمــيــركــي 
جـــو بـــايـــدن والـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن. من 
ــاحـــث والـــخـــبـــيـــر فــــي الـــشـــأن  ــبـ جـــهـــتـــه، رأى الـ
نائب  تصريح  أن  الحمزة،  محمود  الــروســي، 
الرئاسية  االنــتــخــابــات  الــخــارجــيــة بعد  وزيـــر 
ــة، مـــن أن اتـــفـــاق حــكــومــة الــنــظــام  ــوريــ فـــي ســ
ــراء  ــ ــد أو إجـ ــديـ ــتــــور جـ واملــــعــــارضــــة عـــلـــى دســ
إصــاح دستوري، يهدف لإلظهار إلى العالم 
السياسي  اتفقا والحل  النظام واملعارضة  أن 
بــــدأ فـــي ســــوريــــة، ُمـــشـــيـــرًا إلــــى أن روســـيـــا لم 
تلتفت كثيرًا لقرار مجلس األمن 2254، وتريد 

حل املوضوع بطريقتها الخاصة.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــمــــزة، فــــي حــــديــــث لـ وأضــــــــاف الــــحــ
ــتـــهـــا  تــــطــــرح رؤيـ ــو  ــكــ ــوســ الـــــجـــــديـــــد«، أن »مــ
الخاصة آللية الحل في سورية، وليس لديها 
أفكار وحلول، إنما عندها مقاربات للوضع 
فــي ســوريــة، وتــريــد االلــتــفــاف على الــقــرارات 
ــالـــة ســيــاســيــة مــعــيــنــة،  ــــرض حـ الــــدولــــيــــة، وفــ
وتـــقـــول لــلــعــالــم ســاهــمــوا فـــي تــمــويــل إعــــادة 
أن اعتبر أن هذا  اإلعمار في سورية«. وبعد 
التصريح الفت ومهم، مؤكدًا أنه من املمكن أن 
تجرى انتخابات رئاسية مبكرة، فقد أوضح 
أن »هذا الطرح يحتاج إلى دراسة ومتابعة، 
وال نــعــلــم بــالــفــعــل مـــدى جــديــة روســـيـــا لــهــذا 
ــــام، ألنـــنـــا اعـــتـــدنـــا عـــلـــى الــتــصــريــحــات  ــكـ ــ الـ
ــة الـــتـــي تـــقـــول شــــيء وتــفــعــل شيئا  ــيـ الـــروسـ
آخـــر، مــثــل الــتــصــريــحــات الــتــي انــتــقــدت رأس 
النظام بشار األسد، في الوقت الذي ما زالت 
أنــه »يجب  إلــى  الحمزة  بــه«. ولفت  متمسكة 
أال يــكــون لــديــنــا أوهـــــام حــــول الــتــصــريــحــات 
 قريبا، ألن الحل 

ً
الــروســيــة، وبـــأن هــنــاك حــا

ى 
ّ
في النهاية بيد أميركا. لكن موسكو تتمن

أن يكون الحل اآلن، حتى تبدأ بإعادة اإلعمار 
وتدخلها  الــحــرب  فــي  مــا خسرته  لتعويض 

العسكري ضد الشعب السوري«.
وبما أن الروس دعموا األسد طوال السنوات 
املاضية، وفي خضم مراوغته للجلوس حول 
طـــاولـــة الــحــل الــســيــاســي الــتــي كــانــت دائــمــة 
ــتـــحـــدة، مـــا بن  ــراف األمـــــم املـ ــإشــ ــاد بــ ــقـ ــعـ االنـ
حضورها،  تــراجــع  قبل  و2017،   2012 عامي 
بــعــد إثــبــاتــهــا عـــدم جــدواهــا فــي دفـــع النظام 
لـــلـــرضـــوخ لــلــحــل، والــتــعــنــت والــتــمــلــص من 
بطبيعة  موسكو  مــن  بغطاء  االستحقاقات، 
الحال، فإن جديتهم في التوصل إلى حل يتم 
الباد  انتخابات جديدة في  إجــراء  بموجبه 
وفــقــا لــدســتــور جـــديـــد، تــبــقــى مــحــط شــكــوك. 
ــذا اإلعـــــــان الـــروســـي  ــ وبـــــــرأي مــحــلــلــن أن هـ
األخير ليس سوى إعادة تذكير لألسد بأنهم 
قادرون على قلب الطاولة عليه في أي وقت، 
وذلــــك بــعــد مــســاعــدتــه بــتــمــريــر االنــتــخــابــات، 
وتــثــبــيــتــه، حــســب اعــتــقــادهــم، لسبع ســنــوات 

مقبلة في الحكم.

الرئاسة واالنتفاع من امتيازات ذلك الحقا«. 
وعما إذا كانت واشنطن ترغب في مواصلة 
املشوار مع الحكومة اإليرانية الحالية أم أنها 
الــحــكــومــة املــحــافــظــة املقبلة،  تفضل ذلـــك مــع 
أبــادي، إنــه »بالنسبة لألميركين  يقول زيــد 
ــرون أن  ــ ــر لــيــس مــهــمــا كـــثـــيـــرًا، ألنـــهـــم يـ فـــاألمـ
طــرفــهــم الــرئــيــس هــو املــرشــد اإليــــرانــــي«. مع 
ذلك، يضيف أن اإلدارة األميركية »قد تفضل 
تتهرب  ال  املقبلة حتى  الحكومة  مع  االتفاق 
من التزاماتها وتستخدم لغة مزدوجة تحّمل 
أن  إلــى  الفتا  املسؤولية«،  السابقة  الحكومة 
»األميركين إذا أبدوا عجلة في أمرهم فتعود 
إلــى مخاوفهم مــن قيام إســرائــيــل بــإجــراءات 

تعطل هذا املسار«.
أمـــا الــنــاشــط املــحــافــظ محمد صــالــح مفتاح 
فــيــرى أن »الــتــفــاوض مــع الــقــوى الــخــارجــيــة 
ــه عـــاقـــة بــاملــصــالــح الــوطــنــيــة، وال يــرتــبــط  لـ
بــاملــصــالــح الــحــزبــيــة والـــفـــئـــويـــة«، مـــؤكـــدًا أن 
الــتــيــار املــحــافــظ »ال يــرغــب أبـــدًا فــي استمرار 
الــعــقــوبــات حــتــى لــيــوم واحــــد، لــكــن يــجــب أن 
رفعها. وما يهمنا  املفاوضات  نتيجة  تكون 
فـــي تــنــافــســنــا الـــداخـــلـــي هـــو مــصــالــح الــبــاد 
ــار الــــــــــذات«. ويـــضـــيـــف مــفــتــاح،  ــهــ ولـــيـــس إظــ
الــحــكــومــة  »أداء  أن  ــد«،  ــديــ ــجــ الــ »الـــعـــربـــي  لــــ
الحالية أوصل الباد إلى مرحلة ليس لديها 
ما تقدمه، ولذلك ال يمكنها إجراء مفاوضات 
نعارض  السبب  لهذا  »أننا  مؤكدًا  ناجحة«، 

استمرار املفاوضات«.
ــبــــون فــي  ــا إذا كــــــان املــــحــــافــــظــــون يــــرغــ ــمــ وعــ
أن تــفــضــي املـــفـــاوضـــات الـــراهـــنـــة إلــــى اتــفــاق 
ــة مــن  ــاســ ــرئــ ــهـــد روحــــــانــــــي، لــتــســلــم الــ فــــي عـ
دون الــعــقــوبــات فـــي ظـــل مــواقــفــهــم الــرافــضــة 
»إننا  مفتاح  يقول  واشنطن،  مــع  للتفاوض 
نــريــد رفــعــا ســريــعــا لــلــعــقــوبــات الــتــي تشكل 
ضغطا كــبــيــرًا عــلــى املــواطــنــن«. لكنه يــؤكــد، 
فــي الــوقــت نــفــســه، أن »هــنــاك شــكــوكــا بــقــدرة 
التفاوض«. ويوضح  الحالية على  الحكومة 
أنه »مع اقتراب نهاية حكومة روحاني، فإن 
اآلخر  والطرف  تراجعت  التفاوضية  قدرتها 
يسعى إلى ممارسة أقصى الضغوط عليها«، 
مشيرًا إلى أن »التفاوض في هذه الظروف ال 

يعود بالنفع على الشعب«.
ــاســـي املـــحـــافـــظ  ــيـ ــسـ ــنــــاشــــط الـ ويـــســـتـــبـــعـــد الــ
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي مــبــاحــثــات فيينا 
خال الفترة املتبقية لوالية لروحاني، والتي 
 
ً
تــنــتــهــي فـــي 3 أغـــســـطـــس/ آب املـــقـــبـــل، قــائــا

»ربما تكون هناك مواقف نابعة عن الحرص 
على الشعب في املفاوضات، لكن ال ينبغي أن 
تفعل الحكومة في أيامها األخيرة ما يخالف 
ــارع الــــذي ســيــتــضــح فـــي نتيجة  مــطــلــب الـــشـ

االنتخابات«.

)Getty/دعا أمير قطر المجتمع الدولي لتوفير اللقاحات للجميع )بيتر كوفاليف

)Getty( وصف محللون تصريح بوغدانوف بالمناورة

تحاول روسيا، عبر 
التصريح بإمكانية 

إجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة في 

سورية بعد االتفاق 
على دستور جديد، 

اإلظهار للعالم أن 
نظام بشار األسد 

منخرط في العملية 
السياسية، كمقدمة 

لشرعنته، ورفع 
العقوبات عنه 

والحصول على 
تمويل من أجل إعادة 

اإلعمار

يمارس المحافظون في إيران لعبة معقدة، إذ إنهم يحتاجون التفاق 
مع الواليات المتحدة حول الملف النووي لرفع العقوبات عن بالدهم، 

وفي الوقت ذاته يواصلون التسويق داخليًا لرفضهم االتفاق
تقريرقضية

شروط روسية تعجيزية 
إلجرائها ومحاولة 

لشرعنة األسد

هل يُرّحل إلى ما بعد 
االنتخابات اإليرانية؟

الحدث

 77
تحقيقًا

أعلن مدير عام منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية 

فرناندو أرياس، أمس 
الجمعة، أن الخبراء 

حققوا في 77 زعمًا 
ضد سورية، وخلصوا 

إلى أنه في 17 حالة كان 
من المحتمل أو المؤكد 

استخدام أسلحة كيميائية. 
وأشار إلى العثور في عينات 

على »غاز جديد لألسلحة 
الكيميائية«.

محمود الحمزة: موسكو 
تطرح رؤيتها الخاصة 

للحل في سورية

صالح مفتاح: شكوك في 
قدرة حكومة روحاني 

على التفاوض

يحيى العريضي: 
تصريح بوغدانوف غير 

موّجه إلى السوريين

وزير خارجية قطر: 
ال نسعى إلعادة العالقات 

مع سورية

زيد أبادي: قد تفضل 
أميركا االتفاق مع 

الحكومة المقبلة

لم تقتصر مشاركة قطر 
الرفيعة في منتدى سان 

بطرسبورغ االقتصادي 
الدولي، على الملفات 

االقتصادية، بل حضرت 
الملفات السياسية بقوة
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سجال صيني أميركيهجمات تستهدف إخضاع »بوكو حرام«شهادات جديدة حول انفجار مرفأ بيروت
»داعش« يتمدد في بحيرة تشاد

موقوفون بقضية تمويل ساركوزي
إحياء ذكرى ضحايا مذبحة تيانانمن

67
سياسة

  شرق
      غرب

لبنان يناشد األمم 
المتحدة تمويل 

المحكمة الدولية

نــــاشــــد رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
األعـــمـــال فـــي لــبــنــان ، حــســان ديـــاب 
ــورة(، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، األمــــم  ــ ــــصــ )الــ
ــل بــديــلــة  ــ ــائـ ــ ــاد وسـ ــ ــجـ ــ املــــتــــحــــدة، إيـ
الخاصة  الــدولــيــة  املحكمة  لتمويل 
بــمــحــاكــمــة املـــســـؤولـــن عـــن اغــتــيــال 
ــيـــق  رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء األســــــبــــــق رفـ
أنها  املحكمة  إعــان  الحريري، بعد 
أزمــة مالية غير مسبوقة«.  »تواجه 
وبعث دياب، رسالة إلى األمن العام 
قال  غوتيريس،  أنطونيو  للمنظمة 
ممتنة  »ستكون  حكومته  إن  فيها 
لــســيــادتــكــم الســتــكــشــاف الــوســائــل 
محذرًا  املــحــكــمــة«،  لتمويل  البديلة 
من انعكاس »صورة لعدالة مجتزأة 

وناقصة لدى املطالبن بالعدالة«.
)فرانس برس(

تونس مدعوة إلصالح 
تدابير مكافحة اإلرهاب 

دعـــت مــنــظــمــة »األزمــــــات الــدولــيــة«، 
أمـــس الــجــمــعــة، تــونــس إلـــى إصــاح 
بــعــض تـــدابـــيـــر مــكــافــحــة اإلرهــــــاب، 
مـــحـــذرة مـــن إمــكــانــيــة مــســاهــمــتــهــا 
فــي تــغــذيــة الـــعـــودة إلـــى الــعــنــف في 
الباد. واعتبر الباحث في املنظمة، 
ــايـــكـــل الــــعــــيــــاري، فــــي تـــقـــريـــر، أن  مـ
تونس »غير مهددة بحركة جهادية 
ر 

ّ
جــمــاهــيــريــة ومــســلــحــة«، لكنه حــذ

أن  يمكن  القمعية  الــتــدابــيــر  أن  مــن 
»تـــقـــوي أزمــــة الــثــقــة بـــن املــواطــنــن 
واملؤسسات« وتغذي موجة جديدة 

من العنف »الجهادي«. 
)فرانس برس(

روسيا: قانون جديد 
لتحجيم المعارضة

الــروســي فاديمير  الرئيس  صــادق 
بــوتــن )الــــصــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــلـــن  ــامـ ــتـــعـ عــــلــــى قــــــانــــــون يــــمــــنــــع املـ
مــــع مــنــظــمــات تــصــنــف »مــتــطــرفــة« 
مــــــــن خــــــــــوض االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، فـــي 
ــراء اعــتــبــرتــه املــعــارضــة وسيلة  ــ إجـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــل االنـ ــ ــبـ ــ ــا قـ ــيــــدهــ ــيــ ــتــــحــ لــ
الــتــشــريــعــيــة فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ـــع بــوتــن الــقــانــون الــذي 

ّ
املــقــبــل. ووق

أقره النواب في مايو/أيار املاضي، 
ثم مجلس االتحاد، بحسب البوابة 

الرسمية للتشريعات الروسية.
)فرانس برس(

الكرملين يقلل من 
توقعات قمة بوتين 

وبايدن
ــم الـــكـــرمـــلـــن،  ــ ــــاسـ أكـــــــد املــــتــــحــــدث بـ
الجمعة،  أمــس  بيسكوف،  ديمتري 
أن لقاء القمة بن الرئيسن الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن واألمـــيـــركـــي جو 
بايدن، واملقرر عقده في جنيف في 
الــحــالــي، مهم  16 يــونــيــو/حــزيــران 
جـــــدًا، لــكــنــه اعــتــبــر أن »الــتــوقــعــات 
املبالغ فيها بشأنه ال أســاس لها«. 
وقال بيسكوف إن »حجم الخافات 
النزاع في عاقاتنا، كبير  ومظاهر 
ــبــــرر لــتــوقــع  ــه ال مــ ــ ــدًا لــــدرجــــة أنــ ــ جــ
تــحــقــيــق أي تـــقـــدم نـــحـــو الــتــوصــل 
لتفاهم«، مضيفًا أنه »قد يكون من 

املفيد االتفاق على أننا ال نتفق«.
)العربي الجديد(

الصين وباكستان تريدان 
انسحابًا منظمًا من 

أفغانستان
الــــصــــن  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  ــق  ــ ــفــ ــ اتــ
يي  وانـــغ  وبــاكــســتــان،  وأفغانستان 
ومحمد حنيف أتمر وشاه محمود 
قــريــشــي، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
األجنبية  الــقــوات  انسحاب  أن  على 
من أفغانستان يجب أن يتم بطريقة 
مــســؤولــة ومــنــظــمــة. وشـــدد الــــوزراء 
ــديـــو، عــلــى  ــيـ ــفـ ــي اجـــتـــمـــاع عـــبـــر الـ فــ
ضـــــرورة مــنــع اســتــخــدام أراضــيــهــم 
ــيـــة  ــراط فــــي أنـــشـــطـــة إجـــرامـ لــــانــــخــ
ضــد دول أخـــرى، فيما اعتبر وزيــر 
الــدول  على  أن  الصيني  الخارجية 

الثاث »تعزيز التعاون«.
)أسوشييتد برس(

شكلت ذكرى أحداث ساحة تيانانمن الدموية 
في بكن، والتي وقعت في الرابع من يونيو/

الــنــظــام الصيني  حــزيــران 1989، حــن ســحــق 
بــالــدبــابــات والــجــنــود أحـــد أكــبــر الــتــجــمــعــات 
االحـــتـــجـــاجـــيـــة املـــطـــالـــبـــة بــالــديــمــقــراطــيــة فــي 
تـــاريـــخ الـــبـــاد، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل اآلالف من 
املـــواطـــنـــن، نــقــطــة ســجــال أخــــرى بـــن الــصــن 
والواليات املتحدة. وطلبت بكن من واشنطن، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن تــنــظــر إلـــــى ســجــلــهــا فــي 
مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان، ردًا عــلــى تصريحات 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن  وزيــ
حــــول تــكــريــم ذكــــرى ضــحــايــا تــيــانــانــمــن بعد 
32 عــامــًا مـــن املـــجـــزرة. وقــــال املــتــحــدث بــاســم 
وانـــــغ ويــنــبــن،  الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
لــلــصــحــافــيــن، إن عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة أن 
»تــنــظــر إلــــى مــشــاكــلــهــا الــخــطــيــرة فـــي مــجــال 
حقوق اإلنسان«، موضحًا أن باده »توصلت 
إلى نتيجة واضحة« بشأن  منذ فترة طويلة 
القرن  ثمانينيات«  أواخـــر  فــي  »االضــطــرابــات 

املاضي.
وكــــان بــلــيــنــكــن حــّيــا أول مـــن أمـــس الخميس 
الذين قتلوا في حملة  املتظاهرين الصينين 
الــقــمــع فــي ســاحــة تــيــانــانــمــن. وقـــال فــي بــيــان، 
إلى  الوقوف  »الــواليــات املتحدة ستواصل  إن 
جــانــب الــشــعــب الــصــيــنــي فــي دعــــوة حكومته 
إلى احترام حقوق اإلنسان العاملية«. وأضاف: 
عامًا   32 قبل  قتلوا  الــذيــن  »نحيي تضحيات 
ــلـــون  ــعـــان الــــذيــــن يـــواصـ والـــنـــاشـــطـــن الـــشـــجـ
الــيــوم فــي مــواجــهــة القمع املستمر  جــهــودهــم 

مـــن قــبــل حــكــومــة بـــكـــن«. ودعـــــا الـــصـــن إلــى 
»الـــشـــفـــافـــيـــة« وتـــقـــديـــم »حــصــيــلــة كــامــلــة لكل 

القتلى واملعتقلن واملفقودين«.
وتــقــوم واشــنــطــن بــالــخــطــوة نفسها كــل سنة 
ــداث ســـاحـــة تــيــانــانــمــن. وهـــذه  ــ ــرى أحــ ــ فـــي ذكـ
الــســنــة، قـــال بلينكن أيــضــًا إنـــه رأى »صـــدى« 
احــتــجــاجــات تيانانمن فــي »الــكــفــاح مــن أجــل 
ــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ«.  ــريـ الــديــمــقــراطــيــة والـــحـ
ومنعت شرطة هونغ كونغ للعام الثاني على 
التوالي تنظيم الوقفة االحتجاجية السنوية، 
كــوفــيــد-19  بــوبــاء  املرتبطة  بالقيود  مــتــذرعــة 
كما حــدث فــي 2020. كذلك وقبل ســاعــات من 
تيانانمن،  أحــداث ساحة  ذكــرى  حلول موعد 
اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ صباح أمس 
املحامية تشاو هانغ-تون، القيادية في الحركة 
املــــؤيــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة. ويـــتـــواصـــل الــضــغــط 
األمــيــركــي على الــصــن عبر الــعــقــوبــات. وأول 
من أمس الخميس، وّســع الرئيس جو بايدن 
املتهمة  الصينية  للشركات  الــســوداء  الائحة 
بدعم النشاطات العسكرية لبكن، وباتت غير 
قادرة على االستفادة من استثمارات أميركية. 
ــام بــايــدن بــتــعــديــل املـــرســـوم الــــذي أصـــدره  وقــ
ســلــفــه دونــــالــــد تـــرامـــب فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني املاضي، ليشمل الشركات املشاركة في 
تصنيع ونشر تكنولوجيا املراقبة التي يمكن 
اســتــخــدامــهــا لــيــس فـــي الـــصـــن ضـــد األقــلــيــة 
املــســلــمــة واملـــعـــارضـــن اإليـــغـــور فــقــط، بـــل في 

جميع أنحاء العالم.
)فرانس برس(

ارتفع عدد املوقوفن في فرنسا في قضية التمويل الليبي املفترض لحملة الرئيس 
الــرئــاســيــة فــي 2007، والتحقيق املتعلق  لــانــتــخــابــات  نــيــكــوال ســـاركـــوزي  األســبــق 
بشبهة »التأثير على شاهد« و»املشاركة في عصابة أشرار« مرتبط بمقابلة تمكن 
الصحافي في »باري ماتش« فرنسوا دو البار، الذي توجه إلى لبنان مع مصور من 
وكالة »بيست-إيميج«، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر/تشرين 
الثاني املاضي. وفي هذه املقابلة، سحب تقي الدين اتهاماته ضد ساركوزي بعدما 

اتهمه أواًل بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال مصدر قريب من ملف التحقيقات لوكالة »فرانس برس« إن أربعة أشخاص 
ال يزالون موقوفن، منذ أول من أمس الخميس. ولفت إلى أن ثاثة من هــؤالء هم 
أرنو دو ال فيلبرون الذي يعمل في قطاع اإلعان وكان مديرًا لوكالة »بوبليسيس«، 
ورجل األعمال بيار رينو، ونويل دوبو وهو رجل مدان باالحتيال. وتحدث املصدر 
عــن شخص رابــع دوره ثــانــوي لــم يكشف هويته. وكــانــت الشرطة داهــمــت أول من 
مارشان  ميشيل  »بيست-إيميج«  التصوير  وكــالــة  رئيسة  منزلي  الخميس،  أمــس 
والصحافي دو البــار. وقــال محامي األخير، كريستوف بيغو، إنه أفــرج عن موكله 

»بدون اتهام«. وذكر مصدر قريب من امللف أن توقيف مارشان مدد 24 ساعة.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــرى الـــســـنـــويـــة  ــ ــذكـ ــ ــلـ ــ ــكــــســــي لـ ــعــ بــــــــدأ الـــــعـــــد الــ
النــفــجــار مــرفــأ بــيــروت املــدمــر الـــذي وقـــع في 
4 أغسطس/ آب املاضي، وما يزال التحقيق 
ويقتصر  والــفــنــي،  التقني  ــْيــه 

ّ
بــشــق ينحصر 

ــنــتــظــر حــســمــهــا قــريــبــًا، 
ُ
عــلــى الـــفـــرضـــيـــات امل

ــاءات  ــدعــ ــتــ وســـــط تـــرقـــب لـــبـــدء مـــرحـــلـــة االســ
أن  الضحايا  وأهالي  اللبنانيون  يأمل  التي 
»االمتحان  وهــو  الكبيرة«  »الــــرؤوس  تشمل 
القاضي  العدلي  للمحقق  برأيهم  األصــعــب« 
طارق البيطار لإليفاء بوعده املتكرر بأن »ال 

خيمة فوق رأس أي شخص«.
وبــعــد عــشــرة أشــهــر عــلــى انــفــجــار الــرابــع من 
أغـــســـطـــس، كـــشـــف الـــبـــيـــطـــار فــــي حـــديـــث مــع 
الـــخـــمـــيـــس، أن  الـــصـــحـــافـــيـــن أول مــــن أمـــــس 
فرضّيات؛  ثــاث  على  راهنًا  يرتكز  التحقيق 
األولى هي االستهداف الجوي عبر صاروخ، 
والثانية إمكانية حصول خطأ أثناء تلحيم 
بــاب العنبر رقــم 12 )الــذي كــان يحتوي على 
2750 طنًا مــن مـــادة نــتــرات األمــونــيــوم( أدى 
ــدالع حــريــق ثـــم وقــــوع االنـــفـــجـــار. أمــا  ــ إلـــى انـ
باحتمال حصول  ق 

ّ
فتتعل الثالثة،  الفرضية 

عمل إرهابي أو أمني متعّمد تسبب بالكارثة، 
ــيـــات  ــفـــرضـ الـ  إحــــــــدى هــــــذه 

ّ
إلــــــى أن مـــشـــيـــرًا 

والعمل جاٍر  املائة  في   70 بنسبة  استبعدت 
املتبقيتن،  الفرضيتن  النهائي بن  للحسم 

من دون تقديم تفاصيل.
وعن مدى التعويل على فرضية االستهداف 
 »األمـــر قيد التحقيق 

ّ
قــال بيطار إن الــجــوي، 

التحقيق  »مــرحــلــة  أن  إلــــى  ولـــفـــت  املـــعـــّمـــق«. 

التقني والفني شارفت على االنتهاء، وستبدأ 
بعد أسابيع قليلة مرحلة االستدعاءات التي 

تطاول أشخاصًا مدعى عليهم«.
فـــي الــســيــاق، يــقــول املــحــامــي يــوســف لــحــود 
الـــذي يحضر جــلــســات االســتــجــواب بصفته 
ــة املــــحــــامــــن فــي  ــابـ ــقـ ــًا عــــن نـ ــيـ ــانـــونـ  قـ

ً
وكــــيــــا

بيروت، إن »التحقيقات تسير بخطى ثابتة، 
ولو كانت بطيئة، ألن املوضوع متشابك بن 
للتعاون  كبيرة  والحاجة  والــخــارج،  الــداخــل 
الدولي الذي لألسف ال يتم بأفضل حاالته«. 
ويــســتــبــعــد لـــحـــود فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد« أن يصدر القرار االتهامي في وقت 

قريب »فهناك نقاط عدة لم تستكمل بعد«.

مـــن جــهــتــه، يــشــيــر املــحــامــي صــخــر الــهــاشــم، 
اللجنة  املــدعــى عليهما رئيس  مــن  كــل  وكيل 
املؤقتة إلدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن 
قريطم، ورئيس مصلحة األمن والسامة في 
»العربي الجديد«،  املرفأ محمد زياد العوف، لـ
ــم الـــتـــطـــورات الــتــي حــصــلــت منذ  إلـــى أن »أهــ
التعّرف  في  يتمثل  اليوم  عشرة أشهر حتى 
على سبعة شهود عيان من موظفي أهراءات 
االنفجار«.  القمح في مرفأ بيروت نجوا من 
ويـــكـــشـــف الـــهـــاشـــم، أن »الـــقـــاضـــي الــبــيــطــار 
استمع إلــى أربــعــة مــن هـــؤالء الــشــهــود، ومن 
شــأن إفــاداتــهــم أن تقلب كــل املــســار أو تضع 

بيد املحقق العدلي معلومات جديدة«.

يبدو أن تنظيم »داعش ــ والية غرب أفريقيا« أصبح يهيمن بشكل واسع على أجزاء 
كبيرة من منطقة بحيرة تشاد، في شمال شرق نيجيريا، وذلــك بمواجهة جماعة 
»بوكو حرام«. فقبل نحو أسبوعن باشر تنظيم »داعش« عملية في مناطق تسيطر 
عليها »بوكو حرام« في غابة سامبيسا، وطوق عناصره منزل زعيمها التاريخي 
أبـــو بــكــر شــكــوي، الـــذي أصــيــب، بحسب مــصــادر قــريــبــة مــن أجــهــزة االســتــخــبــارات 
تل أو 

ُ
النيجيرية، بجروح بالغة، فيما رجحت وسائل اإلعام النيجيرية أن شكوي ق

انتحر من خال تفجير نفسه.
ومع أن هذه املعلومات تبقى مبهمة ولم تعلن أي من الجماعتن مقتله رسميًا، فإن 
هذا األمر يظهر تكثف املعارك بن الطرفن. وقالت مصادر قريبة من االستخبارات 
وسكان في املنطقة إن »داعــش« أعدم عشرة من قادة »بوكو حــرام«، في حن انضم 
30 من األعضاء البارزين في هذه الجماعة إلى التنظيم. وأشارت مصادر أمنية إلى 
أن التنظيم عن قائدًا على غابة سامبيسا، هو أبو مصعب البرناوي، نجل مؤسس 
»بوكو حرام« محمد يوسف، الذي سبق واختاره »داعش« في 2016 لقيادة التنظيم 

في املنطقة.
ويثير تعاظم نفوذ التنظيم وإعادة هيكلته قلقًا كبيرًا ألن هذا األمر يعني أن »داعش 
ــــ واليــة غــرب أفريقيا«، بــات يسيطر على أجـــزاء أكبر مــن املنطقة، ولــديــه مزيد من 
الرجال والساح. ونقل الباحث في املركز الفرنسي للبحث العلمي فينسان فوشيه، 
في تغريدة، عن مصادر في املنطقة قولها إن التنظيم باشر »حملة لكسب تعاطف 

املدنين في مناطق نفوذه السابقة والجديدة«.
وإلى جانب غابة سامبيسا، فإن لجماعة »بوكو حرام« معاقل كبيرة على جانبي 
الــحــدود بــن نيجيريا والــكــامــيــرون، ومـــع النيجر أيــضــًا. وقـــال مــســؤول أمــنــي في 
، على تنظيم داعش أن يخضع هذه األطراف 

ً
املنطقة »من أجل تعزيز هيمنته فعا

أو يقنعها باالنضمام إليه«. ويبدو أن هذه الحملة بدأت بالفعل، فاألسبوع املاضي 
هاجم عناصر من »داعش« على منت زوارق سريعة معسكرات عدة في منطقة بوسو 
في النيجر، حيث أدت املواجهات إلى سقوط عدة قتلى على ما أفادت مصادر قريبة 
من أجهزة االستخبارات. وُسمع تبادل إلطاق النار قرب جبال ماندار، وعلى طول 
الحدود بن نيجيريا والكاميرون، حيث رفض مقاتلون في »بوكو حرام« الخضوع 

للتنظيم الذي بات مهيمنًا.
)فرانس برس(

ترى كتلة من الحراك 
أن المشاركة ستحدث 

تغييرًا من الداخل

خطأ المشيشي 
األكبر عدم استشارته 

لحزامه السياسي

يبدي ناشطون عدم 
ثقتهم بالسلطة بعدما 

التفت على مطالبهم

اتحاد الشغل: مواصلة 
الزيادات سيخلق أزمة 

اجتماعية عميقة

االنتخابات 
الجزائرية

الجزائر ـ عثمان لحياني

برز االنتخابات البرملانية املبكرة 
ُ
ت

املقررة في الجزائر في 12 يونيو/ 
حزيران الحالي، حالة من التمايز 
الــافــت بــن ثـــاث كــتــل مــن مــكــونــات الــحــراك 
الشعبي: كتلة أولى قّررت العودة إلى قواعد 
أبــدت كتلتان  الصمت بسبب اإلحباط، فيما 
مــوقــفــن مــخــتــلــفــن إزاء هــــذه االنـــتـــخـــابـــات. 
وقّررت إحدى هاتن الكتلتن التمسك برفض 
ــبـــاد )مـــنـــذ نــجــاح  ــار االنــتــخــابــي فـــي الـ املـــسـ
السابق عبد  الرئيس  إنهاء عهد  الحراك في 
العزيز بوتفليقة( بمحطاته الثاث الرئاسية 
التي جرت في ديسمبر/ كانون األول 2019، 
واالســـتـــفـــتـــاء عــلــى الـــدســـتـــور فـــي نــوفــمــبــر/ 
ــابــــات  ــتــــخــ ــي، واالنــ ــ ــاضــ ــ ــانــــي املــ ــثــ تـــشـــريـــن الــ
ــــوع. أمـــا  ــبـ ــ الــتــشــريــعــيــة املـــنـــتـــظـــرة خـــــال أسـ
الــكــتــلــة األخــــيــــرة، فــأحــدثــت مــراجــعــة طفيفة 
السلطة من  ضمن تكتيك سياسي، ال يعفي 
مسؤوليتها في تعقد األوضاع، لكنها تعتبر 
أن دخـــول الــبــرملــان قــد يمنح الــحــراك موقعًا 
السلطة وتعطيل خياراتها  متقدمًا ملواجهة 
من  الرغم  وعلى  السياسي.  التغيير  وفــرض 
التي تحكم  واملعطيات  الظروف  مجمل هذه 
املشهد الجزائري في الوقت الراهن، فإن عددًا 
من الناشطن البارزين في الحراك الشعبي، 
كـــأداة من  قـــّرروا خــوض املعترك االنتخابي، 
خيار  استنفاد  بعد  املمكنة،  التغيير  أدوات 
الشارع. ويأتي ذلك ضمن رؤية ترى إمكانية 
نقل الحراك من الشارع إلى داخل املؤسسات، 
ـــداث تغيير تــدريــجــي مــن الــداخــل بفعل  وإحـ
تــصــلــب الـــنـــظـــام وطــبــيــعــتــه، والـــحـــفـــاظ على 

 تحديات صعبة.
ّ

الدولة في ظل

التغيير من الداخل
 الدين زحوف، 

ّ
وقبل أكثر من سنتن، كان عز

ــــي الـــعـــاصـــمـــة  أحــــــد أبـــــــرز وجـــــــوه الـــــحـــــراك فـ
الـــجـــزائـــريـــة، ومــــن بـــن املــحــركــن املــيــدانــيــن 
لــلــتــظــاهــرات فـــي قــلــبــهــا، وفـــي أكــثــر األحــيــاء 
الشعبية تمردًا على السلطة لدواع تاريخية 
والقصبة.  الــواد  بــاب  وسياسية، وهما حّيا 
وفـــي هــذيــن الــحــيــن، يــتــمــركــز أيــضــًا أنــصــار 
ــكــــرة الــــقــــدم فــــي الـــعـــاصـــمـــة،  ــبــــر نــــاديــــن لــ أكــ
مولودية العاصمة واتحاد العاصمة، وهما 

لخيارات  املعارضن  ومــن  السياسي،  الحقل 
الــســلــطــة واملــلــتــزمــن بــاملــطــلــب الــديــمــقــراطــي. 
ويعلن املرشحون، بمن فيهم وجوه معروفة 
ــراك الــشــعــبــي مـــنـــذ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــحــ فــــي الــ
2019، فــي خــطــابــات حــمــاتــهــم االنــتــخــابــيــة، 
إلى  الــحــراك  مطالب  حمل  يستهدفون  أنــهــم 
داخل البرملان، للعمل على تحقيقها والسعي 
لــتــغــيــيــر الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي تـــمـــّس الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــجـــزائـــريـــن، وتـــعـــزيـــز الـــحـــريـــات 
املدنية والسياسية، واالستفادة من الظروف 
والديناميكيات التي أفرزها الحراك على كل 
املــســتــويــات. لــكــن مــثــل هـــذا الــطــرح، يصطدم 
تجارب  إليها  انتهت  التي  واملـــآالت  بالواقع 
ســيــاســيــة جـــزائـــريـــة، انــتــهــجــت نــفــس الــفــكــرة 
واملنحى، وجربت خيار املشاركة مع السلطة 
بـــهـــدف الــتــغــيــيــر مـــن الـــداخـــل مــنــذ منتصف 
ــي، لــكــنــهــا  ــ ــاضـ ــ الــتــســعــيــنــيــات مــــن الــــقــــرن املـ
الــســيــاســي، مــن دون أن  استهلكت رصــيــدهــا 
إلى  مضافة  قيمة  تشكل  أو  مكاسب  تحقق 
املــطــالــب الــديــمــقــراطــيــة. وحـــدث ذلــك ألسباب 
ــتـــعـــددة، بــعــضــهــا ذاتـــيـــة تــخــص مــشــكــات  مـ
داخل املؤسسة الحزبية نفسها في الجزائر، 
النظام  بطبيعة  تتعلق  موضوعية  وأسباب 
الــســيــاســي املــغــلــق عــلــى مــجــمــوعــات الــحــكــم، 
قلب  في  األمنية  واملؤسسة  الجيش  وتمركز 

ومحور صناعة القرار.
وإذا كــان زحــوف قد استطاع إقناع قــدر من 
الحراكين بجدوى املشاركة في االنتخابات، 
وأنـــهـــا مــحــطــة يــمــكــن تــحــويــلــهــا إلـــى فــرصــة 

ناديان أدى »األلتراس« )مجموع املشجعن( 
بـــــــارزًا فــــي الــتــحــضــيــر  الــــخــــاص بــهــمــا دورًا 
قّرر  الدين زحــوف   

ّ
عــز لكن  الشعبي.  للحراك 

الترشح لانتخابات البرملانية املرتقبة بعد 
أسبوع في قائمة العاصمة لحركة »مجتمع 
السلم«، كبرى األحزاب اإلسامية في الجزائر. 
باملشاركة  القاضي  موقفه  فــي  ينطلق  وهــو 
ــابـــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن اقــتــنــاعــه  ــتـــخـ فـــي االنـ
ــــروف الـــتـــي تــحــيــط بــاالســتــحــقــاق  ــــظـ بـــــأن الـ
االنــتــخــابــي لــيــســت مــثــالــيــة، مـــن قــنــاعــة بــأن 
 

ّ
التغيير السياسي يستوجب املشاركة في كل
فعالية واستخدام كل األدوات املمكنة املؤدية 

للتغيير وتحقيق تطلعات الشعب والحراك.
»العربي الجديد«، إنه ترشح  يقول زحوف، لـ
الشباب  مــن  »إلبــــراز طبقة سياسية جــديــدة 
تمارس السياسة حقًا مع الشعب، وأنا ممن 
خرجوا في الحراك وكنا نرفع شعار السلطة 
ليمنحنا  الشعب  إلــى  تقدمت  وأنـــا  للشعب، 
ســلــطــة الــتــشــريــع والـــرقـــابـــة، كــمــا نــقــول دولــة 
مدنية، وأنا ترشحت لتحقيق تمدين العمل 
الــســيــاســي واســتــبــعــاد أي تـــأثـــيـــرات أخــــرى، 
وكنا نقول إن العصابة يجب أن ترحل وأنا 
العصابة  استبعاد  ونستهدف  الــيــد  نظيف 
مـــن الــحــكــم«. ويــلــفــت زحــــوف إلـــى أن »هــنــاك 
الــعــديــد مــن نــاشــطــي الــحــراك وداعــمــيــه ممن 
كـــانـــوا مــتــمــســكــن بــاملــقــاطــعــة، لــكــنــنــا تمكنا 
بذلك،  املشاركة وقبلوا  إقناعهم بجدوى  من 
والحراك ليس على كلمة واحدة. الحراك خسر 
كتا كبيرة من الشعب. جزء من الحراك باٍق 
 هناك 

ْ
وهو رافض للعملية االنتخابية، ولكن

جزء ثاٍن استقال من العمل السياسي، وجزء 
ثـــالـــث، وهـــو جـــزء مــعــتــبــر، يــقــول إن الــحــراك 
مستمر بأشكال مختلفة، وأنا من هذا الجزء، 
من  االنتخابية  حملتي  شعار  رفعت  ولــذلــك 
املــيــدان إلــى الــبــرملــان، شــعــار مــن الــشــارع إلى 
التشريع«. وبرأيه، فإن »مقاطعة االنتخابات 
انتبهنا  لكننا  نقديًا،  موقفًا  كانت  السابقة 
إلى أن هناك أمرا واقعا وعلينا التعامل معه، 

علينا أن نحاول وأال نترك الساحة فارغة«.

ثقة معدومة
تبدو فكرة نقل الحراك من الشارع إلى داخل 
الــداخــل  مـــن  للتغيير  والــســعــي  املـــؤســـســـات، 
مــغــريــة بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مـــن الــعــامــلــن في 

للتغيير، فإن كتلة أخــرى تبدو أكثر تمسكًا 
بخيار املقاطعة، وتعتقد أن هذه االنتخابات 
املقبلة ليست سوى جزء من حلقة االلتفاف 
التي تقوم بها السلطة على الحراك الشعبي 
ــــي تـــغـــيـــيـــر ســيــاســي  ــه املــــركــــزيــــة فـ ــبـ ــالـ ــطـ ومـ
حقيقي. وفي هذا اإلطــار، يفّسر الناشط في 
الحراك، البروفسور سيف الدين عبدي الذي 
يدّرس في جامعة الجزائر، والذي كان اعتقل 
خــــال مــشــاركــتــه فـــي الـــتـــظـــاهـــرات األخـــيـــرة 
ــم كـــل يــــوم جــمــعــة، هــــذا املـــوقـــف. 

ّ
الـــتـــي تــنــظ

الجديد«:  »العربي  لـ في حديث  عبدي  يقول 
ــابــــات هــــي الــوســيــلــة  ــتــــخــ ــيـــح أن االنــ »صـــحـ
الــفــّعــالــة املــتــوفــرة الــتــي تــمــكــن الــشــعــوب من 
الذين  آرائها واختيار ممثليها  التعبير عن 
للشعب،  تمثيلية  مــؤســســات  عنهم  تنبثق 
لكن فــي الحالة الــجــزائــريــة، وبــعــد حـــراك 22 
فيه  وتطلع  العالم  أبــهــر  الـــذي   2019 فبراير 
وانتخابات  تغيير حقيقي  إلى  الجزائريون 
السابق، حصلت  عــن  ونزيهة مختلفة  حــّرة 
ــــراك«.  ــــحـ عــمــلــيــة االلــــتــــفــــاف عـــلـــى مـــطـــالـــب الـ
ويــوضــح أن ذلــك »بـــدأ بــرفــض كــل املــبــادرات 
الحراك،  التي رفعتها مكونات  واالقتراحات 
ثـــم بـــفـــرض خــريــطــة طـــريـــق لـــم تــلــق الــقــبــول 
باالنتخابات  بـــدءًا  الــجــزائــري،  الشعب  لــدى 
الــرئــاســيــة ثـــم االســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور«. 
أدوات  أن  الــــجــــامــــعــــي  األســــــتــــــاذ  ويـــعـــتـــبـــر 
ة، إذ 

ّ
املمارسة االنتخابية في حّد ذاتها هش

الوطنية  بالسلطة  يسمى  مــا  »تشكيلة  إن 
املــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات ال تــلــقــى اإلجـــمـــاع 
والـــتـــوافـــق املــطــلــوب فـــي مــثــل هــــذه الــفــتــرات 
السلطة،  قبل  مــن  تعيينها  وتـــّم  الــحــّســاســة، 
وتّمت االستعانة بوجوه من النظام السابق 
شرفي«.  محمد  السلطة  رئيس  شاكلة  على 

ويــلــفــت عـــبـــدي إلــــى أنــــه »يــمــكــن أن نــاحــظ 
في  وتحكمها  اإلدارة  تــغــّول  استمرار  أيضًا 
مختلف دواليب العملية االنتخابية. ولذلك 
في  تأتي  التشريعية  االنتخابات  أن  نعتقد 
الذي تّمت فيه االستحقاقات  السياق نفسه 
السابقة، بل في ظــروف أشــد ســوءًا أبعد ما 
تكون عن جو التنافس النزيه«. وبرأيه، فإن 
ذلـــك يــأتــي خــصــوصــًا »مـــع غــلــق اإلعــــام في 
العديد من  وجــه املعارضن، ورفــض ترشح 
الكفاءات بمبررات واهية، بينها املشاركة في 
السياسي عبر حملة  الغلق  الحراك، وأيضًا 
ــتــــقــــاالت الـــتـــي طـــاولـــت في  الــتــضــيــيــق واالعــ
حـــدود 200 نــاشــط، ومــنــع املــســيــرات بالقوة 
ــة فــي  ــيـ ــنـ مــــن خـــــال الــــــزج بـــاملـــؤســـســـات األمـ
بــاألصــل سياسي«.  هــو  مــع مشكل  التعامل 
ويعتبر عبدي بناء على ذلك أن االنتخابات 
املجهول، سيتشكل من  املقبلة »طريق نحو 
خــالــهــا بــرملــان ســيــكــون أســـوأ مــن بــرملــانــات 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو 
ما يتم في ظروف اقتصادية صعبة«، مشددًا 
 »املشكل سياسي محض، وال معنى 

ّ
على أن

للذهاب لانتخابات من دون توافق حقيقي 
بإشراك الجميع«.

وتحّمل بعض األوســاط السياسية واملدنية 
في الجزائر، بما فيها املشاركة في االنتخابات 
البرملانية، السلطة مسؤولية توصل مكونات 
ــرار املـــقـــاطـــعـــة، بــســبــب حــالــة  ــ ــــى قــ ــراك إلـ ــحــ الــ
اإلغــاق السياسي واإلعــامــي الــذي فرضته، 
والقضاء  املتظاهرين  ضد  القوة  واستخدام 
ف 

ّ
ضـــد الــنــاشــطــن، واســـتـــدعـــاء خــطــاب مكث

ــرات ومـــحـــاولـــة تــوظــيــف ملف  ــ ــؤامـ ــ بـــشـــأن املـ
اإلرهاب لتخويف الشارع. ويضاف إلى ذلك 
زت 

ّ
الــقــلــق، عــز تعمد السلطة خلق حــالــة مــن 

إمكانية  من  الجزائرين  لــدى  اإلحباط  حالة 
مقابل رفضها  فــي  تغيير ســيــاســي،  حـــدوث 
تقديم خــطــاب طمأنة وإطـــاق حـــوار وطني 
ــــر مــنــاخــًا 

ّ
ــــى تـــوافـــقـــات وطـــنـــيـــة تــــوف ــقـــود إلـ يـ

ــًا أكـــثـــر جـــديـــة وهـــــــدوءًا إلجــــــراء أول  ــروفــ وظــ
انــتــخــابــات بــرملــانــيــة فــي الــبــاد بــعــد الــحــراك 
تــبــرز مشكلة  نفسه،  الــســيــاق  وفــي  الشعبي. 
زت القناعة لدى العديد من مكونات 

ّ
أخرى عز

وهي  املقبلة،  االنتخابات  بمقاطعة  الــحــراك 
العديد من األحــزاب  رفض السلطات اعتماد 
الـــتـــي شــّكــلــهــا بــعــض الـــشـــبـــاب والــنــاشــطــن 
وفــعــالــيــات الـــحـــراك بــعــد دعــــوة الــســلــطــة لهم 
لدخول معترك السياسة، وهو ما يفهم منه 
بالنسبة للحراكين، رغبة السلطة في اإلبقاء 

على اللعبة السياسية مغلقة في الباد.
ــم مـــكـــونـــات ســـيـــاســـيـــة مـــنـــضـــويـــة فــي  ــدعــ وتــ
الــــحــــراك الــشــعــبــي خـــيـــار املـــقـــاطـــعـــة، وتــبــدي 
إسقاط  عبر  الديمقراطي  باملطلب  التزامها 
النظام والذهاب إلى مرحلة انتقالية. وتبرز 
االشتراكية«  القوى  »جبهة  السياق  هــذا  في 
والديمقراطية«  الثقافة  أجــل  مــن  و»التجمع 
وحـــزب »الــعــّمــال« وغــيــرهــا. لكن هــذا املوقف 
يــواجــهــه ســـؤال ســيــاســي عــن األســبــاب التي 
ــزاب ذاتــهــا إلـــى تبني  ــ كــانــت تــدفــع هـــذه األحـ
خــيــار املــشــاركــة فــي مــجــمــوع االســتــحــقــاقــات 
ــة الــــســــابــــقــــة، إلحـــــــــداث الــتــغــيــيــر  ــيـ ــابـ ــتـــخـ االنـ
ــالـــب الــشــعــب  ــاع عــــن مـــطـ ــ ــدفــ ــ ــيـــاســـي والــ الـــسـ
والــديــمــقــراطــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا كــانــت 
تتم في ظروف أكثر إغاقًا وتحكمها قواعد 
مقارنة  اإلدارة،  وتنظمها  والتزوير  التاعب 
بــاســتــحــقــاق 12 يــونــيــو املــقــبــل الــــذي ُيــجــرى 
لــلــمــرة األولــــى تــحــت إشــــراف هــيــئــة مستقلة 

لانتخابات.

مقاطعة تيارات من الحراك 
فرصة ضائعة للتغيير

فرضت السلطة خريطة طريق سياسية لم تلق قبول الشعب )مصعب رويبي/األناضول(

)Getty/لم توضح الحكومة خطتها للتونسيين )الشاذلي بن إبراهيم

ال يزال التحقيق في االنفجار ينحصر بشقيه التقني والفني )حسين بيضون(

)Getty/ساركوزي مغادرًا المحكمة في باريس في مارس الماضي )كيران ريدلي

على بعد أسبوع من االنتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر، يتمسك 
بأن نهج  الترشح والمشاركة، لقناعته  الحراك الشعبي بعدم  جزء من 
السلطة منذ رحيل عبد العزيز بوتفليقة وطبيعة النظام المغلقة لم 

يتبدال، وهو ما عّززه تعامل السلطة مع مطالبهم

متابعة

تقرير

رصدرصدتقرير

ــتــــواتــــرة  ــادات املــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــورة قــــــــــرارات الـ ــــطـ خـ
فــــي أســــعــــار مــــــواد حـــيـــويـــة فــــي مــعــيــشــة 
مــواصــلــة نسق  أن  الــتــونــســيــن«، معتبرًا 
الـــــــزيـــــــادات قـــــد يــــجــــر الـــــبـــــاد إلـــــــى أزمـــــة 
أن  البوغديري  وأكــد  عميقة«.  اجتماعية 
القدرة  الشغل يصر على حماية  »اتحاد 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن الــتــي تــنــهــار يومًا 
ــوم، نــتــيــجــة زيــــــادات مــجــحــفــة في  ــ بــعــد يـ
ــم تــقــابــلــهــا ســيــاســة حــمــائــيــة  األســــعــــار لـ
للطبقات املتضررة«. واعتبر أن »االتحاد 
ــدوره فــــي تــنــبــيــه الـــســـلـــطـــات فــي  ــ ــ يـــقـــوم بـ
ــــوضـــــع«، مــشــيــرًا  ــى خــــطــــورة الـ ــ ــبــــاد إلـ الــ
النقابية لم تــدرس بعد  إلــى أن »املنظمة 
خــطــواتــهــا املــقــبــلــة بــشــأن الــــقــــرارات الــتــي 
قـــد تــتــخــذهــا، فـــي حــــال تـــواصـــل الــوضــع 
الحكومة  استمرار  من  عليه  ما هو  على 
فــي اســتــهــداف قــوت التونسين إلرضــاء 
 حكومة املشيشي 

ً
صندوق النقد«، محما

ــة، ومـــا قد  ــاديـ »مــســؤولــيــة قــراراتــهــا األحـ
يؤول إليه الوضع خال األيام املقبلة«.

ــبــــر هــو  ــبــــدو أن خـــطـــأ املــشــيــشــي األكــ ويــ
اتــــخــــاذه لـــهـــذه الـــــقـــــرارات الـــخـــطـــيـــرة مــن 
دون اســتــشــارة حــزامــه الــســيــاســي. وأكــد 
رئـــيـــس كــتــلــة »الـــنـــهـــضـــة« فــــي الـــبـــرملـــان، 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الخميري،  عماد 
»النهضة وكتلتها ال علم لهما بالزيادات 
الــعــودة  يتم  ولــم  الحكومة،  أقرتها  الــتــي 
إلـــى الـــحـــزام الــســيــاســي والــبــرملــانــي عند 
إقــــرار الـــزيـــادة«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه »بقطع 
ــررات الـــحـــكـــومـــة، إال أن  ــ ــبـ ــ الـــنـــظـــر عــــن مـ
ــذا يــتــطــلــب الـــتـــشـــاور مع  تــقــديــرنــا أن هــ
األطـــراف البرملانية الــداعــمــة لــهــا«. وبــّن 
الــخــمــيــري أن مــن املــســائــل املــتــفــق عليها 
هــي »الــتــشــاور والـــحـــوار، ألنـــه بــالــحــوار 
يتم وضع مختلف األطراف في الصورة، 
ــــداء وجـــهـــات الــنــظــر«.  وتـــكـــون فــرصــة إلبـ
ــه »ال يـــوجـــد أي شـــك بــأن  ــد أنــ وفــيــمــا أكــ
الوضع صعب ويحتاج إلى حلول«، لفت 
إلى أن »الحكومة أيضًا في وضع دقيق، 
ليتحمل  التشاور  إحكام  إلــى  ما يحتاج 
الجميع املسؤولية«. وأوضح أن »القصد 
من التشاور تحمل الجميع للمسؤولية، 
ألن الــحــكــومــة قـــد تـــكـــون مــضــطــرة ملثل 
هذه الزيادات بسبب الظرف االقتصادي 
واملــوازنــات، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد 
مــن الــنــقــاش«. وأكـــد الــخــمــيــري أن »لــقــاء 
ســيــجــمــع الــكــتــلــة بــرئــيــس الــحــكــومــة في 
ــة مــــع األحــــــزاب  ــ ــدوريـ ــ ــقــــاءات الـ ــلــ إطــــــار الــ
تناول  الــبــرملــان، حيث سيتم  فــي  املمثلة 

هذه الزيادات«.

هـــو االحـــتـــجـــاج إلطـــاحـــة حــكــومــة مــاتــت 
ــــق تـــعـــبـــيـــره. وشـــــــّدد عــلــى  ســــريــــريــــًا«، وفـ
»ضــــــرورة طــــرح خــريــطــة طـــريـــق جــديــدة 
ــة لــلــنــهــوض بـــالـــبـــاد، وتــفــادي  وواضـــحـ
عــمــلــيــة الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي لــلــتــونــســيــن، 
ــقـــوى الــشــبــابــيــة  ــل الـ مـــن خــــال تـــوافـــق كـ
واملــعــارضــة والـــقـــوى الــوطــنــيــة«. بـــدوره، 
ر الــنــائــب املــعــارض زهــيــر املــغــزاوي، 

ّ
حـــذ

مــن أن »الـــزيـــادات األخـــيـــرة ســتــكــون لها 
املستوى  على  جــدًا  خطيرة  انعاكاسات 
 املـــســـؤولـــيـــة فــي 

ً
االجــــتــــمــــاعــــي«، مـــحـــمـــا

ذلــك إلــى املشيشي الـــذي »أثــبــت أنــه غير 
مـــؤّهـــل لــقــيــادة الـــبـــاد فـــي هــــذه املــرحــلــة 
الــخــطــيــرة وكــذلــك )األمــــر بــالــنــســبــة إلــى( 
ــي إشـــــــــارة إلـــى  ــ ــه الــــســــيــــاســــي«، فـ ــ ــزامـ ــ حـ
»قــلــب تونس«  »النهضة« وحـــزب  حــركــة 

و»ائتاف الكرامة«. 
ونــــّدد االتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل، 
أول من أمس الخميس، بزيادة األسعار، 
معّبرا عن »رفضه للسياسات الاشعبية 
بعة في مجال األسعار، مقابل صمت 

ّ
املت

الحكومة على تنامي التهريب واالحتكار 
ــة التي  ــرهــا عــلــى الــتــجــارة املـــوازيـ

ّ
وتــســت

تــمــارســهــا الــلــوبــيــات«، بــحــســب تــقــديــره. 
وأكد »االتحاد« في بيان، »رفضه املطلق 
لــالــتــزامــات األحــاديــة الــتــي تــعــّهــدت بها 
العاملية«،  املالية  الــدوائــر  لــدى  الحكومة 
 »الحكومة واألطراف الداعمة لها 

ً
محّما

املسؤولية في ترّدي املناخ االجتماعي«. 
ــرب عـــن »اســـتـــعـــداد كــافــة الــنــقــابــيــن  ــ وأعـ
 الطرق 

ّ
الن بكل

ّ
للدفاع عن مصالح الشغ

النضالية املشروعة«.
»اتـــحـــاد  ـــ وقــــــال األمــــــن الــــعــــام املـــســـاعـــد لـ
ــلــــي الــــبــــوغــــديــــري،  ــل«، مـــحـــمـــد عــ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »االتــــحــــاد قــرع  لـــ
أجــــــراس الــخــطــر لــتــنــبــيــه الــحــكــومــة إلــى 

تونس ـ وليد التليلي

فـــرضـــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة بــرئــاســة 
زيـــادات جديدة  أخــيــرًا،  املشيشي،  هشام 
عــلــى أســـعـــار مـــــواد اســتــهــاكــيــة عــديــدة 
ــة، شـــمـــلـــت الــنــقــل  ــيــ ــاضــ ــــال األيــــــــام املــ خــ
والـــّســـكـــر والــبــنــزيــن واملــــــاء، واعــتــبــرتــهــا 
املعارضة إجــراءات الشعبية، تهدف إلى 

إثقال كاهل التونسين.
هــذه الـــزيـــادات، الــتــي يتفق مــراقــبــون في 
ــاء صـــنـــدوق  ــ ــ ــاءت إلرضـ ــ تـــونـــس أنـــهـــا جــ
الــنــقــد الـــدولـــي، لـــم تــهــيــئ لــهــا الــحــكــومــة 
أرضـــيـــة تــواصــلــيــة، تــمــكــن مـــن تــوضــيــح 
ــرحــت 

ُ
مــخــطــطــهــا لــلــمــواطــنــن، وإنـــمـــا ط

بشكل فاجأ الجميع، ومن دون استشارة 
ــزاب واملــنــظــمــات، وهـــو مــا أدى إلــى  ــ األحـ
مع  لها،  تتعرض  التي  االنتقادات  تزايد 

بروز دعوات إلسقاطها.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، طــالــب حـــزب »الــتــيــار 
ــقــــراطــــي« املــــــعــــــارض، الـــحـــكـــومـــة،  ــمــ الــــديــ
بالتراجع الفوري عن قرارات الزيادة في 
أســعــار بــعــض املــــواد األســاســيــة والــنــقــل 
 إيــــاهــــا »مــســؤولــيــة 

ً
الـــعـــمـــومـــي، مـــحـــمـــا

التداعيات على السلم االجتماعي«، وفق 
بيان أصدره يوم األربعاء املاضي. وعّبر 
»الـــتـــيـــار« عـــن رفــضــه الــقــاطــع ملـــا وصــفــه 
»القرارات األحادية والخطيرة«، مشيرًا  بـ
إلــــى أن »الـــتـــحـــّرر مـــن تـــأثـــيـــرات لــوبــيــات 
وقـــوى الفساد واإلفــســاد الــداخــلــي، ومن 
الــتــعــاقــدات الــخــفــيــة مـــع صـــنـــدوق النقد 
ــراج  ــو الــســبــيــل الـــوحـــيـــد إلخــ ــي، هـ ــدولــ الــ
الباد من أزمتها وضمان سيادة القرار 
الــوطــنــي والــتــفــاف واســــع حـــول مــشــروع 

وطني حقيقي«.
ــار أيـــضـــًا،  ــ ــعــ ــ وتـــعـــلـــيـــقـــًا عـــلـــى رفــــــع األســ
الرحوي،  املعارض منحي  النائب  اعتبر 
فـــي حـــديـــث إذاعـــــــي، أن »الـــحـــل الــوحــيــد 

الحكومة التونسية في مهب االنتقادات
دعوات إلطاحة المشيشي بعد زيادة األسعار

رفعت حكومة 
هشام المشيشي أسعار 

مواد استهالكية 
وخدمات أساسية 

إلرضاء صندوق 
النقد الدولي، ما أّجج 

دعوات إلسقاطها

Saturday 5 June 2021 Saturday 6 June 2021
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

غضب متصاعد إثر اختفاء نساء
»األمن الوطني« ينشط في سيناء

انتشرت كمائن للجهاز 
في مدينتي العريش 

وبئر العبد

سيناء ـ محمود خليل

ــن  ــ ــن جــــهــــاز األمـ ــ ــديــــث عـ ــحــ عــــــاد الــ
ــن الـــدولـــة«  ــ الــوطــنــي املـــصـــري، »أمـ
ســابــقــا، ســيــئ الــســمــعــة فــي مصر، 
إلى الواجهة مجددًا في محافظة شمال سيناء، 
بسبب انــتــشــار كــــوادره فــي عــدد مــن الكمائن 
الـــتـــي اســتــحــدثــت أخـــيـــرًا ملــتــابــعــة املــواطــنــن، 
وحديث األهالي عن اختطاف بعض أبنائهم، 
ومــنــهــم نــســاء، وكــذلــك بــحــث عــنــاصــر الجهاز 
عن نشاطات تجارية للمشاركة فيها، ال سيما 
قضايا التهريب واملمنوعات، كما كان الحال 

قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وبــحــســب روايــــــات مــتــعــددة لـــأهـــالـــي، ُســجــل 
ــاالت االخــتــطــاف لــنــســاء وشــيــوخ  عـــدد مـــن حــ
فــــي ســـيـــنـــاء خـــــال األيـــــــام املـــاضـــيـــة، اتــهــمــوا 
ــن الـــوطـــنـــي بــتــنــفــيــذهــا، فــيــمــا لــم  ــ ــاز األمــ ــهـ جـ
ذلك  ويأتي  املخطوفن.  أي من  ُيعرف مصير 
ــقــــدرة عــلــى إجــــــراء وســـاطـــات   عــــدم الــ

ّ
فـــي ظــــل

بقية  مــع  الــجــهــاز بسهولة، كما يحصل  لــدى 
أجــهــزة الـــدولـــة بــســبــب الــعــاقــات الــتــي تربط 
الكثيرين في سيناء بقوات الجيش والشرطة 
واالســـتـــخـــبـــارات، وســـط تــخــوف مـــن تصاعد 
أعــمــال العنف ضــد املــواطــنــن والــتــعــدي على 

حرياتهم ومصادر أرزاقهم.
»الـــعـــربـــي  ــاء، لــــ ــنـ ــيـ وأوضـــــــح أحـــــد مـــشـــايـــخ سـ
ــي اآلونــــــــة األخـــيـــرة  ــد«، أنـــــه لـــوحـــظ فــ ــديــ ــجــ الــ
انــتــشــار كــمــائــن لــجــهــاز األمــــن الــوطــنــي )أمـــن 
الـــدولـــة ســابــقــا(، فــي مــديــنــتــي الــعــريــش وبئر 
العبد على وجه الخصوص، والطريق الرابط 
بينهما، وترافق ذلك مع التضييق على حركة 
املواطنن والتدقيق في كل تفاصيل حياتهم. 
كما سّجل بحسب املصدر نفسه، اختطاف 10 
 مــن أســبــوع، منهم 

ّ
مــواطــنــن فــي غــضــون أقـــل

أربـــع نــســاء. وقـــال املــصــدر: »هــنــا نتحدث عن 

الحواجز، إلحداث الرهبة مجددًا في نفوسهم 
ــدار  ــل عــلــى مـ ــويـ ــن الـــجـــهـــاز الـــــذي أذاقــــهــــم الـ مـ
سنوات حكم الرئيس املخلوع محمد حسني 

مبارك قبل ثورة يناير.
متطابقة  وقبلية  حكومية  مــصــادر  وكــشــفــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن شــكــاوى عــدة مــن أن  لـــ
ضـــبـــاط الـــجـــهـــاز فـــي شـــمـــال ســيــنــاء يــســعــون 
لــاســتــفــادة مـــن فــتــرة عــمــلــهــم فـــي املــحــافــظــة، 
لجني األموال من خال الضغط على أصحاب 
املصالح، ومن لديهم أرزاق يسعون لها، ومن 
في  الجهاز  املــال لضباط  دفــع  املجبرين على 
ــدم الــتــضــيــيــق  ــ مـــقـــابـــل تــســيــيــر أعـــمـــالـــهـــم، وعــ
بتأخير  التضييق  عمليات  وتــجــري  عليهم. 
أو  املواطنن،  الــازمــة ألعمال  األوراق  صــدور 
ــــول الــبــضــائــع  الــحــصــول عــلــى تــنــســيــقــات دخـ

الــدولــي،  الطريق  على  املنتشرة  الكمائن  عبر 
وكذلك التصاريح الازمة من شتى املؤسسات 
للعاقات  استغااًل  املحافظة،  في  الحكومية 
ــة  ــدولــ الــ أذرع  بـــبـــقـــيـــة  الــــجــــهــــاز  ــربــــط  تــ ــتــــي  الــ
أن هذا  إلــى  املــصــادر  ومؤسساتها. وأشــــارت 
الذي  اإلرهـــاب  مكافحة  بعيدًا عن  ه يحدث 

ّ
كل

تـــعـــد مـــعـــركـــة األمــــــن فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء مــنــذ 
ســبــع ســـنـــوات، إذ لــم يسجل لــلــجــهــاز األمــنــي 
إنــــجــــازات اســتــراتــيــجــيــة فـــي مــاحــقــة تنظيم 
 

ّ
»داعـــش«(، فــي ظل »واليـــة سيناء« )املــوالــي لــــ
انشغاله بماحقة املواطنن والتجار والنساء 
املواطنن  قــدرة  عــدم  مقابل  فــي  واختطافهم، 
على الشكوى، وعدم وجود آذان صاغية لهم، 
حــتــى مــن الــجــيــش نفسه الـــذي يــعــد املــســؤول 
األول عن كل ما يحصل في املحافظة بصفتها 

منطقة عسكرية. 
ــهــم على مــدار 

ُ
يــشــار إلــى أن األمـــن املــصــري، ات

الــســنــوات الــســبــع املــاضــيــة، بــاخــتــطــاف آالف 
املــصــريــن فــي محافظة شــمــال ســيــنــاء، تحت 
املئات  يــزال  والــتــحــري، فيما ال  بند االشتباه 
ــن االعــتــقــال بـــا تــهــمــة أو مــحــاكــمــة.  مــنــهــم رهـ
هذا الوضع أكدته مؤسسات حقوقية محلية 
ودولية، على مدار السنوات املاضية، فيما لم 

تسَع الدولة لحل هذه األزمة التي تعتبر أحد 
أهم أسباب استمرار العنف في املحافظة، من 
خال ظلم آالف املواطنن باالعتقال والتنكيل 
والتغييب القسري. ويترك للمواطنن مخرجا 
لــلــهــروب مــن مصير كــهــذا، يتمثل في  واحــــدًا 
التعاون مع قوات األمن ضد »واليــة سيناء«، 
بما يجعلهم فريسة سهلة للتنظيم اإلرهابي 
الـــذي يــصــطــاد املــتــعــاونــن مــع األمـــن املــصــري 
ـــهـــر بــهــم في 

ّ
ــم، ويــنــكــل بـــهـــم، ويـــش ــ بــشــكــل دائــ

إصدارات مرئية بعد تخلي األمن عنهم، وعدم 
توفير الحماية الازمة لهم. 

ورفــضــت عــوائــل املــخــتــطــفــن مــن قــبــل جهاز 
األمـــــــن الــــوطــــنــــي، الـــــــــرّد عـــلـــى اســـتـــفـــســـارات 
»العربي الجديد«، بشكل قاطع، خوفا على  لـ
مــصــيــر أبــنــائــهــم ونــســائــهــم، وكـــذلـــك الــحــال 
بالنسبة إلى بعض مشايخ سيناء املعروفن 
الذين رفضوا التعليق على ما يجري بحجة 
أن ذلـــــك مــــن شــــأنــــه الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي عــلــى 
أي جهة حقوقية  تصدر  لم  كما  املختطفن. 
أو مــحــلــيــة تــعــقــيــبــات عــلــى هــــذه الــتــعــديــات 
التي  التامة  التكتم   حالة 

ّ
ظــل في  الحقوقية، 

منذ  املحافظة  على  املــصــري  األمــن  يفرضها 
سنوات، بحجة مكافحة اإلرهاب.

عاد جهاز األمن الوطني 
المصري، أو ما عرف 
بـ»أمن الدولة« سابقًا، 

لينشط في شمال سيناء، 
مع تسجيل اختطاف 

مواطنين بينهم 
نساء، ما يضيف سببًا 

جديدًا لمعاناة األهالي 
وخوفهم

ال يملك األهالي سبيًال للتواصل أو الوساطة مع جهاز األمن الوطني )خالد دسوقي/فرانس برس(

سابقة خطيرة بالتعدي على النساء، من قبل 
أمن الدولة على وجه التحديد، حيث التعامل 
ــنـــن، فــكــيــف ســيــكــون  الـــإإنـــســـانـــي مـــع املـــواطـ
الــحــال مــع نــســاء ســيــنــاء؟«. وأضــــاف أن »ذلــك 
أحدث حالة من الغضب في أوساط املواطنن، 
 من 

ّ
خصوصا البدو، فالنساء املختطفات هن

املــواطــنــن ال يملكون  الــســواركــة، إال أن  قبيلة 
قــدرة على مواجهة الجهاز األمني، خوفا من 
ماقاة املصير ذاته من االختطاف والتغييب 
القسري، با عودة، كما جرت العادة مع آالف 
منذ  املصرين، جــزء منهم في شمال سيناء، 
عام 2013«. واعتبر أن ما يجري »يمثل تعديا 
البدو في سيناء، مع األخــذ في  صارخا على 
االعتبار أن النساء خط أحمر ال يمكن القبول 
باملساس بهن، مع العلم أن هذه املعركة يشهد 
الجميع بــبــراءة املــواطــنــن فــي ســيــنــاء منها، 
)املعركة  وعــدوانــا  ظلما  لفاتورتها  ودفــعــهــم 
ــنــــاء«(«. وأشــــــار إلــــى أنــــه في  ــيــ مـــع »واليــــــة ســ
حــالــة عــدم تــحــرك املــواطــنــن فــي اتــجــاه رفض 
هــذه االعــتــداءات من قبل أجهزة األمــن، فإنها 
ستتضاعف خال الفترة املقبلة، وسيتم كسر 
مزيد من الخطوط الحمراء، مستغربا اختفاء 
أصــوات قبيلة السواركة وعدم إعان أفرادها 
رفض هذه األفعال التي ترتكبها أجهزة أمنية 
مـــعـــروفـــة، بــتــعــريــض أبــنــائــنــا ونــســائــنــا، إلــى 
مصير مجهول، ال يمكن معرفته أو االستعام 
 ما يجري »خــارج عن 

ّ
عنه. وشــّدد على أن كل

القانون، وبا أسباب وال دالئل على ارتكابهم 
االختطاف  يستوجب  خطأ  أي  )املــخــطــوفــن( 
مــن وســط الــشــارع فــي وضــح الــنــهــار، ونقلهم 

إلى جهات غير معلومة«.
ورصـــــدت »الــعــربــي الــجــديــد« حـــواجـــز أمنية 
غير ثابتة لجهاز األمن الوطني، على الطريق 
ــرابـــط بـــن مــديــنــتــي الــعــريــش وبــئــر الــعــبــد،  الـ
من خــال وجــود مــدرعــات عــدة تابعة للقوات 
الـــخـــاصـــة فـــي الـــشـــرطـــة املـــصـــريـــة، بــاإلضــافــة 
ضباط  ويتعمد  نفسه.  الجهاز  ســيــارات  إلــى 
ــــن الـــوطـــنـــي، إيـــقـــاف الـــســـيـــارات الــحــديــثــة  األمـ
سيناء،  شمال  في  البدو  بعض  يملكها  التي 
والـــتـــدقـــيـــق فـــي أوراقـــــهـــــم، فــيــمــا تــــّم تسجيل 
أخــيــرًا اخــتــطــاف عــدد مــنــهــم.  وأكـــدت مصادر 
الوطني  األمــن  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ قبلية 
ــاول الـــضـــغـــط عـــلـــى املــــواطــــنــــن أصـــحـــاب  ــحــ يــ
املـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة فــــي ســـيـــنـــاء، لــلــحــصــول 
 نشاط عمليات 

ّ
فــي ظــل على شــراكــات معهم، 

ــه أخـــرى  ــ تــهــريــب املــمــنــوعــات واألفـــــــراد، وأوجـ
الــقــانــون، مــن قبل بعض سكان  للعمل خــارج 
القديمة  الــصــحــراء، فيما يعيد رســم صــورتــه 
ــــال اخــتــطــاف  ــنــــن، مــــن خـ فــــي أذهـــــــان املــــواطــ
ــل بـــهـــم عــلــى  ــيـ ــكـ ــنـ ــتـ ــاء والـــــشـــــيـــــوخ، والـ ــســ ــنــ الــ

Saturday 6 June 2021
9السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة

تصعيد الحرب التجارية
واشنطن ـ العربي الجديد

تــصــاعــدت الـــحـــرب الــتــجــاريــة ما 
األميركية  املتحدة  الــواليــات  بن 
الرئيس جو  توقيع  مع  والصن 
بــايــدن عــلــى أمـــر بتعديل الــحــظــر املــفــروض 
ــيـــركـــي فـــي الــشــركــات  عــلــى االســـتـــثـــمـــار األمـ
فــي عهد سلفه دونــالــد  بــدأ  الـــذي  الصينية 
تــرامــب، بتسمية 59 شــركــة لها عــاقــات مع 
محددة  صــنــاعــات  فــي  أو  الصيني  الجيش 
خــاصــة شــركــات تــكــنــولــوجــيــا املــراقــبــة، بما 
في ذلــك شركة هــواوي وأكبر ثــاث شركات 

اتصاالت في الباد.
سيسري الحظر على االستثمارات الجديدة 
 12:01 الـــســـاعـــة  فــــي  آب  أغـــســـطـــس/   2 فــــي 
ملسؤولي  ا 

ً
وفق نيويورك،  بتوقيت  صباًحا 

»بلومبيرغ«،  وكالة  وفــق  األميركية  اإلدارة 
ــدة  وســـيـــكـــون أمـــــام املــســتــثــمــريــن ســنــة واحــ
العديد  وكــانــت  بالكامل.  أعمالهم  لتصفية 

ــتــــي تــــم حـــظـــرهـــا مـــدرجـــة  ــات الــ ــركــ مــــن الــــشــ
بالفعل في قائمة إدارة ترامب، بما في ذلك 
أكبر شركات االتــصــاالت في الــبــاد  شاينا 

يونيكوم وشاينا موبايل وإنسبور.
ــة املــــدرجــــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــــن الــــشــــركــــات الــ ومــــــن بـ
فـــي قــائــمــة بـــايـــدن شــركــة صــنــاعــة الــطــيــران 
ــــدة  الــصــيــنــيــة املـــــحـــــدودة، والــــتــــي تـــعـــد واحـ
مـــن أشـــهـــر الـــشـــركـــات الــعــســكــريــة الــعــمــاقــة 
الــصــيــنــيــة، وشـــركـــة مــجــمــوعــة الــصــنــاعــات 
الــشــمــالــيــة الــصــيــنــيــة؛ شــركــة الــصــن لعلوم 
وصناعة الطيران املحدودة؛ وشركة الصن 
بايدن  قائمة  السفن. وتشمل  بناء  لصناعة 
ـــا شـــركـــة هــانــغــزهــو، مـــطـــور كــامــيــرات 

ً
أيـــض

املــراقــبــة وتقنية الــتــعــرف عــلــى الــوجــه التي 
ســـاعـــدت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة عــلــى إطـــاق 
مــبــادرات »املــديــنــة اآلمــنــة« فــي شينجيانغ، 

حيث واجه األويغور االضطهاد.
كانت الائحة األولى التي وضعت في عهد 
ترامب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، تضم 

31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم املجمع 
العسكري واألمني الصيني.

مــن  مــــزيــــد  إدراج  الـــجـــمـــعـــة  بـــكـــن  ودانـــــــــت 
الشركات الصينية بقرار من جو بايدن على 
الائحة السوداء األميركية. وردا على سؤال 
خال مؤتمر صحافي الجمعة، قال املتحدث 
وانــــغ  الــصــيــنــيــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بـــاســـم 
وينبن »إنــهــم ينتهكون قــوانــن الــســوق، ال 
يضرون فقط بالحقوق واملصالح املشروعة 
للشركات الصينية بل بمصالح املستثمرين 
ــــن صــمــنــهــم  فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم ومــ

املستثمرون األميركيون«.
وحذر وانع وينبن من أن »الصن ستتخذ 
اإلجراءات الازمة للدفاع بحزم عن الحقوق 

واملصالح املشروعة للشركات الصينية«.
ومــنــذ وصــولــه إلـــى الــبــيــت األبــيــض، اعتمد 
بــايــدن مــوقــفــا حــازمــا حــيــال الــصــن. وهــذه 
ــدة مـــن الــقــضــايــا الــقــلــيــلــة الـــتـــي تشكل  ــ واحــ
ترامب  لسياسة  استمرارية  فيها  سياسته 

ــذي شــــن حـــمـــلـــة فــعــلــيــة ضــــد بــــكــــن. لــكــن  ــ ــ الـ
القناة  استخدام  بايدن  يريد  لسلفه،  خافا 
مشتركة  جبهة  تشكيل  عبر  الدبلوماسية 
ضد الصن مع الشركاء الدولين للواليات 
املتحدة. وتلقى هذه القضية أيضا إجماعا 
ــد نــشــر  ــ فــــي الـــكـــونـــغـــرس فــــي واشـــنـــطـــن. وقـ
ــان تـــــوم كـــوتـــون  ــهـــوريـ ــمـ ــاتــــوران الـــجـ ــنــ الــــســ
وماركو روبيو والديمقراطيان غاري بيترز 
ومارك كيلي، رسالة مشتركة في وقت سابق 
مــن هــذا األســبــوع، تدعو إلــى إصـــدار الئحة 

جديدة.
في عهد ترامب أدت املواجهة التجارية بن 
القوتن الكبرين في العالم إلى تبادل فرض 
املليارات  بمئات  سلع  على  تجارية  رســـوم 
من الدوالرات، ما أثر على االقتصاد العاملي.

مـــع ذلــــك وقـــعـــت بــكــن وواشـــنـــطـــن اتــفــاقــيــة 
تـــجـــاريـــة بــــدت شــكــا مـــن هـــدنـــة فـــي كــانــون 
وبـــاء  يــشــل  أن  قــبــل   ،2020 الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 

كوفيد-19 العالم.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

أطــلــقــت جــمــعــيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك فـــي اإلســكــنــدريــة 
ــراء الــلــحــوم تــحــت عـــنـــوان »بــاهــا  حــمــلــة  ملــقــاطــعــة شــ
بهدف  دعــوتــهــا  الجمعية  وبـــررت  ده«.   الشهر  لحمة 
وقف جشع كبار تجار   »املجازر«، بعدما رفعوا سعر 
اللحم من 70 إلى 95 جنيها،  وهو ما سيصل بسعر 
قــدوم  موسم  مــع  180 جنيها  إلــى  للمستهلك  الكيلو 

عيد األضحى. 
ــادر عـــن قــطــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة  وأظـــهـــر تــقــريــر صــ
الــتــابــع لــــوزارة  الـــزراعـــة املــصــريــة أن  مــعــدل استهاك 

مصر من اللحوم الحمراء  خال 2020 بلغ نحو 900 
ألف طن،  شملت 430 ألف طن  مستورد و470 ألف طن 

منتج محليا.
وأثــــــارت هــــذه الــحــمــلــة غــضــب الــقــصــابــن وأصــحــاب 
املجازر، إذ اعتبر مصدر مسؤول في شعبة القصابن 
في االتحاد العام للغرف  التجارية املصرية أن الحملة 
لن تخرج عن  كونها دعوة لاستهاك اإلعامي، ولن 

تؤثر على أحوال السوق،  ولن تجد أدنى استجابة. 
ــزا املـــســـؤول، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة لــــ »الــعــربــي  وعــ
الـــجـــديـــد«، اعـــتـــقـــاده بــعــدم نــجــاح الــحــمــلــة، إلــــى عــدة 
 أسباب، منها أن 60 في املائة من استهاك املصرين 

للحوم  يعتمد على املنافذ الكبرى، و40 في املائة على 
محات  الجزارة. وسأل: »هل يعقل أن تدعم الحكومة 
مثل هذا  التوجه الذي يغلق بعض منافذها، وخاصة 

التابعة لجهاز  الخدمة الوطنية؟«. 
وأشــــار كــذلــك إلـــى أنـــه مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تنفيذ 
ــع، خـــاصـــة أن مــصــر من  ــواقــ الــحــمــلــة عــلــى أرض  الــ
الــحــرة.   اتفاقية  التجارة  على  املوقعة  الـــدول  ضمن 
أنــه بالفعل تحركت أســعــار اللحوم داخــل  وأوضـــح 
ــازر«،  نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســـعـــار األعـــــاف، وقــلــة  ــجــ »املــ
املــعــروض فــي األســــواق مــن  املــواشــي، إذ إن التجار 
واملربن يحجمون عن البيع في مثل هذه  األيام من 

كل عــام، انتظارًا لقدوم موسم عيد األضحى.  وقال 
حسن أبوصدام، نقيب الفاحن، إن هذه الحمات 
لن تكون ذات تأثير كبير، »فأسعار اللحوم مستقرة 
إلــــى 150 جــنــيــهــا  للكيلو  بـــن 110  مــنــذ عــامــن مـــا 
طــبــقــا لـــلـــنـــوع«.  وأضـــــاف لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــه 
اللحم عقب صعود  ارتــفــاع أسعار  الرغم من  »على 
 أســعــار األعــــاف، إال أن هــنــاك اســتــقــرارًا فــي أسعار 
اللحوم الحمراء،  نتيجة وجود منافسة من اللحوم 
املستوردة والتي يتراوح سعرها  ما بن 70 إلى 80 
إلــى دخــول مصر  مرحلة  للكيلو، باإلضافة  جنيها 

االكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء«. 

»بالها لحمة«... حملة مصرية ُتغضب القصابين

معدات بناء مصرية إلى غزة
ذكر التلفزيون الرسمي املصري 

الجمعة أن مصر أرسلت قافلة من 
املهندسني ومعدات البناء إلى قطاع 
غزة لبدء إعادة اإلعمار في القطاع 
بعد القتال الذي وقع هناك مؤخرا. 

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون 
الحكومي عشرات الجرافات 

والرافعات والشاحنات التي تحمل 

األعالم املصرية تصطف على طول 
الحدود لبدء العبور إلى غزة.

تعافي االقتصاد الروسي
قال الرئيس الروسي فالديمير 

بوتني الجمعة إن االقتصاد 
ومستوى التوظيف في روسيا 
قريبان من مستويات ما قبل 

الوباء. ويشهد االقتصاد الروسي 
املعتمد على السلع األساسية 

ا بعد انكماش بنسبة 3 
ً
تحسن

في املائة في عام 2020، وهو أكبر 
مستوى له في 11 عاًما، على 

الرغم من أن املحللني يحذرون من 
أن االنتعاش سوف يفقد قوته 

بسبب االفتقار إلى اإلصالحات 
الهيكلية واالستثمارات. وأكد 

الرئيس الروسي فالديمير بوتني 
في منتدى اقتصادي أن روسيا 

أنهت مد الخط األول من خط 
أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى 

أملانيا. وأضاف أن روسيا مستعدة 
لتنفيذ مشاريع مماثلة مع أوروبا.

بريطانيا متفائلة بشأن 
اتفاق ضريبي 

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي 
سوناك إنه متفائل بأن أغنى دول 
العالم ستوافق على خطة لفرض 

ضرائب على شركات اإلنترنت 
وغيرها من الشركات متعددة 

الجنسيات على أرباحها العاملية 
خالل يومني من االجتماعات التي 
تبدأ الجمعة في لندن. وأكد وزير 
الخزانة »أنا متفائل للغاية بأننا 

سنحقق بعض النتائج امللموسة 
في نهاية هذا األسبوع. مًعا يمكننا 

إحداث تغيير حقيقي واملساعدة 
في توجيه املجتمع الدولي خالل 

املرحلة التالية من تعافينا«.

فرنسا ترحب بعودة السياح 
أعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة 

أنها ستلغي الحاجة إلى نتائج 
اختبارات فيروس كورونا بالنسبة 

لألوروبيني الذين تلقوا اللقاح، 
والسماح للسائحني الذين تم 

تطعيمهم من معظم أنحاء العالم، 
بما في ذلك الواليات املتحدة، 
بمعاودة زيارة فرنسا أيضا، 

بشرط أن يحملوا نتائج اختبارات 
سالبة. ويبدأ العمل بالقواعد 

املخففة اعتبارا من األربعاء املقبل، 
ما سيوفر دفعة لقطاع السياحة. 
بيد أن الزيارات السياحية ستظل 
مغلقة أمام دول »القائمة الحمراء« 

التي تشمل 16 دولة. ويصنف 
كتيب قواعد السفر الجديد الذي 

أصدرته الحكومة الفرنسية الجمعة، 
معظم بقية دول العالم، خارج 

أوروبا، ضمن املؤشر »البرتقالي« 
الذي يعني أن الزائر الذي تلقى 

اللقاح، لن يكونوا بحاجة لدخول 
الحجر الصحي عند الوصول.

أخبار

نمو االقتصاد 
اليوناني

أظهرت بيانات وكالة اإلحصاءات اليونانية الجمعة أن االقتصاد اليوناني نما بنسبة 4.4 في املائة في الربع األول، على الرغم من اإلغاق ملدة ستة 
أشهر بسبب فيروس كورونا. وقالت الوكالة إن الناتج املحلي اإلجمالي ارتفع على أساس شهري، مدعوما بصادرات الخدمات وتراجع طفيف في طلب 
املستهلكن. وعلى أساس سنوي، انكمش االقتصاد بنسبة 2.3 في املائة. وانخفض الناتج القومي اليوناني بنسبة 8.2 في املائة في عام 2020 حيث 
أغلق الوباء قطاع السفر العاملي، وهو أحد مصادر الدخل الرئيسية للباد. وقال صندوق النقد الدولي هذا األسبوع إنه من املتوقع أن ينمو االقتصاد 

اليوناني بنسبة 3.3 في املائة هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4 في املائة في عام 2022.

اقتصاد

)Getty /ميلوس بيكانسكي(

Saturday 5 June 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

يــتــخــوف الــــســــودان مـــن مــخــاطــر 
شـــــــديـــــــدة وتـــــــداعـــــــيـــــــات ضـــخـــمـــة 
ــراء إقـــامـــة ســـد الــنــهــضــة  ــ عــلــيــه جـ
وفي  للسد،  الثاني  املــلء  وصدمة  اإلثيوبي 
الوقت الذي تتعثر فيه املفاوضات املتعلقة 
بالسد مع إصرار أديس أبابا على اإلضرار 
بــحــقــوق مــصــر والــــســــودان املـــائـــيـــة، شــرعــت 
وزارة الري واملوارد املائية السودانية فعليا 
للمياه بخزانات  في عمليات تخزين كبرى 
البالد لتوفير احتياطي مقدر من مياه النيل 
تــحــســبــا لــالنــحــســار املــحــتــمــل فـــي يــولــيــو/ 
القادمني،  تموز وحتى أغسطس/ آب 2021 
اإلثيوبية  السلطات  من  املعلن  املوعد  وهــو 
يــؤدي  والـــذي  النهضة،  لسد  الــثــانــي  للملء 
لتناقص حصتي السودان ومصر من مياه 
النيل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، حسب 

تقديرات رسمية.
وثــارت مخاوف في أوســاط السودانيني من 
النهضة  لسد  املتوقعة  الكارثية  التداعيات 
أزمــات غذائية، واملعاناة  الغرق في  وأبرزها 
ــي الـــكـــهـــربـــاء، بــســبــب شح  ــن نــقــص حــــاد فـ مـ
املياه املرتقب، وتأثيرات خطيرة على الزراعة 
ــادرات والــصــيــد  واإلنـــتـــاج الــحــيــوانــي والــــصــ

وإنتاج الطاقة وغيرها.

االستعداد ألسوأ االحتماالت
وقال وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين 
»العربي الجديد« إن تأثير امللء  علي عبيد، لـ

الجزائر ـ حمزة كحال

لم يكن الفالح الجزائري، عيسى لعياط، من 
يتوقع  العاصمة،  جنوبي  البويرة  محافظة 
إلــى كابوس يؤرقه،  الثوم  أن يتحول موسم 
ليس لشحه، وإنما لوفرته وعدم القدرة على 
تصريفه في األســواق التي تشهد تخمة في 

املعروض.
يقول لعياط لـ »العربي الجديد«، إن محصوله 
مــن الــثــوم لهذا الــعــام فــاق 300 طــن، واضطر 
إلـــى تــوجــيــه نــصــف الــكــمــيــات فـــي شــاحــنــات 
نحو املصانع املنتجة للمواد الغذائية، بينما 

بغداد ـ عمار حميد

رغـــم إقـــــرار الــبــرملــان الــعــراقــي نــهــايــة آذار/ 
مارس، املوازنة املالية العامة للبالد، إال أن 
الــجــزء املــتــعــلــق بــدفــع حــصــة مـــوازنـــة إقليم 
ــراق، لــــم يــنــفــذ لـــغـــايـــة اآلن،  ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ
لقاءات  املــاضــي،  االثنني  نهار  وتجري منذ 
مــوســعــة بـــني مــســؤولــني فـــي اإلقــلــيــم الـــذي 
منذ  بــغــداد  عــن  يتمتع بحكم شبه مستقل 
عـــام 2003، بغية  لــلــبــالد  األمــيــركــي  الـــغـــزو 

التوصل لتفاهمات تنهي الخالف.
وبحسب مسؤولني في بــغــداد، فــإن السبب 
وراء عدم دفع بغداد حصة اإلقليم يعود إلى 
تــراجــع حكومة أربــيــل فــي عــدد مــن امللفات 
الـــتـــي تـــم الــتــفــاهــم عــلــيــهــا قــبــل الــتــصــويــت 
على املــوازنــة، ومنها مــوضــوع إجـــراء جرد 
مــيــدانــي لــعــدد املــوظــفــني الكلي فــي اإلقليم. 
إذ تــشــكــك بـــغـــداد بــــاألعــــداد املــقــدمــة والــتــي 
ــع املـــلـــيـــون مـــوظـــف،  ــ تـــتـــجـــاوز املـــلـــيـــون وربــ
ــذا املــلــف  ــ ــادا فــــي هـ وتــعــتــبــر أن هـــنـــاك فــــســ
ووظائف وهمية، وتطالب بإعادة النظر به، 
النفط  واردات  تسليم  مــوضــوع  عــن  فــضــال 

إلى بغداد.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأكــــــدت املــــصــــادر لــــ
الحكومة  بــغــداد يضغط على  فــي  الــبــرملــان 

إرسال  قبل  باالتفاقات  اإلقليم  إيفاء  بشأن 
دينار  ترليون   11 من  أكثر  البالغة  حصته 
العراقي  البرملان  النائب في  عــراقــي«. وقــال 
مــحــمــد الــصــيــهــود لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
املــفــاوضــات الــجــاريــة فــي بــغــداد بــني الــوفــد 
الـــكـــردي املـــفـــاوض والــحــكــومــة الــعــراقــيــة لم 
تــكــن واقــعــيــة وغـــيـــر مــرضــيــة لــغــايــة اآلن«، 
تــزال  ال  كردستان  إقليم  »حكومة  أن  مبينًا 
النفط إلى الحكومة  ترفض تسليم واردات 
العراقية وترفض الكشف عن عدد املوظفني 
كاملة  طالب بحصتها 

ُ
ت نفسه  الوقت  وفــي 

من املوازنة«.
وأضــاف إن« إقليم ُكردستان يصّدر يوميًا 
ألــف برميل نفط من دون العودة  أكثر 600 
ــة، وخــــالفــــًا لــكــل  ــ ــاديـ ــ ــــحـ إلـــــى الـــحـــكـــومـــة االتـ
االتــفــاقــيــات فـــإن اإلقــلــيــم لـــم يــســلــم واردات 
النفط إلى بغداد منذ 2014 ولغاية اللحظة«.

من جانبه، قال مقرر اللجنة املالية النيابية 
أحـــمـــد الـــصـــفـــار فـــي تــصــريــح صــحــافــي إن 
أن تستقطع  عــلــى  اتــفــقــا مــســبــقــًا  الــطــرفــني 
الحكومة االتحادية شهريًا واردات 250 ألف 
الــخــام املــصــدر مــن أربيل  برميل مــن النفط 
باإلضافة  ســومــو،  لشركة  املــحــدد  بالسعر 
ُكردستان تسليم  إقليم  أنــه يجب على  إلــى 
ــه غــيــر الــنــفــطــيــة  ــائـــداتـ 50 فـــي املـــائـــة مـــن عـ

األخيرة بصرف حصته من  لتقوم  لبغداد، 
املـــوازنـــة الــعــامــة. وشــرحــت عــضــوة اللجنة 
املالية في الدورة البرملانية السابقة نجيبة 
نجيب في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»املفاوضات الجارية ما بني حكومة بغداد 
إقليم كردستان  املــفــاوض لحكومة  والــوفــد 
اللحظة  لغاية  لكن  إيجابية  نتائج  حققت 
لم تصل أيــة مبالغ إلــى اإلقليم رغــم انتهاء 
لنجيب  ووفقًا   .»2021 لسنة  األول  النصف 
فإن »تأخر وصول حصة اإلقليم من املوازنة 
أثـــر بشكل كبير عــلــى الــوضــع االقــتــصــادي 
ــع رواتـــب  ــل اإلقــلــيــم، نــتــيــجــة لــتــأخــر دفـ داخــ
ــر  ــا بـــني شــهــر وآخـ املـــوظـــفـــني أو صــرفــهــا مـ
وأحيانا لشهرين«، مبينة أنه تم استقطاع 
21 في املائة من رواتب املوظفني لعدم قدرة 

حكومة اإلقليم على تأمينها كاملة«.
وأشارت نجيب إلى األسباب التي ساهمت 
بتأخر إرسال حصة اإلقليم  وأنها »لم تكن 
الــبــعــض، وإنــمــا فنية  يـــروج  سياسية كــمــا 
ـــحـــل ســـريـــعـــًا«، فــيــمــا دعــــت الــحــكــومــة 

ُ
وســـت

العراقية إلى« اإلسراع بإرسال حصة إقليم 
ُكردستان وعدم املماطلة أكثر من ذلك«.

املــوازنــة العامة االتــحــاديــة العراقية  ــقــدر 
ُ
وت

دينار،  ترليون   129 مــن  بأكثر   2021 لسنة 
وبـــهـــذا تــبــلــغ حــصــة إقــلــيــم ُكـــردســـتـــان من 

ترليونًا   11 السنة  لهذه  االتحادية  املوازنة 
و482 مليارًا و394 مليون دينار.

وقــــال املــســتــشــار الــســابــق لــرئــيــس حــكــومــة 
حديث  في  محمود،  كفاح  كردستان،  إقليم 
ــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »مــعــظــم الــكــتــل  مـ
والـــقـــوى الــســيــاســيــة تــوصــلــت قــبــيــل إقــــرار 
ــفــــاق يــضــمــن حــصــة  اتــ ــى  ــ إلـ مــــوازنــــة 2021 
ــا  اإلقـــلـــيـــم مــــن املـــــــوازنـــــــة«. وأوضــــــــح أن »مـ
اعــتــراضــات حكومية على  اآلن هــو  يــجــري 
بعض بنود املــوازنــة وال عالقة لها بحصة 
اإلقــلــيــم«، مــعــتــقــدًا بــأنــهــا الــســبــب فــي تأخر 
إرسال املستحقات املالية إلقليم كردستان«، 
منوهًا بأن »حكومة إقليم كردستان ترغب 
ــول املــــوازنــــة،  ــ بـــإنـــهـــاء الــــجــــدل الـــحـــاصـــل حـ
ولهذا أرسلت وفدًا للتفاوض مع الحكومة 
االتـــحـــاديـــة بــرئــاســة نــائــب رئــيــس حكومة 
اإلقليم«. وأشار محمود إلى »أن املفاوضات 
وصلت إلى مراحل متقدمة ومن املتوقع إن 
رسل مستحقات اإلقليم في األيام املقبلة«، 

ُ
ت

مشددا على ضــرورة إرسالها خالل الشهر 
الــــجــــاري، وذلـــــك ألن عــــدم إرســـالـــهـــا يعني 
عـــدم تطبيق قــانــون املـــوازنـــة والـــدخـــول في 
نفق مظلم جديد من اإلشكاالت بني بغداد 
على  مقبل  الــعــراق  وأن  واإلقــلــيــم، ال سيما 

انتخابات برملانية جديدة«. 

الثاني لسد النهضة على التوليد الكهربائي 
بدأ فعليا، مشيرًا إلى ترتيبات تجريها آنيا 
بالتخزين  والــخــاصــة  ــوارد  ــ واملــ الــــري  وزارة 
املائي، تحسبا ألسوأ االحتماالت التي يسفر 
عنها املــلء، مشيرا إلــى تسبب هــذا التخزين 
فــي شــح الــتــولــيــد وتـــزايـــد قــطــوعــات اإلمــــداد 

الكهربائي بالبالد.
وبلوغه  التوليد  استمرار شح  عبيد  وتوقع 
القادم،  ذروتــه من اآلن وحتى أغسطس /آب 
ما لم يتم التوافق بني الدول الثالث خالل هذا 

الشهر على برنامج واضح ومحدد للملء.
ــال الـــوزيـــر فـــي تــصــريــحــاتــه الــخــاصــة إن  ــ وقـ
يبلغ  بالبالد  الكهرباء  على  الحالي  الطلب 
3200 مــيــغــاواط، وحــجــم اإلنـــتـــاج والــتــولــيــد 
املتاح 2700 ميغاواط، مشيرا إلى أن وزارته 
تعمل حاليا على تغطية الفجوة باالستعانة 
بــالــتــولــيــد مـــن ســــدي مـــــروي وجـــبـــل أولـــيـــاء 
ــادر األخـــــــرى، ورفـــــع مــســتــوى  وبـــعـــض املــــصــ
ــري وبــــحــــري وجــبــل  ــ ــد بـــمـــحـــطـــات قــ ــيـ ــتـــولـ الـ

األولياء وأم دباكر بربك.
وقال السودان يوم 25 مايو املاضي، إن إثيوبيا 
بدأت فعليا في امللء الثاني لسد النهضة من 
دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم. وقال كبير 
املفاوضني السودانيني في ملف سد النهضة 
مصطفى حــســني الــزبــيــر إن »إثــيــوبــيــا بــدأت 
فــي املـــلء الــثــانــي، وهــو أول مــخــالــفــة«. ولفت 
الثاني للسد سيكتمل نهائيا  »املــلء  أن  إلــى 

وضع النصف الثاني من املحصول في غرف 
إلى  التكاليف،  ارتــفــاع  وســط  خــاصــة  تبريد 
ــن. وحـــســـب األمـــــني الــعــام  ــائــ حـــني إيـــجـــاد زبــ
الجزائريني، محمد  للفالحني  العام  لالتحاد 
ــه أزمــــــة وفــــرة  ــإن الـــجـــزائـــر تــــواجــ ــ ــيـــوي، فـ ــلـ عـ
محاصيل  لسيناريو  مشابهة  الــثــوم،  إنــتــاج 
ــم« الــــتــــي تــســجــل  ــ ــاطـ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ »الــــبــــطــــاطــــا« و»الـ
ســنــويــا نــســبــا قــيــاســيــة، دفـــعـــت بــالــحــكــومــة 
الجزائرية للتدخل لشراء املحاصيل وإيجاد 
»العربي  لـ عليوي،  وقــال  لتصديرها.  حلول 
الــجــديــد«، إن »إنــتــاج الــثــوم بلغ فــي الهكتار 
الــواحــد )10 آالف متر مربع( بني 500 و600 
قنطار، مقابل معدل موسمي ال يتعدى 300 
قــنــطــار«. مــن جــانــبــه، كــشــف رئــيــس املجلس 
مــعــزوزي  الــزراعــيــة،  الشعب  متعدد  الوطني 
مــصــطــفــى، أن إنــتــاج الــجــزائــر مــن محصول 
ــة، ســـيـــبـــلـــغ 10 مـــاليـــني  ــنــ ــوم لــــهــــذه الــــســ ــ ــثـ ــ الـ
ــن، مــنــهــا 6 مـــاليـــني طـــن مــوجــهــة لــإنــتــاج  طــ
الــصــنــاعــي، كــاشــفــا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« إلـــى أن »27 وحــــدة صــنــاعــيــة فقط 
تحتاج لهذه املادة سواء إلنتاج »ثوم مفروم« 

أو أكالت وصلصات جاهزة«.
وأمـــــــــام هــــــذه املــــعــــطــــيــــات، أضــــحــــت مــصــانــع 
األغذية، الحل األمثل للفالحني من أجل إنقاذ 
مــوســمــهــم، حــيــث ال يــكــاد يخلو طــريــق مــؤد 

املقبلني«.  يــولــيــو/تــمــوز وأغــســطــس/آب  فــي 
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصدر سوداني 
رفــيــع املـــســـتـــوى، أن إثــيــوبــيــا بــــدأت املــرحــلــة 
الــثــانــيــة مــن مـــلء ســد النهضة فــي األســبــوع 

األول من مايو/ أيار.

آثار سلبية كبرى على الكهرباء
ومــــن جـــانـــبـــه، حــــذر مــســتــشــار وزيـــــر الـــري 
الـــســـابـــق، عــثــمــان الــــتــــوم، مـــن أضــــــرار املـــلء 
الثاني لسد النهضة على السودان الذي بدأ 
إن  الجديد«  »العربي  لـ التوم  وقــال  بالفعل. 
يبلغ حاليًا  النهضة  بــحــيــرة ســد  مــنــســوب 
561 مـــتـــرًا فــــوق ســطــح الـــبـــحـــر، وســتــشــرع 
إثيوبيا في امللء الثاني فور بلوغ املنسوب 
565 مترًا فوق سطح البحر، وتوقع أن يتم 
املقبل،  حــزيــران  يونيو/  شهر  بنهاية  ذلــك 
ــار ســالــبــة  ــ ــــدوث آثـ مـــا يـــنـــذر بــاحــتــمــاالت حـ
بالسودان،  الكهربائي  التوليد  على  كبرى 

خاصة من سد مــروي والــذي بــدأت كميات 
املياه تتناقص فيه منذ األشهر الـ4 املاضية 
نتيجة اعتماد الدولة عليه في سد النقص 

الراهن في التوليد الكهربائي الحراري. 
وأشـــــار الـــتـــوم إلــــى االتـــفـــاق املــبــدئــي لــلــجــان 
ــــودان  ــــسـ ــثــــالث مـــصـــر والـ ــــدول الــ ــالـ ــ الـــفـــنـــيـــة بـ
وإثــيــوبــيــا عــلــى املــرحــلــة الــثــانــيــة ملـــلء الــســد، 
شريطة أن تتم وفق برنامج متفق عليه بني 

األطراف.
وقال إن السودان أكثر حاجة لهذا البرنامج 
مــــقــــارنــــة بـــــدولـــــة مــــصــــر والـــــتـــــي أكـــــــد وزيـــــر 
خــارجــيــتــهــا ســامــح شــكــري، أخـــيـــرا، أن املــلء 
الــثــانــي لـــخـــزان ســـد الــنــهــضــة لـــن يــؤثــر على 
املصالح املائية لبالده ألن لديها رصيدا من 
األمان املتوفر في خزان السد العالي بأسوان 
السعات  أن  مبينا  مكعب(،  متر  مليار   160(
ــالـــســـدود الــســودانــيــة  الــتــخــزيــنــيــة لــلــمــيــاه بـ
صغيرة وال تستوعب كميات ضخمة كالسد 
الــعــالــي مـــا يــفــاقــم مـــن مــســتــوى تـــضـــرره من 

تناقص حصته من مياه النيل.
وكـــشـــف الـــتـــوم عـــن تــكــويــن لــجــنــة فــنــيــة من 
وزارة الـــري للنظر فــي أســـوأ االحــتــمــاالت ملا 
قـــد يـــحـــدث جـــــراء املـــــلء الـــثـــانـــي، وتــحــســبــهــا 
بعدم إفراغ سدي الروصيرص وجبل أولياء 
مــن املــيــاه لــالســتــفــادة منها فــي ســد النقص 

املتوقع.
ودعا السودان في وقت سابق إثيوبيا لعدم 

الثانية  املــــلء  فــي تنفيذ خــطــة  قــدمــًا  املــضــّي 
 غـــيـــاب آلــيــة 

ّ
بــشــكــل أحـــــــادي، مــشــيــرًا إلــــى أن

يؤثر  أن  يمكن  الــبــيــانــات  لتنسيق  واضــحــة 
عــلــى ســـالمـــة ســـد الـــروصـــيـــرص الـــســـودانـــي 
ــن الــســد  الــــواقــــع عــلــى بــعــد 100 كــيــلــومــتــر مـ
فــي نقص  أن يتسبب  كــمــا يمكن  اإلثــيــوبــي، 
ــرار مـــا حــدث  حـــاد فـــي مــيــاه الـــشـــرب، عــلــى غــ
إثيوبيا، بشكل  أقدمت  املاضي عندما  العام 
مفاجئ، على امللء األول لبحيرة سّد النهضة 

بمقدار 4.9 مليارات متر مكعب.

أضرار بالغة بقطاعات عديدة
ولفتت وزارة الري واملوارد املائية السودانية 
إلـــى تــحــوطــهــا فــنــيــًا لــلــمــلء الــثــانــي بتخزين 
كمية إضافية من املياه بخزان الروصيرص 
لــري املــشــاريــع الــزراعــيــة ومــيــاه الــشــرب، عند 
الـــواردة من سد النهضة، كما  تناقص املياه 
أنه لن يتم تفريغ جبل أولياء كامال ألول مرة 

منذ 100 عام.
الثاني دون التوصل  املــلء  وأكـــدت أن إجـــراء 
التـــفـــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم يــضــطــرهــا ملــقــاضــاة 
إثيوبيا والشركة اإليطالية املنفذة للتعويض 
عن األضرار التي ستلحق بالسودان، إضافة 
لــعــدم دراســـــة اآلثـــــار الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

واملخاطر األخرى املحتملة للسد.
وقال وزير الزراعة السابق، أحمد علي قنيف، 
ــديـــد« إن تــمــســك الــســلــطــات  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ

تصحيح  فــي  وتعنتها  بموقفها  اإلثــيــوبــيــة 
األخــطــاء التي صاحبت إنــشــاء ســد النهضة 
وعــــدم اتــبــاع األســــس الــســلــيــمــة لــلــمــلء تؤثر 
حتما على موقف التوليد الكهربائي بالبالد 
والذي تستفيد منه املشاريع الزراعية كذلك، 

وستؤثر على القطاع ككل بالبالد. 
وأشـــــار قــنــيــف إلـــى أن الــســد كـــان سيحقق 
مرور  من  باالستفادة  للزراعة  كبرى  فوائد 
ــدار الــعــام  ــ ــيـــاه فـــي مـــجـــرى الــنــهــر عــلــى مـ املـ
وبمستوى واحد وُيحدث استقرارا في الري 
باملشاريع املروية واملشاريع الصغيرة على 
طول النيل حتى دولة مصر ويشجع كذلك 
اإلنتاجية  والــــدورات  الــزراعــة  تكثيف  على 
التزمت إثيوبيا بالطرق  ألكثر من مــرة، إن 
الصحيحة فــي إنــشــاء السد واملـــلء وفــق ما 
تم االتفاق عليه مع دولتي مصر والسودان 

خالل التفاوض.

ثروات زراعية هائلة مهّددة
يــوجــد فــي الــســودان، نحو 200 مليون فــدان 
)الفدان يساوي 4200 متر مربع( من األراضي 
الصالحة للزراعة، وأكثر من 100 مليون رأس 
مــن املــاشــيــة، حــســب تــقــاريــر رســمــيــة سابقة. 
ــــودان تـــوجـــد مـــســـاحـــات مــن  ــــسـ كــــذلــــك، فــــي الـ
الغابات واملناطق الصالحة للرعي، بواقع 52 
مليون فدان، وأزيد من 400 مليار متر مكعٍب 

معدل هطول األمطار سنويًا. 
ــــي مـــيـــدانـــًا واســـعـــًا  ــزراعـ ــ وُيـــشـــّكـــل الـــقـــطـــاع الـ
ــلـــة، فــيــمــا تــمــثــل  الســـتـــقـــطـــاب األيـــــــدي الـــعـــامـ
إيرادات القطاع الزراعي ما نسبته 48 باملائة 
وفقًا  للسودان،  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من 
ــة. ورغــــــم الــخــطــط  ــقـ ــابـ ــٍة سـ ــيـ ــمـ ــانـــاٍت رسـ ــيـ ــبـ لـ
الحكومية الطموحة لتطوير القطاع، تواجه 
الـــزراعـــة فـــي الـــســـودان تــحــديــات كــبــيــرة، من 
أهمها سد النهضة الذي سيتسبب في شح 
اإلرشــاد  إلــى ضعف  للمياه، باإلضافة  كبير 
ــتــــخــــدام األســـالـــيـــب الــتــقــلــيــديــة وتـــأخـــر  واســ

تأهيل قنوات الري في املساحات املروية.
وقــال الخبير الــســودانــي فــي الــري املهندس، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن مــلء  ــاب حـــســـن، لــــ ــ ديـ
ــــي لـــلـــســـودان  ــائـ ــ الـــنـــهـــضـــة يـــقـــلـــل اإليــــــــــراد املـ
ــلـــى الــــزراعــــة  وســـتـــنـــســـحـــب آثــــــــاره فــــوريــــا عـ
والكهرباء ومياه الشرب اعتبارا من يوليو / 

تموز القادم.
وأشــــار حــســن إلـــى تــزايــد إيــــراد الــنــيــل وبــدء 
هطول األمطار بالهضبة اإلثيوبية، ما يؤدي 
لحدوث تخزين إجباري للمياه بسد النهضة 
السد  بناء منتصف  عمليات  اســتــمــرار  حــال 
وصب الخرسانة لعدم سماح أبوابه بتمرير 
ــــؤدي  ــه ويـ ــيـ اإليــــــــراد الــــقــــادم مــــن الــهــضــبــة إلـ

للتخزين.
ولفت إلــى األثــر املباشر على املــواطــن بــدون 
تــعــويــض فـــي نــقــص املـــيـــاه الــجــوفــيــة والـــري 
الــفــيــضــي، واملــخــاطــر السلبية عــلــى الــغــابــات 

والقطاع الغذائي.
وحـــســـب مـــراقـــبـــني، ســــتــــؤدي تـــداعـــيـــات ســد 
الـــنـــهـــضـــة إلـــــــى صــــعــــوبــــات إضــــافــــيــــة عــلــى 
املــواطــنــني، إذ يعاني الــشــارع الــســودانــي من 
فــي مــوجــات  أزمــــات معيشية خــانــقــة تتمثل 
غــالء متتالية ونــقــص الــخــدمــات الــضــروريــة 

كالوقود والكهرباء. 
مــن جــانــبــه، أشـــار املــهــنــدس الـــزراعـــي، أحمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  ــيـــم الـــنـــقـــي، لــــ إبـــراهـ
األضرار البالغة التي سببها سد النهضة في 
امللء األول والذي أحدث تدفقًا ضخمًا للمياه 
بوالية النيل األزرق أدى لتدمير وإغراق كامل 
لإنتاج البستاني من حــدود الوالية وحتى 
والية الجزيرة بصورة غير مسبوقة نتيجة 
لعدم اتباع إثيوبيا للطرق السليمة في امللء، 
فــي حجز  الــثــانــي  املــــلء  مــتــوقــعــًا أن يتسبب 

كميات كبيرة من مياه الفيضان.

لــهــذه املــصــانــع مــن الــطــوابــيــر الــطــويــلــة التي 
الــشــاحــنــات والـــجـــرارات ومــركــبــات  تصنعها 

النقل في رحلة تفريغ حمولتها.
وتوصل املزارعون واملصانع إلى اتفاق يحفظ 
حقوق الطرفني، يتم من خالله تحديد السعر 
املرجعي للتسويق بـ 200 دينار )1.50 دوالر( 
الــطــرفــني مــن دعم  للكيلوغرام، مــع اســتــفــادة 
الدولة املقدر بـ 1.5 دينار للكيلوغرام الواحد 
لــلــمــزارع.  لــلــكــيــلــوغــرام  وديـــنـــاريـــن  للمصنع 
وقــال حمود دربــاشــي، مسؤول التخزين في 
علبة، 

ُ
امل املنتجة للصلصات  الشركات  إحدى 

إن الـــعـــرض بــــات يــفــوق الــطــلــب بــكــثــيــر، بما 
يــتــجــاوز طــاقــات تخزين الــشــركــات. وأضــاف 
دربــاشــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــنــاك من 
أيــام في الطابور لكي  الفالحني من يمكث 4 
يبيع محصوله، وهناك من يضطر إلى شراء 
األمـــاكـــن، فــعــال األمــــر مــؤســف، لــكــن هـــذه هي 

قواعد السوق«.
وعكس الحلول التي تم التوصل إليها خالل 
أزمــــة وفــــرة مــحــاصــيــل الــبــطــاطــا والــطــمــاطــم 
ــنــــوات املـــاضـــيـــة،  ــه فــــي الــــســ ــفــــواكــ وبــــعــــض الــ
استبعد ناصر باي، رئيس جمعية املصدرين 
ممكنا  حال  التصدير  »يكون  أن  الجزائريني 
في الوقت الراهن، وذلــك لعدم توفر الجزائر 
آليات تساعد في ذلــك، بداية من غياب  على 

النقل بسبب جائحة كورونا، باإلضافة إلى 
البيروقراطية التي تجمد طلبات التصدير«.

البيع كما  أمــام محصول ثقيل  وقــال: »نحن 
ُيــقــال، رغــم أهميته واســتــقــرار استهالكه في 
ــة ملــنــافــســة دول  ــافـ األســـــــواق عـــاملـــيـــا، بـــاإلضـ
الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط لــلــجــزائــر كاملغرب 
وإســـبـــانـــيـــا والــــيــــونــــان«. وكــــانــــت الــحــكــومــة 

من  صنفا   20 استيراد  منعت  قد  الجزائرية 
منذ  والفصلية،  املوسمية  والخضر  الفواكه 
وذلــك  املنصرم،  الثاني  يناير/كانون  مطلع 
فاتورة  املحلي وكبح  اإلنــتــاج  بهدف حماية 
الــــــــواردات«. وتــمــتــد مـــدة تجميد االســتــيــراد 
ــاف إلــــى غـــايـــة 31  ــنــ بــالــنــســبــة لــبــعــض األصــ

ديسمبر/ كانون األول 2021.

السودان يخّزن المياه خوفًا من كوارث سد النهضة

انتكاسة جديدة بتفاهمات بغداد وأربيل الماليةمحاصيل الثوم تؤرق منتجي الجزائر

مخاوف من بوار ماليين األفدنة )محمد حجاج/األناضول(

تصاعدت المخاوف في 
السودان من التداعيات 

الكارثية المرتقبة للملء 
الثاني لسد النهضة، 

وأبرزها الغرق في أزمات 
غذائية ونقص حاد في 

الكهرباء

تسببت وفرة محاصيل 
الثوم هذا العام بأزمة 
للمنتجين الجزائريين، إذ 

إن ُكثرًا من المزارعين غير 
قادرين على تصريف 

اإلنتاج، فيما يرفع التخزين 
تكاليف اإلنتاج

رحالت روسية 
إلى مصر

نقلت وكالة إنترفاكس لألنباء 
الجمعة عن رئيس شركة إيروفلوت 

الروسية قوله إن من املتوقع 
استئناف رحالت الطيران العارض 
إلى املنتجعات املصرية في غضون 

أيام بعد توقف دام سنوات.
وجرى تعليق الرحالت إلى الوجهات 
السياحية في شرم الشيخ والغردقة 
بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق 

سيناء في أكتوبر/ تشرين األول 
2015 مما أسفر عن مقتل 224 

شخصا.
كانت الطائرة تنقل سياحا روسا 

من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ 
في عام 2015 عندما تحطمت فوق 
شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن 

مقتل جميع من كانوا على متنها في 
حادث أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم 

داعش مسؤوليتها عنه.

ضريبة الشركات 
يحتل مشروع الضريبة العاملية 
الدنيا على أرباح الشركات التي 

أعادت إدارة الرئيس األميركي جو 
بايدن طرحها وتحظى بدعم القوى 

األوروبية الكبرى، صدارة جدول 
أعمال وزراء املال في مجموعة السبع 
الجمعة في لندن. ويجتمع وزراء املال 
في مجموعة الدول الصناعية السبع 
الكبرى للمرة األولى حضوريا منذ 
بدء انتشار الجائحة. ويسبق هذا 

االجتماع قمة قادة مجموعة السبع 
في كورنويل في جنوب غرب إنكلترا 

األسبوع املقبل.
وفي صدارة البحث مسألة فرض 

ضريبة عاملية دنيا تندرج في إطار 
إصالح ضريبي أوسع تطرحه 

منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصاد مع شق ثان ينص على 

فرض ضريبة على أرباح الشركات 
متعددة الجنسيات الكبرى وال سيما 

تلك العاملة في القطاع الرقمي في 
البلدان التي تحقق فيها األرباح 
وليس في الدول املسجلة فيها.

وقال وزير املال البريطاني ريشي 
سوناك في بيان نشرته الخزانة 

في افتتاح االجتماع »نريد أن تدفع 
الشركات املستوى العادل من 

الضرائب وأتمنى التوصل إلى اتفاق 
عادل مع شركائنا«.

وجاء في مقال رأي نشر الجمعة في 
صحيفة »ذي غارديان« البريطانية 

أن وزراء املال في أملانيا وفرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا سيدافعون عن 

موقف مشترك حول هذ املسألة.

منطقة اليورو 
أظهرت بيانات الجمعة أن مبيعات 

التجزئة في منطقة اليورو تراجعت 
بأكثر من املتوقع في أبريل/ نيسان، 

وقال مكتب إحصاءات االتحاد 
األوروبي يوروستات إن مبيعات 

التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو 
تراجعت 3.1 في املائة على أساس 

شهري في أبريل، لكنها ارتفعت 
23.9 في املائة مقارنة بالفترة 

نفسها قبل عام.

موسكو وأوبك+ 
قال نائب رئيس الوزراء الروسي 

ألكسندر نوفاك الجمعة إن امتثال 
روسيا التفاق أوبك+ إلنتاج النفط 

اقترب من 100 في املائة الشهر 
املاضي، وهو أعلى بكثير مما كان 

عليه في أبريل / نيسان. وبحسب 
أوبك، كان مستوى التزام روسيا في 

أبريل عند 91 في املائة. 

مناقصات إيرانية 
قال متعاملون أوروبيون الجمعة 

إن املؤسسة الحكومية للتجارة في 
إيران اشترت نحو 60 ألف طن من 
زيت الصويا و30 ألف طن من زيت 

دوار الشمس في مناقصة أغلقت 
األربعاء املاضي. وكانت املناقصة 
تطلب 30 ألف طن من كل نوع من 

الزيوت للتوريد في يونيو / حزيران 
ويوليو/ تموز. ولم تتسن معرفة 

األسعار. وجرى شراء زيت الصويا 
على شحنتني حجم الواحدة 30 

ألف طن، ومن املرجح أن املنشأ من 
أميركا الجنوبية.

أخبار مخاطر

مالية عامةزراعة

بروفايل

ماتياس كورمان
مصطفى قماس

الــذي كان يواجه  اضطر األسترالي ماتياس كورمان، 
بـــشـــراســـة املـــدافـــعـــني عـــن الــبــيــئــة إلــــى صــبــغ قــنــاعــاتــه 
الناخبني  وخطابه باألخضر مــن أجــل جــذب أصـــوات 
لتولي أمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، التي 
تضم كبار العالم، حيث شرع في ممارسة مهامه في 

األول من يونيو/ حزيران الجاري.
ــر املــالــيــة الــســابــق، يـــرى أن  بــعــدمــا كـــان كـــورمـــان، وزيــ
الــســعــي إلــــى تــقــلــيــص انـــبـــعـــاثـــات غــــــازات االحــتــبــاس 
الحراري نوع من التطرف، أضحى ملتزما ببلوغ ذلك 
النشطاء  ينس  لم  بينما  الجديد،  منصبه  في  الهدف 

دفاعه الشرس أيضا عن التبادل الحر.
واخــتــيــر األســـتـــرالـــي، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 50 عــامــًا، كي 
يــخــلــف املــكــســيــكــي أنــخــيــل غـــوربـــا عــلــى رأس األمــانــة 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــة ملــنــظــمــة الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة االقـ ــامـ ــعـ الـ
ــتـــي يــقــع مــقــرهــا في  ــًا، والـ ــامـ الـــتـــي أســـســـت قــبــل 60 عـ
التقدم  تحفيز  وتتولى  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة 
الذي  كورمان،  ودرس  العاملي.  والتجاري  االقتصادي 
ولد في بلجيكا، القانون واختار وهو في سن الثالثة 
والعشرين، الهجرة إلى أستراليا، التي عقد العزم على 
املكوث فيها سنة واحدة، قبل أن يطيب له املقام هناك. 
وتدرج في مراكز القرار في ذلك البلد الذي يدين بتقدمه 
للمهاجرين، حتى التحق بالحزب الليبرالي، ومارس 
أربعة  قبل  ينتخب سيناتورا  أن  قبل  مهام مستشار، 
عشر عامًا. وتمكن في عام 2013 من أن يصبح وزيرًا 
للمالية، حيث قضى في ذلك املنصب سبعة أعوام، كما 
الــوزراء( بالنيابة.  تولى منصب الوزير األول )رئيس 
وجرى انتخاب كورمان لتولي رئاسة منظمة التعاون 
تكن  لم  بأغلبية بسيطة، حيث  االقتصادية  والتنمية 
املــعــركــة مــن أجـــل تــولــي ذلـــك املــنــصــب ســهــلــة، إذ واجــه 
السابقة  األوروبــيــة  املفوضة  أبرزهم  أربعة مرشحني، 
في التجارة السويدية سيسلي مالستروم، وفق تقرير 
نت حملة من أجل 

ُ
لصحيفة ليزيكو الفرنسية. وقد ش

مسألة  أثيرت  حيث  كــورمــان،  انتخاب  دون  الحيلولة 
إتاحته دعما بنحو 30 مليار دوالر عندما كان وزيرًا 
للمالية في أستراليا لقطاع الطاقة األحفورية، علما أن 
الصناعة في بلده ترتهن كثيرًا للفحم، الذي يستخرج 

من مناجم بكلف بسيطة. غير أنه أكد في سعيه لتولي 
األمانة العامة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 
أنــه سيعيد النظر في سياسته. فقد وعــد بــأن يتبنى 
ســيــاســة طــمــوحــة وفــعــالــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــاملــي في 
إلــى تقليص  الوصول  املناخي من أجــل  التغير  مجال 
إلــي الصفر في  الــحــراري  غــازات االحتباس  انبعاثات 
التغيرات  مكافحة  تــكــون  أن  وينتظر   .2050 عــام  أفــق 
املناخية إحدى أهم األولويات التي ستلقى على عاتق 
األمني العام الجديد للمنظمة، علما أن القوى العظمى 
تأخرت في احترام التزاماتها في هذا املجال. وعمدت 
حوالي عشرين منظمة غير حكومية إلى التعبير عن 
رفــضــهــا لــتــرشــيــح كـــورمـــان عــلــى رأس املــنــظــمــة، التي 
تمثل البلدان السبعة والثالثني املنتمية إليها حوالي 
الــنــاتــج اإلجــمــالــي املــحــلــي. وتستحضر تلك  60% مــن 
املنظمات تصريحاته التي تعتبر أن املطالبة بتقليص 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري نوع من التطرف، 
بل إنه دعا طلبة كانوا قد شاركوا في مظاهرة عاملية 
من أجل الدفاع عن البيئة للبقاء في مدارسهم. وُعرفت 
عن الوزير األسترالي، الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل 
الحزب الليبرالي الحاكم بأستراليا، معارضته لنظام 
فرض تعرفة على الكربون بهدف تقليص االنبعاثات 
في الصناعة في أستراليا، وهو النظام الذي تم حذفه.

غـــازات  انــبــعــاثــات  تقليص  عــلــى  بالتأكيد  يكتف  ولـــم 
االحتباس الحراري خالل العمل في منصبه الجديد، 
بــل حــدد أولــويــات أخــرى ال تقل أهمية، مثل التربية، 
والكفاءات وتقليص الفوارق في املجال الجبائي، حيث 
سيكون عليه قيادة إصالح جبائي للشركات املتعددة 
قبل مجموعة  مــن  املنظمة  بــه  كلفت  الــذي  الجنسيات 
العشرين، وهو ما تتطلع إليه إدارة الرئيس األميركي 
جو بادين، التي تهدف إلى فرض جباية بنسبة %15 
على الشركات العاملية من أجل توفير إيرادات تساعد 

على مواكبة مشاريع اإلنعاش االقتصادي. 
عــنــدمــا كــــان يـــقـــود حــمــلــتــه مـــن أجــــل الـــفـــوز بمنصب 
أمــني عــام للمنظمة، استعمل طائرة عسكرية  ســادس 
بــهــدف الــتــرويــج لــتــرشــحــه، مــا أثـــار غــضــب مواطنيه، 
غير أن الحكومة األسترالية دافعت عنه، معتبرة أنها 
استهدفت تجنيبه اإلصابة بفيروس كورونا حال لجأ 

إلى طائرات عادية.

قلق من أزمات 
غذائية خانقة ونقص 

حاد في الكهرباء

السابق  األســتــرالــي  المالية  وزيـــر  تخلى 
المستميت  دفاعه  عن  كورمان  ماتياس 
عن الوقود األحفوري ومواجهة دعاة 
ــودًا  وع ليحمل  البيئة،  على  الحفاظ 
غــازات  انبعاثات  تقليص  على  بالعمل 
رئاسة  إلــى  للوصول  الــحــراري  االحتباس 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

معيشية  أزمــات  السودانيون  يواجه 
أسعار  في  كبير  ارتفاع  وسط  صعبة 
معدل  ارتفع  إذ  االستهالكية.  السلع 
نقطة   21 ــودان  ــس ال فــي  التضخم 
تبلغ  قياسية  مــعــدالت  ــى  إل مئوية 
الماضي،  إبريل/نيسان  في   %363.14
مــارس/  فــي   %341.78 مــن  صــعــودا 
أظهرته  لما  وفقا  المنصرم،  آذار 
بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء. وعزا 
إلى  التضخم  معدل  ارتفاع  الجهاز 
األغذية  مجموعة  أسعار  في  زيــادة 
 %526.88 بلغت  التي  والمشروبات، 
في إبريل/نيسان، مقابل 469.83% في 

مارس/آذار.

تضخم مذهل

Saturday 5 June 2021 Saturday 6 June 2021
السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة

مشكالت 
كثيرة 
يتعرض 
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إمكانية  ورغم  أيــام،  مدى  على  أو  فجأة  تحدث  قد  العين  جلطات 
التعافي منها غالبا، إال أنها أحيانا تسبب مضاعفات خطيرة

سؤال في الصحة

عالج فعال اللتهاب األعصاب السكري
قارنت دراسة حديثة في جامعة أركانسا األميركية بني العالج 

الدوائي املكثف وبني العالج الدوائي باإلضافة إلى التحفيز 
الكهربائي للنخاع الشوكي عن طريق الجلد بتيار مرتفع 

التوتر إلى 10 كيلوهيرتز، على 216 مريض سكري مصابني 
بآالم القدمني نتيجة التهاب األعصاب السكري.

وأظهرت الدراسة أن املرضى الذين تم عالجهم بالتحفيز 
الكهربائي للنخاع الشوكي باإلضافة إلى األدوية ظهر 

لديهم تحسن كبير في آالم القدمني بحوالي 76.3 % بعد 
تطبيق العالج لستة أشهر، واستجاب 85 % من املرضى 

لهذه الطريقة بشكل جيد، واستمر التحسن لدى 60 % منهم 
طوال فترة الدراسة.

أما املرضى الذين عولجوا باألدوية فقط، فقد كانت نسبة 

التحسن لديهم حوالي 5 % فقط، واشتكى 50 % منهم من 
سوء األعراض وزيادة األلم. وذكر 1 % فقط تحسن ألم القدمني.
ولوحظ تحسن الفحص العصبي لدى 62% من الذين عولجوا 
 في خدر القدمني 

ٌ
بالتحفيز الكهربائي واألدوية وكذلك تحسن

والشعور بالحرقة والتنميل والبرودة واضطراب النوم، بينما 
لم تبلغ نسبة التحسن في الفحص العصبي لدى املجموعة 

األخرى سوى 3.3%، ولم يحدث أي تحسن في اضطراب النوم. 
وذكر 92 % من مرضى العالج بالتحفيز الكهربائي واألدوية 

أنهم قد ارتاحوا لهذه الطريقة في العالج، مقابل %6 
للمجموعة األخرى، وهذه أكثر بكثير من الدراسات السابقة 

ألجهزة التحفيز الكهربائي التي كانت تظهر نوعًا من التعود 
وانخفاض نسبة التحسن مع الزمن.

السالم عليكم ورحمة الله..
الحاجز األذيني ما هي  في مرض عيب 
أن تساعد  املمكن  التي من  العالج  طــرق 
فـــي شـــفـــاء املـــريـــض؟ عــلــمــا أن املــريــض 
واســع،  الفتحة  وأن حجم  بــالــغ،  شخص 
وكــان قد تعرض لحادث هو الــذي سبب 

له هذه الحالة.
ــد أن أســألــكــم إذا كـــان هــنــاك نسبة  وأريــ
املفتوح  القلب  عمليات  نجاح  في  كبيرة 

والقسطرة في هذا الوضع؟

األخت الكريمة؛
وجـــــــود فـــتـــحـــة بــــني األذيـــــنـــــني عــبــر 
الــــحــــاجــــز األذيــــــنــــــي لـــــــدى شــخــص 
ولو  دائــمــًا،  إغالقها  بالغ يستدعي 
أعــراض  أيــة  كــانــت ال تسبب حاليًا 
مرضية، وذلك لتجنب االختالطات 
ــرور  ــع مــ الـــتـــي يــمــكــن أن تـــحـــدث مــ
الزمن، مثل ارتفاع الضغط الرئوي 
واضـــطـــرابـــات نــظــم الــقــلــب وتــوســع 
ــة الـــقـــلـــب  ــلــ ــــف عــــضــ ــعــ ــ ــــب وضــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ
والـــجـــلـــطـــات الـــدمـــويـــة والــســكــتــات 

الدماغية.
الفتحات بني  إغــالق بعض  ويمكن 
القلب  األذيــنــني عــن طــريــق قسطرة 
ــاز اإلغـــــــالق إذا ســمــح  ــهـ ــع جـ ــ ووضــ
شكل وحجم الفتحة بذلك. وسيقرر 
أطباء القلب إمكانية ذلك باالعتماد 
القلبي،  باإليكو  القلب  على فحص 
وربــمــا يتم عمل اإليــكــو القلبي عن 
طــريــق املـــــريء. وإذا لــم يــكــن إغــالق 
الــفــتــحــة بــــني األذيــــنــــني مــمــكــنــًا عــن 
تــكــن  ــم  لــ إذا  أو  ــقـــســـطـــرة،  الـ طـــريـــق 
هـــذه الــطــريــقــة فــي الــعــالج مــتــوفــرة، 
ــذا الــنــوع  ــإغـــالق هــ فــإنــنــا نــنــصــح بـ
مــــن الـــفـــتـــحـــات بــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، 
ــذه الــعــمــلــيــات  ــ ــاح هـ واحـــتـــمـــال نـــجـ

حوالي 99% بإذن الله.
مــــع تــمــنــيــاتــي ملــريــضــكــم بــالــشــفــاء 

والسالمة والصحة.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

كل ما تريد 
أن تعرفه عن 
جلطة العين

سائر بصمة جي

الجلطات يسمى  مــن  لــنــوع  الــعــيــون  تتعرض 
انسداد الشريان الشبكي، ويستخدم مصطلح 
الناجم  البصر  فــقــدان  الــعــني( لوصف  )جلطة 
عــن انــخــفــاض تــدفــق الـــدم إلـــى الــعــني، وهــنــاك 
حــاالت مختلفة مرتبطة بذلك، بعضها يؤثر 
على الشبكية، والبعض اآلخر يضر بالعصب 

البصري.

¶ ما هي جلطة العني؟
الـــدمـــويـــة أو تنسد  ــة  ــيــ عــنــدمــا تــضــيــق األوعــ
الـــدم عن  إمـــداد  بسبب جلطة دمــويــة، ينقطع 
العضو، وقد تتعرض املنطقة املصابة ألضرار 
جسيمة تــعــرف بــالــجــلــطــة. وفـــي حــالــة جلطة 
العني يؤثر االنسداد على شبكية العني، وهي 
الداخلي  السطح  تبطن  التي  الرقيقة  الطبقة 
لــلــجــزء الخلفي مــن الــعــني، وهـــي الــتــي ترسل 
إشــارات ضوئية إلى الدماغ حتى تتمكن من 
فــهــم مــا تـــراه عــيــنــاك، وعــنــدمــا تــنــســّد األوردة 
الشبكية، تتسرب السوائل إلى شبكية العني، 
ويــتــســبــب هــــذا فـــي حــــدوث تـــــورم، مــمــا يمنع 
األكسجني من الدوران ويؤثر على قدرتك على 
الــرؤيــة. يسمى االنــســداد فــي الــوريــد الشبكي 
ــد الــشــبــكــي املــركــزي  الــرئــيــســي انـــســـداد الـــوريـ
األوردة  أحـــد  فـــي  يــحــدث  وعــنــدمــا   .)CRVO(
الفرعية الصغيرة، فإنه يسمى انسداد الوريد 

.)BRVO( الشبكي الفرعي

¶ عالمات جلطة العني؟
قــد تــتــطــور أعــــراض جــلــطــة الــعــني بــبــطء على 
مــدار ســاعــات أو أيـــام، أو تظهر فــجــأة، وأكبر 
العني في شبكية  اإلصابة بجلطة  دليل على 
الـــعـــني هـــو ظـــهـــور األعــــــراض فـــي عـــني واحــــدة 

فقط، وقد تشمل هذه:
ــعـــوامـــات، وهــــي تــظــهــر عــلــى شكل  - ظــهــور الـ
الرؤية،  بقع رمادية صغيرة تطفو في مجال 
وتحدث العوامات عند تسرب الدم والسوائل 
الزجاجي في  السائل  ثم تتجمع في  األخــرى 

منتصف عينك.
- وجود ألم أو ضغط في العني، مع أن جلطات 

العني تكون في الغالب غير مؤملة.
ا في  الــرؤيــة ضبابية وتــــزداد ســـوء - تصبح 

جزء من عني واحدة أو كلها.
تدريجي  بشكل  للرؤية  كامل  فقدان  يحدث   -

أو مفاجئ.
إذا ظهرت لديك أعراض جلطة العني، فاتصل 
بطبيبك على الفور، حتى لو بدا أنها تختفي، 
ألن تركها دون عالج يمكن أن يؤدي إلى فقدان 

البصر بشكل دائم.

¶ أسباب جلطة العني؟
ليس من الواضح دائما سبب حدوث جلطة 
العني، ويمكن ألي شخص أن يصاب بجلطة 
الــعــني، ولــكــن هــنــاك عــوامــل معينة تجعلها 
احــتــمــاالت اإلصابة  أن  احــتــمــاال، منها  أكثر 
تـــزداد كلما تقدمت فــي العمر )مــن عمر 40 
فما فوق(. كما أنها أكثر شيوعا بني الرجال 
مــنــه بـــني الـــنـــســـاء. كــمــا أن بــعــض الـــحـــاالت 
ــابــــة  ــًا مــــن خـــطـــر اإلصــ الـــطـــبـــيـــة تــــزيــــد أيــــضــ
والــزرق  السكري  داء  ومنها:  العني،  بجلطة 
واملــشــاكــل الــتــي تــؤثــر على تــدفــق الـــدم، مثل 
الــدم وارتــفــاع الكوليسترول،  ارتــفــاع ضغط 
الدموية وتضيق  القلب واألوعية  وأمــراض 
الـــرقـــبـــة،  ــان  ــ ــريـ ــ الـــســـبـــاتـــي أو شـ الــــشــــريــــان 
وبعض اضطرابات الدم النادرة، والتدخني، 
الناجمة  ووجــود سكتة دماغية، واألضـــرار 
عـــن الـــعـــالج اإلشـــعـــاعـــي، وأمــــــراض الــكــلــيــة، 
واضــطــرابــات التخثر مــثــل مـــرض فــقــر الــدم 

املــنــجــلــي، والـــحـــمـــل وحـــبـــوب مــنــع الــحــمــل. 
األمامي  البصري  العصبي  وكذلك االعتالل 
الــعــصــبــي  واالعــــتــــالل   )AION( الـــشـــريـــانـــي 
.)NAION( البصري األمامي غير الشرياني

¶ كيف يتم تشخيص جلطة العني؟
األخــرى  التشخيصية  االخــتــبــارات  قــد تشمل 

ما يأتي:
- الـــتـــصـــويـــر املـــقـــطـــعـــي لــلــتــمــاســك الــبــصــري 
الكشف  يمكنه  اختبار تصوير  وهــو   ،)OCT(

عن تورم الشبكية.
بالفلوريسني. إلجــراء هذا  األوعــيــة  - تصوير 
حقن صبغة في ذراعك للمساعدة 

ُ
االختبار، ت

في إبراز األوعية الدموية في عينك. 
- قــيــاس الــتــوتــر: إجــــراء غــيــر جــراحــي يقيس 
ضغط العني داخل العني ويمكن أن يساعد في 

تشخيص الغلوكوما. 
نظرًا ألن مشاكل عينيك يمكن أن تكون ناجمة 
عـــن مـــرض مــعــني، فــقــد يــجــري أيــضــًا اخــتــبــار 
ــدم والـــســـكـــري، وقــد  ــــزرق وارتـــفـــاع ضــغــط الــ الـ
تحتاج أيضًا إلى فحص صحة قلبك. إذا جرى 
تشخيصك بالفعل بإحدى هذه الحاالت، فقد 

يؤثر ذلك على عالجك من جلطة العني.

¶ ما عالج جلطة العني؟
سيعتمد عــالجــك على مــقــدار الــضــرر الــذي 
آخــر هو  واعــتــبــار  بالعني،  الجلطة  أحدثته 
العالجات  بعض  وتشمل  الــعــامــة،  صحتك 

املمكنة ما يأتي:

- تدليك منطقة العني لفتح الشبكية.
- أدوية تذيب الجلطات.

- األدويــة املضادة لعامل نمو بطانة األوعية 
الدموية، والتي تحقن مباشرة في العني.

أيضًا  يمكن  والتي  القشرية،  الستيرويدات   -
حقنها في العني.

- عالج التخثير الضوئي لعموم الشبكية إذا 
كان لديك تكوين جديد لألوعية الدموية بعد 

جلطة العني.
- العالج بالليزر.

الكربون  أكسيد  ثاني  مــن  مزيج  استنشاق   -
ــدم إلـــى شبكية  واألكــســجــني لـــزيـــادة تــدفــق الــ

العني. كما أنه يوسع الشرايني.
- البزل، يستخدم األخصائي إبــرة صغيرة 
إلزالـــة بضع قــطــرات مــن السائل مــن مقدمة 
العني. هــذا يقلل من الضغط، مما قد يزيد 
من تدفق الدم في شبكية العني. كلما بدأت 
في حفظ جزء  كانت فرصك  مبكرا،  العالج 
مـــن رؤيـــتـــك أو كــلــهــا أفـــضـــل، ويــجــب أيــضــا 

عالج أي حاالت أخرى تسبب تجلط الدم.

¶ ما املضاعفات املحتملة؟
ولكن  الــعــني،  مــن جلطة  التعافي  يمكن  غالبا 
أحيانا تقع مضاعفات خطيرة قبل ذلك، مثل:

البقعة  البقعة.  التهاب  أو  البقعية،  الــوذمــة   -
هي الجزء األوســط من الشبكية الذي يساعد 
في زيادة حدة الرؤية، ويمكن أن يؤدي التورم 

البقعي إلى تشوش الرؤية أو فقدان الرؤية.
الدموية، وهي حالة تتطور  - اتساع األوعية 
فيها أوعــيــة دمــويــة جــديــدة غير طبيعية في 
الــشــبــكــيــة، ويــمــكــن أن تــتــســرب هــــذه األوعــيــة 
الزجاجي وتسبب عوامات، وفي  الجسم  إلى 
الشبكية  أن تنفصل  الشديدة، يمكن  الحاالت 

تماما.
- الزرق الوعائي، زيادة مؤملة في الضغط في 

العني بسبب تكوين أوعية دموية جديدة.
- العمى.

¶ نصائح للوقاية من جلطة العني
إذا كنت تعتقد وجود جلطة في العني، فاطلب 
دائما  يمكن  وال  الــفــور،  على  الطبية  العناية 
منع جلطة الــعــني، ولــكــن هــنــاك بعض األمــور 

التي يمكنكها تقليل فرص اإلصابة:
- راقــــب مـــرض الــســكــري. اعــمــل عــلــى الــحــفــاظ 
على مستوى الغلوكوز في الدم ضمن النطاق 

األمثل حسب إرشادات الطبيب.
الضغط  الغلوكوما  ترفع  الغلوكوما.  عالج   -
في عينك، مما يزيد من خطر اإلصابة بجلطة 
الـــعـــني. يــمــكــن أن تــســاعــد األدويـــــــة فـــي إبــقــاء 

الضغط تحت السيطرة.

يمكن استعادة الرؤية 
بعد جلطة العين، ولكن 

انتبه لتغيرات الرؤية مهما 
كانت ضئيلة

)Getty( للوقاية من جلطة العين اضبط سكر وضغط الدم وال تدخن
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أسفرت تدخالت متنفذين أردنيين من وزراء ونواب يحمون أصحاب سوابق، عن تنامي ظاهرة البلطجة، والتي تنفجر 
تداعياتها من وقت آلخر على شكل جرائم مروعة تصفها المحاكم باإلرهاب، من دون معالجة جذور المشكلة كما 

يوثق التحقيق

إفالت من العقاب عبر الوساطات في األردن

»البلطجية« 
والمتنفذون

عّمان ـ العربي الجديد

استسلم رائـــد الـــعـــدوان، أمـــني عــام 
السابق  األردنــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
)أحــــــيــــــل عــــلــــى الــــتــــقــــاعــــد فــــــي 28 
أغسطس/ آب 2019(، لضغوط من قبل وزير 
داخلية، )رفض ذكر اسمه تجنبا للخالفات(، 
ــام 2016 مــحــافــظــا ملــديــنــة  ــنـــاء عــمــلــه فـــي عــ أثـ
الزرقاء، شرق العاصمة عّمان، من أجل تكفيل 
متهم بــاالعــتــداء عــلــى رجـــال أمـــن أثــنــاء إلــقــاء 
القبض عليه بينما كان يهرب زيوت سيارات 
ــرة. فـــي تــلــك الــلــيــلــة، رفــض  ــحــ مـــن املــنــطــقــة الــ
الـــعـــدوان تــدخــالت نـــواب مــن الـــزرقـــاء لتكفيل 
روايــتــه، تمكنوا  لكنهم، وفــق  ذاتـــه،  الشخص 
ــــذي أجـــبـــره على  مـــن الــتــأثــيــر عــلــى الـــوزيـــر الـ
الــعــودة مــن مــنــزلــه لتكفيل املــتــهــم نـــزوال عند 
رغبة النواب والوساطات. لم تكن تلك الواقعة 
الــوحــيــدة الــتــي واجـــه فيها الــعــدوان ضغوطا 
أبــرزهــم  وســيــاســيــا،  اجتماعيا  متنفذين  مــن 
الــنــواب، لإلفراج عن مرتكبي جرائم من ذوي 
السوابق، وهم من فئة »الزعران« ممن تمادوا 
في أفعالهم بسبب صمت الناس خوفا منهم، 
فــي مقابل  لهم  فــي ظــل توفير غطاء وحماية 

مصالح تجمع الطرفني، كما يقول.

مفاتيح المجرمين
»لألسف عنا ناس مجرمني بأثروا على حياة 
املــــواطــــن، وفــــي لـــألســـف مـــــرات واســــطــــات من 
املفاتيح اللي عند املجرمني داخل املحافظة أو 
داخــل الــدولــة... وهــذا بالنسبة إلــي خط أحمر 
مافي شي اسمه واسطة«. يؤكد تصريح ملك 
األردن عبد الله الثاني، خالل لقائه مع الحكام 
اإلداريني في 30 أكتوبر/ تشرين األول 2020، 
وفق ما جاء في ملخص نشاطاته األسبوعي 
املـــنـــشـــور عــلــى املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــديــوان 
امللكي، وجود تراخ وقبول وساطات متنفذين 
ورجال دولة من أجل تكفيل مجرمني، إذ تناط 
للحاكم اإلداري مهمة التحقيق مع أي شخص 
الشخص  يكون  كــأن  كافية،  أسبابا  وجــد  إذا 
ــادوا ارتــــكــــاب مـــخـــالـــفـــات قــانــونــيــة  ــ ــتـ ــ مـــمـــن اعـ
فصلها قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954، 
أن يقوم بتكفيله بواسطة شخص  ولــه كذلك 
يـــرضـــى كــفــالــتــه. وجــــــاءت تــصــريــحــات املــلــك 
عقب حادثة اعتداء 10 من أصحاب السوابق 

ــل ملــعــلــومــات مـــفـــادهـــا أن  ــ االنــتــخــابــيــة، ووصـ
بعض النواب يدفعون رواتب شهرية للزعران 

في مقابل مصالح مشتركة.
بالزعران  نــوابــًا  تربط  التي  العالقات  وبــاتــت 
مكشوفة وواضحة، ما أسفر عن أثر هائل، أبرز 
معامله تغير عقلية الناخب األردنــي، وعزوفه 
كما  البرملانية،  االنتخابات  فــي  املشاركة  عــن 
يضيف عمرو النوايسة، مدير برامج تحالف 
ــد )مــؤســســة مــجــتــمــع مــدنــي تــعــمــل على  راصــ
ما  على  والحوكمة(، مستدال  املساءلة  تعزيز 
مجلس  انتخابات  في  املشاركة  بنسبة  سبق 
ــي الــتــاســع عــشــر، واملــعــلــنــة في  ــ الـــنـــواب األردنـ
املستقلة  الهيئة  قبل  املاضي من  العام  نهاية 

لالنتخابات، والتي بلغت %29.9.

اإلفالت من العقاب
حصل »الــعــربــي الــجــديــد« على كــتــاب رسمي 
ــام فــــي عـــمـــان حــســن  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ صــــــادر عــــن الـ
إلــى مدعي عــام عمان عبد  العبدالالت موجه 
الــلــه أبــو الــغــنــم، فــي 26 أكــتــوبــر 2020، إليــداع 
رقـــم 2020/6274  الــتــحــقــيــقــيــة  الــقــضــيــة  مــلــف 
لــلــمــســتــدعــي مــحــمــد عــبــد الــحــافــظ الــعــمــوش، 
ــرح والـــتـــهـــديـــد  ــ ــبـ ــ ــعــــرض لـــلـــضـــرب املـ الــــــــذي تــ
ــر عــبــد  ــامـ ــنــــار مــــن قـــبـــل شــقــيــقــه عـ وإطـــــــالق الــ
الحافظ الــعــمــوش، إلجــبــاره على الــتــنــازل عن 
ــة  حــصــتــه فـــي مـــيـــراث والــــــده لــــه. ووفـــــق روايــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــــإن شــرطــة  الــضــحــيــة لـــ
مــحــافــظــة الـــزرقـــاء ألــقــت الــقــبــض عــلــى املتهم 
إلى مدعي عام  النار عليه، وأحالته  بإطالق 
عمان، لكن تم تكفيله على يد النائب السابق، 
املرشح في االنتخابات النيابية التي أجريت 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020 حــمــود 
الـــــزواهـــــرة، مـــا دفــــع مــحــامــي الــضــحــيــة إلــى 
استئناف القرار الصادر عن مدعي عام عمان 
بــدون  حــرا طليقا  املستأنف  تــرك  واملتضمن 
توقيف رغم شروعه في القتل، وعــدم وجود 
مصالحة أو إسقاط للحق الشخصي. ويقول 
بتكفيل  قــام  أن  ذاتــه سبق  النائب  إن  محمد 
شقيقه مرتني في عــدة قضايا، ولــدى تقديم 
تهديد،  رسالة  إليه  الشكوى، وصلت  محمد 
الــزواهــرة  حمود  السابق  النائب  وبمواجهة 
قائال  نهائيا،  العموش  لتكفيل  تدخله  نفى 
له بالقضية وال توجد أي صلة  إن ال عالقة 
ملكتبه  مــديــرا  يكن  لــم  العموش  وأن  بينهما، 

وليس من عشيرته أيضا.
ــة أخــــــرى وثـــقـــهـــا مـــعـــد الــتــحــقــيــق،  ــالـ ــــي حـ وفـ
يــكــشــف ذوو الــعــشــريــنــي عــمــر ســـامـــر )اســـم 
مستعار بــنــاء عــلــى طــلــبــهــم(، أنـــه تــم تكفيله 
أكثر من مرة خالل السنوات املاضية من قبل 
شــخــصــيــات مــتــنــفــذة، إثـــر تــوقــيــقــه عــلــى ذمــة 
جــرائــم ســرقــات وفـــرض إتــــاوات ومــشــاجــرات 
ــر عــالقــة  ــامـ ــدرات. وتــــربــــط سـ ــ ــخـ ــ وتـــعـــاطـــي مـ
جيدة بأحد النواب والذي يتدخل ملساعدته 
فيها،  يــتــورط  الــتــي  القضايا  تتعقد  أن  قبل 
املاضي،  أيلول  منذ سبتمبر/  موقوف  لكنه 
ــــوى بـــمـــحـــافـــظـــة إربــــــد،  ــهـ ــ ــن بــــــاب الـ ــجـ ــــي سـ  فـ
كبرى،  األردن، على خلفية مشاجرة  شمالي 
بــحــســب الــعــائــلــة. وال يــســتــبــعــد مــديــر األمـــن 
الـــوقـــائـــي األســـبـــق الــعــمــيــد املــتــقــاعــد زهـــدي 
ــــالل الـــفـــتـــرة بــني  ــغـــل مــنــصــبــه خـ جـــانـــبـــك )شـ
عامي 2013 و2014(، أن النواب أنفسهم ربما 
يكونون خاضعني البتزازات هؤالء الزعران، 
إذا  »اتــقــاء شــرهــم«،  بـــاب  أو يحتوونهم مــن 
كانوا يشكلون خطرًا على مصالح النواب أو 

على حمالتهم االنتخابية.

تهديد الخصوم 
يجند نــواب أصحاب السوابق كــأذرع تهديد 
أشــرف  الصحافي  مــع  حــدث  كما  للمنتقدين، 
الـــرفـــاعـــي، مــديــر وكـــالـــة أبــشــر نــيــوز املــحــلــيــة، 
الذي تعرض للتهديد في مرات عديدة من قبل 
فارضي اإلتاوات بسبب نشره مواد صحافية 
تــــتــــنــــاول شـــــكـــــاوى ووقــــــائــــــع يـــــتـــــورط فــيــهــا 
مــتــنــفــذون، ومــنــهــم نــــواب أردنـــيـــون ورؤســــاء 
بـــلـــديـــات مــمــن يـــدعـــمـــون هـــــؤالء ويــحــمــونــهــم 

ويكفلونهم بعد توقيفهم.
أحــــدث تــلــك الــوقــائــع، يــقــول الــرفــاعــي، هجوم 
تــعــرض لــه مــنــزلــه، عــقــب حــادثــة فــتــى الــزرقــاء 
في أكتوبر املنصرم، إذ وقف أصحاب سوابق 
ــام الــبــيــت، والــتــقــطــوا  مــشــهــريــن أســلــحــتــهــم أمــ
صورا لسيارته، إليصال رسالة له بأنه تحت 

أعينهم. 
ولــم يلجأ الــرفــاعــي وغــيــره مــن الضحايا إلى 
الــقــضــاء، خــوفــا مــن تقديم شــكــوى بحق أحد 
هـــؤالء »الــبــلــطــجــيــة«، وهـــو مــا يعني الــدخــول 
في متاهة، ألن الطرف اآلخر سيتقدم بشكوى 
ــه أيــضــا تــعــرض العـــتـــداء وقــد  يــدعــي فــيــهــا أنـ

يضرب نفسه مثال ليثبت زعمه.
وتــكــرر األمـــر مــع الــصــحــافــي خــالــد عــيــاصــرة، 
املــقــيــم فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، والــــذي تعرض 
شراء  عن  خبرا  نشره  بعد  بالقتل  لتهديدات 
مــرشــح بــرملــانــي فـــي مــحــافــظــة جــــرش، شــمــال 
ليفاجأ  الناخبني،  أصــوات  عــام 2013،  البالد، 
بــمــؤيــدي املــرشــح فــي مــنــزلــه يـــهـــددون بقتله، 
محجما عن التقدم بشكوى، كما يقول، خوفا 

من تطور األمر إلى ما ال تحمد عقباه.

استغالل النفوذ
تـــعـــرض الــنــاشــط االجــتــمــاعــي عـــامـــر راجــحــة 
للتهديد بشكل مباشر من قبل النائب السابق 
عزيز   )2020-2016( عشر  الثامن  املجلس  في 
مركز  أصــدرهــا  بطاقة  نشر  بعدما  العبيدي، 
راصد عن أداء النواب خالل الدورة البرملانية.

وقــال راجحة إن العبيدي، الــذي ترشح أيضا 
النــتــخــابــات املــجــلــس الــتــاســع عــشــر ولـــم يفز، 
تـــواصـــل مــعــه هــاتــفــيــا بــشــكــل مــبــاشــر وأســــاء 
إلـــيـــه وهــــــدده بــالــقــتــل، بــيــنــمــا ســجــل راجــحــة 
رقم  بالشكوى  تقدم  إليها  واســتــنــادا  املكاملة، 
لــدى محكمة صلح جــزاء عّمان   2020/16467
بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بحق 
الــعــبــيــدي، والــقــضــيــة مــنــظــورة أمــــام الــقــضــاء. 
وباملقابل يرد العبيدي نافيا تهديده لراجحة، 
»العربي الجديد«، إنه لم يتصل به وال  قائال لـ
ــر، محمال  ــيـ تــوجــد أي صــلــة بــيــنــه وبــــني األخـ
اتـــــه. ويــعــتــبــر أســتــاذ  إيـــــاه مــســؤولــيــة ادعـــــاء
ــاع، الـــدكـــتـــور حــســني الـــخـــزاعـــي،  ــمـ ــتـ عــلــم االجـ
ــقـــانـــون، بــاإلضــافــة  ــران يــســتــغــلــون الـ ــزعــ أن الــ
إلــــى عــالقــاتــهــم مـــع املــتــنــفــذيــن، الــقــائــمــة على 
بمن  املــســؤولــون  يقوم  إذ  املتبادلة،  املصلحة 
للقيام  »البلطجية«  بتسخير  الــنــواب،  فيهم 
بــاملــنــفــعــة الشخصية،  بــأعــمــال تــعــود عــلــيــهــم 
الحراسة  أو  ملصالحهم  الحماية  توفير  مثل 
أو توكيلهم بالحمالت االنتخابية أو قضايا 
التهديد واالبتزاز، فيما يستفيد الطرف اآلخر 
مــن الــحــمــايــة واملــســاعــدة فــي حـــال تــم ضبطه 
وتــوكــيــل مــحــامــني والــضــغــط بــاتــجــاه اإلفـــراج 
ما  وهـــو  بحقهم،  الــعــقــوبــة  تخفيف  أو  عنهم 
كــــان واضـــحـــا قــبــل عـــامـــني عــنــد ضــغــط نـــواب 
لــشــمــول فــئــات أكــبــر مـــن املــجــرمــني فـــي العفو 
العام وتخفيف األحكام القضائية بحقهم في 

قضايا قتل واغتصاب ومخدرات.

الجرمية وفارضي إتاوات على فتى في مدينة 
يــديــه وفـــقء عينيه، وهــؤالء  الــزرقــاء بتقطيع 
وفـــق مــا جـــاء فــي قــــرار الــتــجــريــم الـــصـــادر في 
17 مــارس/ آذار 2021، ارتكبوا عمال إرهابيا 
الفزع ســادت املجتمع املحلي  سبب حالة من 
ــة، وفـــي  فــــي مـــديـــنـــة الـــــزرقـــــاء بــــصــــورة خــــاصــ
لتقضي  العموم،  األردنـــي على وجــه  املجتمع 
محكمة أمـــن الـــدولـــة، فــي 17 مـــارس املــاضــي، 
بـــإعـــدام 6 مـــن املـــدانـــني، أحـــدهـــم مــحــمــد مفيد 
)أبـــو عــلــي الـــزنـــخ(،  ـــ أحــمــد مــنــصــور، املــلــقــب بـ
صاحب 172 أسبقية جرمية، وكان يحال إلى 
القضاء لدى اتهامه، أو يجري تكفيله من قبل 
املحافظ حسب القضية، لكنه وقت الجريمة لم 
يكن بحقه أي طلب رسمي، وفقا لبيان األمن 

العام الصادر في 13 أكتوبر املاضي.

نمو الجريمة 
وتغير عقلية الناخب 

شهد عام 2018 ارتفاعا بعدد الجرائم املرتكبة 
في األردن بعدد 24654، ووصلت إلى 26521 
جــريــمــة   22556 ُســـجـــلـــت  بــيــنــمــا   ،2019 ــام  ــ عـ
الــتــقــريــر اإلحــصــائــي  ـــام 2020، ويـــبـــني  فـــي عـ
الـــصـــادر فـــي عـــام 2020 عـــن إدارة  الــجــنــائــي، 
في  املــتــورطــني  أكــثــر  أن  الجنائية،  املعلومات 
املنتمني  مــن  العمد هــم  القتل  ارتــكــاب جــرائــم 
الــحــرة، بنسبة 26.87% من  إلــى فئة األعــمــال 
مجمل الجناة، تليها فئة العاطلني من العمل 
بنسبة 12.44%، وكانت الخالفات الشخصية 
ــاب ودوافـــــــع ارتـــكـــاب  ــبـ أو الــســابــقــة أعـــلـــى أسـ
جرائم القتل العمد بنسبة 47.78% من مجمل 
الــــدوافــــع، تــلــتــهــا الـــجـــرائـــم بــســبــب الــخــالفــات 
 ،%1.11 والـــثـــأر   ،%31.11 بــنــســبــة  الــعــائــلــيــة 
 1129 وُســـجـــلـــت   .%2.22 بــنــســبــة  واالنـــتـــقـــام 
جريمة اعتداء في 2020 من مجموع الجرائم 
فــي 2019، و1148  عــددهــا 1117  وكــان  الكلي، 

عام 2018.
ــة مـــنـــظـــمـــة يـــرعـــاهـــا  ــيــ ــــت ظـــــواهـــــر جــــرمــ ــمـ ــ ونـ
املتنفذين،  بحماية  يحظون  ممن  »الـــزعـــران« 
املثال أعمال غير قانونية  ومنها على سبيل 
عــلــى شــكــل بــســطــات مــتــنــقــلــة أو خـــدمـــة ركــن 
ــدوان، مــوضــحــا  ــ ــعــ ــ الــــســــيــــارات، كـــمـــا يـــقـــول الــ
أن نـــوابـــا يــشــكــلــون حـــواضـــن شــعــبــيــة لــهــؤالء 
الزعران، وهذا ما ثبت لديه من خالل زياراته 
ــرات الـــحـــمـــالت  ــ ــتـ ــ ــرات مـــرشـــحـــني خــــــالل فـ ــ ــقـ ــ ملـ

ُسجلت 22556 
جريمة في األردن 

خالل عام 2020

المجني عليهم 
يصمتون خوفًا من 
الزعران وعالقاتهم 

بالمتنفذين

Saturday 5 June 2021
السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة

)Getty( عالقات النواب والزعران مكشوفة وعلنية



صقر أبو فخر

قــســمــات وجــهــه تــوحــي بــالــجــّديــة، ويــبــدو 
ــا، األمـــــــر الــــذي  ــًســ ــابــ فــــي مـــعـــظـــم صـــــــوره عــ
ــــاس«. لــكــن،  ــّبـ ــ يــجــعــل االســـــم املـــائـــم لـــه »عـ
الغربية، هو  الضفة  ثّمة عّباس واحــد في 
ــح 

ّ
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــّبـــاس الـــــذي يــتــوش

ربما  والــلــطــف،  السماحة  بمامح  مــحــّيــاه 
ألن ألبــو مـــازن مــن اســمــه نصيًبا. واملـــازن 
هـــو األبـــيـــض مــثــل َبـــــَرد الــســمــاء أو بيض 
النمل وما في حكمهما. وفي جميع الباد 
إال  الجميع يمتثل لجبريل،  واألقطار، فإن 
لعّباس  يمتثل  جــبــريــل  فـــإن  فلسطني،  فــي 
إال في ما نــدر، وفي األمــور غير األساسية 
بــالــتــحــديــد. ومــــع ذلــــك، لــجــبــريــل الــرجــوب 
شــعــبــيــة تــتــســع وتــضــيــق بــحــســب تقلبات 
األهواء السياسية، وقد أكسبتُه االعتقاالت 
 
ً
ــاء شــعــبــه، وثــقــة ــنـ املـــتـــكـــررة شـــهـــرة بـــني أبـ
ــقـــرى في  بــالــنــفــس عــلــى طــريــقــة مـــراجـــل الـ
محافظة الخليل، حتى أنه تجرأ في إحدى 
املـــــــرات عـــلـــى الـــقـــائـــد الــفــلــســطــيــنــي صـــاح 
خلف )أبــو إيــاد( في أثناء اجتماع موّسع 
فــي تــونــس. كـــان أبـــو إيـــاد يــعــرض تــقــديــًرا 
الــســيــاســي  األداء  فـــيـــه  يــنــتــقــد  لـــلـــمـــوقـــف، 
لــــيــــاســــر عــــــرفــــــات، فــــمــــا كـــــــان مـــــن جـــبـــريـــل 
الـــرجـــوب، وكـــان خــارًجــا للتو مــن السجن 

فارس الخطاب

ــيـــس الـــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، مــصــطــفــى  ــال رئـ ــ قـ
حزيران  يونيو/  من  الثاني  في  الكاظمي، 
الــجــاري، »هــنــاك َمــن حـــاول جــرَّ الــبــاد إلى 
املــجــهــول خـــال أحــــداث األســـبـــوع املــاضــي، 
انطاقًا  وأنـــه  بحكمة،  معها  التعامل  وتــم 
ــن مـــبـــدأ الـــحـــفـــاظ عــلــى املــصــلــحــة الــعــلــيــا  مـ
للباد، والحرص على جميع أبناء الشعب، 
ــيــــات »نــفــاذ  ــم تــثــبــيــت مــنــطــق الــــدولــــة وآلــ تـ
القانون وفــق األســس الــدســتــوريــة«. وشكا 
مـــن »قــلــة الـــدعـــم الــســيــاســي وقــلــة األدوات 
أن يكون  الــتــي يجب  الــــوزارات  فــي  الفاعلة 
هـــنـــاك عــمــل لــتــطــويــرهــا«. وجـــــاء تــصــريــح 
الـــكـــاظـــمـــي هـــــذا بـــعـــد تــــوتــــر واســـتـــعـــراض 
لــلــقــوة، أظــهــرتــه مــلــيــشــيــات تــابــعــة للحشد 
األكثر  لكنه  األول،  يكن  لــم  ربــمــا  الشعبي، 
واألمني،  العسكري  العمل  لضوابط  خرقًا 
وحــتــى الــســيــاســي، بــني مــن يمثل السيادة 
وقــيــادة الــقــوات املسلحة ورئــاســة الـــوزراء، 
أمرته،  أنها تحت  يفترض  وبني تشكياٍت 
منها؛  يطلبه  مــا  بتنفيذ  قــانــونــًا  ومــلــزمــة 
ــد« إلـــى  ــــوات مــــن »الـــحـــشـ حـــيـــث تـــوجـــهـــت قــ
السياسي  النظام  قلب  الــخــضــراء،  املنطقة 
في العراق، في سعي منها إلى الضغط على 
الكاظمي، ملنعه من املساس بأي قيادي من 
الــقــبــض عــلــى قائد  »الــحــشــد« عــلــى خلفية 
عــمــلــيــات األنـــبـــار لــلــحــشــد الــشــعــبــي، قــاســم 
مــصــلــح، فــي الــشــهــر املــاضــي )مــايــو/ أيـــار( 
ناشطني  اغــتــيــال  بعمليات  عاقته  بتهمة 
الجماهيري ومــجــاالت حقوق  الــحــراك  فــي 
 
ً
اإلنسان. شهد سكان بغداد أسبوعًا حافا
بــالــتــوتــر، واســتــعــراضــًا لــلــقــوة الــعــســكــريــة 
لفصائل ومليشيات لّوحت بالسيطرة على 
وبني  الكاظمي،  وإزاحـــة  الخضراء  املنطقة 
قطعات نظامية للجيش العراقي، حتى إن 
مراقبني غربيني توقعوا، وما زالوا، حدوث 
حـــــرٍب أهــلــيــة فـــي الــــعــــراق، بــســبــب ســقــوط 
حاجز الهيبة لدى قيادات الحشد الشعبي 
ومــنــتــســبــيــه تـــجـــاه الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
املسلحة رئيس الــوزراء، واتهامه بـمحاولة 
وتجنبًا  »الدكتاتورية«،  إلى  العراق  إعــادة 
لـــلـــمـــوقـــف املــــحــــرج لـــلـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
النظامية في العراق، بعد إحاطة قوات من 
ــال وزيـــر  »الــحــشــد« بــاملــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، قـ
الــدفــاع، جمعة عــنــاد، »يــجــب عــدم السماح 
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بعد ثاث سنوات من فوز حزبه »تحريك 
ــــاف« بـــثـــقـــة الـــنـــاخـــبـــني، فـــــإن رئــيــس  ــــصـ أنـ
ــان )59  ــ الـــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــــمــــران خـ
زال ُيوصف، على نطاق واسع،  عاما(، ما 
ــة الـــكـــريـــكـــيـــت )ريــــاضــــة  ــبـ ــعـ بــــأنــــه بــــطــــل لـ
بــريــطــانــيــة(. ويــعــود ذلـــك مــوضــوعــيــا إلــى 
ــا، وهـــو  ــاهــ ــلـــة الــــتــــي أمــــضــ الـــفـــتـــرة الـــطـــويـ
يمارس من موقع التفوق، هذه اللعبة التي 
نال عليها عدة جوائز، غير أن ثّمة سببا 
آخر يفسر التصاق السمعة الرياضية به، 
الكثير  لم ينجز  أنــه  انفكاكها عنه،  وعــدم 
ــــع فـــي بـــلـــده، باستثناء  فـــي املــنــصــب األرفـ
تــمــتــني الـــعـــاقـــات مـــع الـــصـــني، واالمــتــنــاع 
عن إقامة عاقات مع الدولة الصهيونية، 
بل إنه لم ينجح في إظهار نفسه صاحب 
رؤية سياسية متماسكة تلهم مناصريه، 
ــه ومــــنــــافــــســــيــــه عـــلـــى  ــ ــــومـ ــــصـ ــــل خـ ــمـ ــ ــــحـ وتـ
االعـــتـــراف بــمــواهــبــه وإنـــجـــازاتـــه.. ناهيك 
ــأن يــكــون صــاحــب مــشــروع نــهــضــوي أو  بـ
تحديثي أو تغييري. وقد نجا، أخيرا، من 
برملان  فــي  بحكومته  الثقة  على  تصويت 

باده بفارق بضعة أصوات.
ــــني رؤســــــاء  ــيــــد بـ ــو الــــوحــ ــ ــيــــس خــــــان هـ ولــ
ــرا كــبــيــرا  ــ ــ ــذي لــــم يــــتــــرك أثـ ــ ــ ــات الـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــلـــمـــوســـا يـــنـــقـــل جـــمـــهـــوريـــة بــاكــســتــان  ومـ
اإلســامــيــة مـــن حـــال إلـــى آخــــر، إذ مـــا زال 
مــؤســس الـــدولـــة، مــحــمــد عــلــي ُجـــنـــاح، هو 
ــة فــــي هـــذا  ــ ــدولـ ــ ــرز الـــســـاســـة ورجــــــــال الـ ــ ــ أبـ
الــبــلــد، هـــذا إلـــى عـــدد مـــحـــدود مـــن هـــؤالء، 
وبالذات ذو الفقار علي بوتو الذي أرسى 
االشتراكية  بــني  املـــزج  وحـــاول  التصنيع، 
والــديــمــقــراطــيــة واإلســــام، وانــتــهــى حكمه 
بــنــهــايــة مـــأســـاويـــة بــتــنــفــيــذ حــكــم اإلعــــدام 
نيسان 1979 على خلفية  إبــريــل/  فــي  بــه 
مــزاعــم بتصفية أحـــد املــعــارضــني، وكــذلــك 
ابــنــتــه بـــي نــظــيــر بـــوتـــو، رئــيــســة الــــــوزراء 
وزعيمة حزب الشعب، وقد شابت حياتها 
قــويــة، وقضت  فــســاد  شــبــهــات  السياسية 
ــانـــون األول  اغـــتـــيـــاال فـــي 27 ديــســمــبــر/ كـ
في  الــحــكــومــات  ــاء  ــ وغــالــبــيــة رؤســ  .2007
الدستورية  فتراتهم  لم يمضوا  البلد  هذا 
كاملة، وبعضهم أحيل إلى املحاكمة، فيما 
ظل الجيش الباكستاني العبًا رئيسيًا في 
بــصــورة مباشرة من  أو  الحكم  ـــة 

ّ
دف إدارة 

وراء  مــن  أو  العسكرية،  االنــقــابــات  خــال 
ستار، وهي تهمة يرّددها خصوم عمران 
خان )حزب الرابطة اإلسامية خصوصا( 
بالقول إن الجيش واملخابرات هما اللذان 
ــه يــحــكــم  ــ ــّدة الـــحـــكـــم، وإنــ ــ ــــى ســ ــاه إلـ ــ ــ أوصـ
متمتعا بدعمهما من دون أن يراكم خبراٍت 
كانت هناك من تغييرات على  وإذا  تذكر. 
اإلقليمي  املسرحني،  على  باكستان  وضع 
والــدولــي، فذلك يعود إلــى حــراك الاعبني 
الــخــارجــيــني الــكــبــار. وعــلــى ســبــيــل املــثــال، 
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تــاريــخــه، من  التونسي، طـــوال  ظــل الجيش 
ــدوره املــهــنــي،  ــ أكـــثـــر الــجــيــوش انــضــبــاطــًا لــ
وابتعادًا عن التدخل في الحياة السياسية، 
ــوّرط فـــي الـــنـــزاعـــات الــحــزبــيــة. وحــتــى  ــتــ والــ
انــقــاب »7 نــوفــمــبــر« فــي 1987 الـــذي نفذه 
زين العابدين بن علي ضد الرئيس الراحل 
ــان فـــي أســـاســـه انــقــابــًا أمــنــيــًا  بــورقــيــبــة، كــ
استفاد فيه بن علي، من موقعه وزيرًا أول، 
للرئيس  على خافته   1959 ينص دستور 
فــي صـــورة شغور املنصب، وهــو مــا جعله 
يستند إلى شهادات طبية إلثبات عدم أهلية 
بورقيبة. بعد هروب الرئيس بن علي، كان 
الوضع مائمًا جدًا ليستولي الجيش على 
قوة  أي  فــي غياب  املــرحــلــة،  وإدارة  السلطة 
الباد،  فــي  منظمة  اجتماعية  أو  سياسية 
حيث كانت الفوضى تضرب كل القطاعات. 
ــك، تــعــّهــد رئــيــس أركـــان  وعــلــى الــرغــم مــن ذلـ
الجيش التونسي حينها، الفريق أول رشيد 
ــه املــعــتــصــمــني في  ــارتــ عـــمـــار، فـــي أثـــنـــاء زيــ
بحماية  العاصمة(،  فــي  )ضاحية  القصبة 
املــســار الــديــمــقــراطــي، غير أن مــا جــرى منذ 
انــتــخــابــات 2019 الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة هو 
ــام بــني  ــظــ ــتــ ــة مــــن اخــــتــــال االنــ ــالــ ــهــــور حــ ظــ
املــؤســســات، فــقــد حـــرص الــرئــيــس الــحــالــي، 
إقحام  على  لسابقيه،  خــافــًا  سعيد،  قيس 
املــؤســســة الــعــســكــريــة واألمــنــيــة فـــي الــجــدل 
وإلقاء  الثكنات  إلــى  تنقله  عبر  السياسي، 
يــوجــه مــن خالها رسائل  خــطــابــات منها، 
إلــى خصومه السياسيني، وهــو مــا أوحــى 
بوجود رغبٍة ثاويٍة بمحاولة توظيف هذه 
املــؤســســات الــســيــاديــة فــي صــــراع سياسي 
مــرحــلــي. ومـــا زاد فـــي تـــأزيـــم املــشــهــد إبـــداء 
أطــراف حزبية مؤيدة للرئيس عن أمانيها 
بـــتـــدخـــل الـــجـــيـــش، لــحــســم صـــراعـــاتـــهـــا مع 
خـــصـــومـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــني، وقـــــد ظـــهـــر هـــذا 
الــنــزوع فــي الــتــدويــنــة الــتــي نشرها الــوزيــر 
السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي، 
محمد عبو، ودعا فيها صراحة إلى توظيف 
سياسية،  شخصيات  اعــتــقــال  فــي  الجيش 
ــدات حـــزبـــيـــة. وتـــحـــولـــت كل  ــنــ ولــتــنــفــيــذ أجــ
هــــذه الــــدعــــوات إلــــى حـــديـــث الــــشــــارع، بعد 
االنــقــاب، والتي  مــا ُسميت وثيقة  تسريب 

قاطعه  أن  إال  عـــام 1988،  فــي  اإلســرائــيــلــي 
: مني أبو إياد هادا! 

ً
بحّدة وتصدى له قائا

ا عن 
ً
نكن نسمع شيئ لــم  الضفة  فــي  نحن 

إيـــاد، وال نعترف إال بقائد واحـــد هو  أبــو 
يــاســر عـــرفـــات. وتــضــاحــك أبـــو إيــــاد، فيما 
ابــتــســم أبـــو عــمــار مــعــتــبــًرا تــلــك الــجــرأة من 
ضيف إلى 

ُ
الفتحاوي«. وأ البيت  »حواضر 

ذلك ترؤس الرجوب »االتحاد الفلسطيني 
لــكــرة الـــقـــدم«، عـــاوة عــلــى املــجــلــس األعــلــى 
لــلــشــبــاب والــــريــــاضــــة والـــلـــجـــنـــة األوملـــبـــيـــة 
الفلسطينية وجمعية الكشافة واملرشدات، 
وهذا كله منحه حضوًرا قوًيا في صفوف 
الشبان. وقد جاءته تلك املناصب من دون 
جهد كبير؛ ففي فلسطني يتزاحمون على 
املواقع السياسية، ال على املواقع الثقافية 
ـــا لــلــمــشــهــور فـــي دول 

ً
ــة، خـــاف ــيـ ــريـــاضـ والـ

ــالـــم، حــيــث إن الــســيــاســيــني يــجــهــدون  الـــعـ
أندية  لتأسيس  أو  رياضية،  أنــديــة  لــشــراء 
وجماهيرية.  شعبية  اكــتــســاب  لهم  تتيح 
ــه تـــلـــك،  ــالـ ــبــــريــــل الــــــرجــــــوب، إلــــــى خـــصـ وجــ
ــق 

ّ
تــعــل ــوٌب إذا  ــ ــــضـ ــاكــــس، وغـ عـــنـــيـــٌد ومــــشــ

ــتــــوطــــنــــني عــلــى  األمـــــــــر بــــــاعــــــتــــــداءات املــــســ
ــــدى املــــــرات، هـــّدد  الــفــلــســطــيــنــيــني. وفــــي إحـ
إن   :

ً
قــائــا وخاطبهم  بالقتل،  املستوطنني 

الــســلــطــة  ــل مــنــاطــق  أي مــســتــوطــن إذا دخــ
ــتـــدى عــلــى أي مــواطــن،  الــفــلــســطــيــنــيــة، واعـ

الــضــفــة الــغــربــيــة بــرتــبــة عــقــيــد. ومــنــذ ذلــك 
التاريخ، صار  واحًدا من أصحاب الرؤوس 
تــفــاهــم  أي  يــــنــــّص  أن  فــــرفــــض  الـــحـــامـــيـــة، 
ــه تسليم  ــزامــ ــيـــل عــلــى إلــ ــرائـ أمـــنـــي مـــع إسـ
عن  يــتــوّرع  ولــم  إلــى سلطاتها.  املطلوبني 
ســـوق الــصــحــافــي الـــراحـــل سميح ســمــارة، 
مـــديـــر االذاعـــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن الــقــدس 
إلــى رام الــلــه، فاحتّجت إســرائــيــل، ألن ذلك 
لـــِ »حــدود دولــة إسرائيل«،  انتهاًكا  ُيعتبر 

وألن الــرجــوب تــصــّرف فــي مــديــنــة الــقــدس 
كصاحب سلطة. واصــطــدم بصخر حبش 
)أبــــو نـــــزار( صــاحــب الــقــصــيــدة املــشــهــورة 
»الزم تـــزُبـــط«، وهـــو الــعــضــو املــحــتــرم في 
املركزية لحركة فتح، والــذي ضاق  اللجنة 
ــرارًا ينّص  بــه وبــتــجــاوزاتــه، فــاســتــصــدر قــ
ــتـــح« ستة  عــلــى تــجــمــيــد عــضــويــتــه فـــي »فـ
أشهر. فما كــان من جبريل الرجوب إال أن 
التجميد. واضطر عرفات  لقرار  مّد لسانه 
إلى إقالته من منصبه، وعنّي حسني الشيخ 
 منه. لكن الشيخ لم يتمّكن من دخول 

ً
بدال

مقر األمن الوقائي كي يمارس مهماته منه، 
ما أّدى إلى إعادة الرجوب، في ما بعد، إلى 
منصبه. والواضح أن السبب األســاس في 
تلك املصادمات أن األجهزة األمنية عملت، 
بــعــد اتـــفـــاق أوســـلـــو مـــبـــاشـــرة، فـــي فــضــاء 
أمني من دون نظام قضائي، وبا دستور، 
وبا تحديد التخوم بني كل جهاز  وآخر، 
الـــذي تسّبب فــي تــضــارب السلطات  األمـــر 
والــصــاحــيــات، وفـــي طــغــيــان األمــنــي على 

السياسي. 
خب جبريل الرجوب عضًوا في اللجنة 

ُ
انت

املــركــزيــة لــحــركــة فــتــح فــي مــؤتــمــرهــا الــعــام 
لسر  أمينًا  واخــتــيــر   ،2009 الــســادس سنة 
الــلــجــنــة املــركــزيــة فـــي عـــام 2017. وفـــي 31 
مــن وظائفه  التقاعد  إلــى  أحيل   2021/ 3/

 لم يحصل 
ٌ
األمنية برتبة فريق، وهي رتبة

ــــف )مـــصـــطـــفـــى  ــــوسـ ــر يـ ــر نــــصــ ــيــ ــيـــهـــا غــ ــلـ عـ
من  الرجوب،  ع جبريل 

ّ
ويتطل البشتاوي(. 

غير أي إفصاح، إلى تولي رئاسة السلطة 
أبو  الرئيس  اضطر  لــو  فيما  الفلسطينية 
التي ينوء  إلــى تفويض صاحياته  مــازن 
تحت ثقلها، فهو رئيس حركة فتح، ورئيس 
السلطة الفلسطينية )دولة فلسطني تحت 
االحتال(، ورئيس املجلس التشريعي منذ 
الدستورية  املحكمة  ت 

ّ
حل 2011 حني  عــام 

ذلــك املــجــلــس، وصـــار  مــن مهماته إصــدار 
املراسيم التشريعية. وال ريب أن صاحيات 
الرئيس محمود عّباس تحتاج إلى قيادة 
ــا: رئـــيـــس  ــيــــرهــ ثـــاثـــيـــة لـــتـــأمـــني حـــســـن ســ
الــوطــنــيــة،  لــحــركــة فــتــح، ورئـــيـــس للسلطة 
 عن رئاسة 

ً
ورئيس ملنظمة التحرير، فضا

ــة املـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي  ــاســ الـــحـــكـــومـــة ورئــ
املنتظر. ويحاول جبريل الرجوب أن يجد 
األمكنة،  على  التنازع  خضم  في  ا 

ً
مكان له 

من دون أن يسير في الطابور، وكانت آخر 
مواقفه املتفردة أنه وقف ضد قرار تأجيل 
ام 

ّ
عــز دافـــع  فيما  التشريعية،  االنــتــخــابــات 

األحمد واللواء ماجد فرج )مدير املخابرات 
العامة( بقوة عن قرار تأجيل االنتخابات. 

وفرج أحد املرشحني لخافة أبو مازن.
)كاتب عربي(

بتكرار ذلك مهما كان الثمن«. العراق »فوق 
القبض  صفيٍح ساخن«، وقد تكون عملية 
تمثل  التي  الحجج  مــن  قاسم مصلح  على 
واحدة من واجهات الصراع ومراقبة األداء 
مـــن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« تـــجـــاه الــكــاظــمــي، 
ذاك أن قـــيـــادات األحـــــزاب والـــتـــيـــارات الــتــي 
تــمــتــلــك الـــقـــوة الـــضـــاربـــة فـــي »الـــحـــشـــد« ال 
تريد أن تسمح للكاظمي أن يمّرر برنامجه 
الخاص باالنتخابات النيابية في العاشر 
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل، وهــي 
تــعــلــم أن هــنــاك حـــراكـــًا جــمــاهــيــريــًا رافــضــًا 
ــذه األحـــــــزاب والـــتـــيـــارات  لـــتـــدويـــر إعــــــادة هــ
والتشريعي  السياسي  النظام  واجهة  إلــى 
القيادي في الحزِب  الــعــراق. وقــد توقع  في 
ــي، هـــوشـــيـــار  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ ــقــــراطــــي الــ ــمــ الــــديــ
زيــبــاري، »صيفًا سياسيًا ساخنًا جــدًا في 
العراق، مع بروِز جهاٍت تسعى إلى تأجيِل 
ــارة  ــد تــلــفــت إشــ االنـــتـــخـــابـــاِت املــقــبــلــة«. وقــ
ـــرات اإليجابية 

ّ
زيــبــاري إلــى أن أبـــرز املـــؤش

لــانــتــخــابــات املــقــبــل فـــي الــــعــــراق »تـــجـــاوز 
ما  الـــبـــايـــومـــتـــري %75،  الــتــســجــيــل  نــســبــة 
يــعــنــي مــشــاركــة شعبية واســـعـــة«، فــــإذا ما 
نــجــح الــكــاظــمــي فـــي ســعــيــه مـــن أجـــل إزالـــة 
)أو تخفيف( التحّديات الكبيرة التي تقف 
بــوجــه إجــــراء هـــذه االنــتــخــابــات، كالتزوير 
والساِح املنفلت واستخدام املال السياسي 
ــك يــعــنــي تـــضـــاؤل فــرص  ــإن ذلــ وغـــيـــرهـــا، فــ
عودة األسماء والكتل الكبيرة إلى الواجهة، 
ذلك  إلــى  الناخبني. يضاف  أصـــوات  بحكم 
أيضًا حجم التنسيق بني الرئيس العراقي، 
بــرهــم صـــالـــح، ورئـــيـــس الـــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب، محمد 
الـــحـــلـــبـــوصـــي، وهـــــو مــــا يـــظـــهـــر مــــن خـــال 
ــــدؤوب لــتــحــريــك األوضـــاع  نــشــاط صــالــح الـ
فـــي الـــعـــراق، بــمــا يــخــرجــه، ولـــو تــدريــجــيــًا، 
مـــن دائـــــرة الــتــخــلــف والـــفـــســـاد واملــديــونــيــة 
والفلتان األمني، فهو ساهم، إلى حد كبير، 
الجديد،  االنــتــخــابــات  لــقــانــون  التهيئة  فــي 
الــعــراقــي مشروع  الــنــواب  قـــّدم ملجلس  كما 
قــانــون »اســـتـــرداد عــائــدات الــفــســاد«. ولعل 
ــم كــبــار  الــجــمــيــع فــــي الــــعــــراق يــعــلــم مــــن هــ
الفاسدين والشبكات التي يديرونها داخل 

الباد وخارجها.
الصراع القائم في العراق بني دول إقليمية 
ــة لــهــذه  ــيـ  بـــــأطـــــراٍف مـــوالـ

ً
وعـــاملـــيـــة، مـــمـــثـــا

الجهة أو تلك، يجعل من الــصــدام أو حتى 

باكستان  بني  التقليدي  التحالف  أصابت 
اٌت في العقدين األخيرين على 

ّ
وأميركا هز

األقل، نتيجة التحفظات األميركية على ما 
تعتبرها واشنطن عاقات ما زالت قائمة 
ذلك  فــي  بما  الحكم،  بــني بعض مسؤولي 
على املــســتــوى األمــنــي، مــع حــركــة طالبان 
األفــغــانــيــة )عــلــمــا أن واشــنــطــن هـــي الــتــي 
شجعت على نسج العاقات بني الطرفني 
الوجود  خــال  األفغاني  الجهاد  فترة  في 
 عـــن عـــاقـــات قبلية 

ً
الــســوفــيــيــتــي(، فــضــا

املــوقــف مــن كشمير،  وحزبية. عــاوة على 
حــيــث تــبــدو واشــنــطــن أقــــرب إلــــى املــوقــف 
ــن امــتــاك  الـــهـــنـــدي، والــــحــــذر األمـــيـــركـــي مـ
إســــام آبــــاد مــنــشــآت نــوويــة )قــامــت بــأول 
تفجير عام 1998(. والعاقات القائمة، وإن 
غير النشطة، بني باكستان وإيران، بما في 
ذلــك خط أنابيب غــاز من إيــران إلــى الهند 
يمر من باكستان، وتفيد منه هذه األخيرة، 
غير أنه وراء هذه االهتزازات، فإن عاقات 
الــطــرفــني تـــواصـــلـــت، مــنــذ قــيــام بــاكــســتــان 
املعسكر  في  وانضوائها   ،1947 العام  في 
الغربي املناوئ للسوفييت آنذاك. وتسهم 
الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي تــقــديــم مــســاعــدات 
الثاني  املركز  وتحتل  لباكستان،  متنوعة 
لها بعد  العسكرية  للمعّدات  مــورد  كأكبر 

الصني.
والــعــاقــات مــع الصني بــدورهــا تعود إلى 
مطلع ستينيات القرن املاضي خال فترة 
والبحث  السوفييتي،  الصيني  التنافس 
عــن مناطق نــفــوذ، وكــذلــك التــخــاذ كــل من 
ــاد مـــواقـــف متحفظة من  آبــ ــــام  بــكــني وإسـ
الــهــنــد. وتــعــتــبــر بــاكــســتــان حــالــيــا محطة 
بــــارزة مــن مــحــطــات طــريــق الــحــريــر الــبــّري 
الصينية.  والــطــريــق(  )الـــحـــزام  والــبــحــري 
والــطــريــق هــذه مــشــروع عــمــاق يشمل 66 
بلدا، يهدف إلى تسريع وصول املنتجات 
مــا يفّسر  العالم. وهــو  إلــى دول  الصينية 
حــرص الــصــني الــفــائــق على الــوصــول إلى 
 

ّ
ــافـــة إلــــى شــق ــرافــــئ، إضـ أكـــبـــر عــــدد مـــن املــ
الطرق، وبناء الجسور، وإنشاء شبكة نقل 
ــام مــتــطــورة. وفـــي بــاكــســتــان، تــم إنــشــاء  عـ
بــّري يربط بني مدينة كاشغر )في  طريق 
الباكستاني بعد  ــوادر  كـ الــصــني( ومــيــنــاء 
تــوقــيــع الــصــني عــقــدا إلدارة املــرفــأ أربــعــني 
ــا. وتــــــرّدد أن هـــنـــاك قـــاعـــدة عــســكــريــة  عـــامـ
ــأ. وقــد  بــحــريــة لــلــصــني أنــشــئــت عــلــى املـــرفـ
عتا على جملة اتفاقاٍت لتنفيذ مشاريع 

ّ
وق

في  الباكستانية  املــوافــقــة  أهمها  حيوية، 
مشروع  تنفيذ  على   2020 آب  أغــســطــس/ 
الــســكــك الــحــديــديــة، املــعــروف بــاســم الخط 
مــلــيــارات  تكلفته  وتــبــلــغ  األول،  الــرئــيــســي 
األسلحة  ارتــفــعــت نسبة  وقـــد  الــــــدوالرات. 
الــصــيــنــيــة فـــي الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي من 
في  ـــرد 

ّ
مـــط تــنــاقــص  مـــع  إلــــى %63،   %13

الباكستاني.  للجيش  األميركي  التسليح 
وإذا استمر الوضع على هذه الحال، فقد 

الــرئــيــس فــكــرة تفعيل الفصل  تــطــرح عــلــى 
80 من الدستور، ولكن بشكل تعسفي، بما 
الدستورية  الحياة  تعطيل  فرصة  يمنحه 
ــاك بكل  ــ ــــسـ والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــاد، واإلمـ

جوانب السلطة بشكل فردي مطلق.
فـــي املــقــابــل، كـــان غــريــبــًا أن الــرســالــة الــتــي 
وجهتها شخصيات عسكرية متقاعدة إلى 
وعقانية  تــوازنــًا  أكثر  الجمهورية  رئيس 
السياسيني، من خال  من خطابات بعض 
تأكيدها على ضــرورة إجــراء حــوار وطني 
يجمع الفرقاء السياسيني، ويحفظ تماسك 
الــبــاد، ويــســاعــد على الــخــر وج مــن األزمــة 
السياسية الحالية. إذا كان من غير املمكن 
نفي دور الجيش، بوصفه قوة أساسية في 
السياسي  تأثيره  فإن  الباد،  حفظ سامة 
يــظــل غــيــر مــلــحــوظ، بــاعــتــبــاره »الــصــامــت 
ــام بـــــــدوره  ــيــ ــقــ ــالــ ــتــــزم بــ ــلــ األكــــــبــــــر« الـــــــــذي يــ
الـــدســـتـــوري، وال تــحــكــمــه شـــهـــوة الــســلــطــة 
أو عــقــلــيــة الــهــيــمــنــة، وهــــذه مــيــزة للجيش 
وأفريقي،  عــربــي  ظــل محيط  فــي  التونسي 
سلبية  أدوارًا  العسكرية  القوى  فيه  لعبت 
فــي خنق أي مــبــادرٍة نحو تأسيس أنظمة 
حــكــم أكــثــر ديــمــقــراطــيــة. ويــمــكــن فــهــم رغبة 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والـــقـــوى 
الــحــزبــيــة فـــي إقـــحـــام الــجــيــش فـــي املــجــال 
الــســيــاســي مـــن خــــال عــامــلــني أســاســيــني، 
ظهرا في أثناء عملية االنتقال الديمقراطي 
في تونس، أولهما سطحية األداء وضعفه 
لــدى نخب سياسية وإعامية ظهرت بعد 
الثورة، وهذه الفئة يغلب عليها التبسيط 
 في عرض املشكات وتقديم الحلول، 

ّ
املخل

وهــــي تــحــّمــل الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة كل 
املـــســـاوئ والــخــطــايــا )فـــوضـــى وإضـــرابـــات 
 إال 

ً
وغــــاء أســعــار وبــطــالــة(، وال تـــرى حـــا

ــى مــرّبــع  ــودة إلــ ــعــ ــاء الــتــجــربــة، والــ ــغـ فـــي إلـ
في خطابها  الفئة  هــذه  وتميل  االستبداد، 
واملرسلة،  العامة  الشعارات  استخدام  إلــى 
وإلــــى الــعــنــف الــلــفــظــي ومــنــطــق الــتــخــويــن، 
لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى ضـــعـــف مــوقــفــهــا الــفــكــري 
وأدائها السياسي، وهي في هذا تلتقي مع 
تــحــاول تحشيد  الــتــي  الشعبوية  الــنــزعــات 
الــــــرأي الـــعـــام حــــول شــــعــــاراٍت خــــاويــــٍة، في 
مقابل عجزها عن تقديم البدائل والحلول. 
)كاتب تونسي(

عليه أن يكون حذًرا ألنه لن يغادر حًيا ولد 
جبريل الرجوب )أبو رامــي( في بلدة دورا 
ذكــرى  فــي  أي  فــي 14 /5 /1953،  الــخــلــيــل 
في  مــّرة  أول  قل 

ُ
واعت الفلسطينية.  النكبة 

عام 1968 بتهمة مساعدة ضباط مصريني 
ي بعدما تقطعت بهم الُسبل في 

ّ
على التخف

السجن تعّرف  حــرب حــزيــران 1967. وفــي 
إلى أبو علي شاهني )عبد العزيز شاهني( 
الــذي ضّمه إلــى حركة فتح. واعتقل ثانية 
عسكرية  عمليات  تنفيذ  بتهمة   1970 فــي 
طــــلــــق فــي 

ُ
ــلــــي،  وأ ــيــ ضــــد الـــجـــيـــش االســــرائــ

1985/5/20 خال تبادل أسرى، وفي أثناء 
هذا االعتقال الطويل تعلم العبرية. وأعيد 
ثـــم مـــجـــدًدا فـــي 1986،  اعــتــقــالــه فـــي 1985، 
وتــكــرر األمـــر فــي 1987، وبــقــي فــي السجن 
بعد آنذاك 

ُ
حتى إبعاده إلى لبنان مع َمن أ

في ذروة االنتفاضة األولى عام 1988. لكنه 
لم يلبث أن غادر لبنان إلى تونس، وعمل 
ــر )أبـــو  إلــــى جـــانـــب الــشــهــيــد خــلــيــل الــــوزيــ

جهاد( في لجنة االنتفاضة. 
عاد إلى الضفة الغربية في عام 1994 غداة 
الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  تــأســيــس 
للسلطة تأسيس  مــســمــوًحــا  يــكــن  لـــم  ــا  وملـ
بــادر ياسر عرفات إلى  جيش وطني، فقد 
ــــنّي جبريل  ــدة أجـــهـــزة أمــنــيــة، وَعـ إنـــشـــاء عـ
في  الوقائي  األمــن  لجهاز  رئيًسا  الرجوب 

الكاظمي،  وزارة مصطفى  إسقاط  محاولة 
بكل الوسائل املتاحة، أمرًا حتميًا وبنسبة 
ــك. لــذلــك يــحــاول  ــدًا، وهـــو يعلم ذلـ عــالــيــة جـ
أن يشير، في أكثر أحاديثه، إلى أن وزارته 
والتهيئة  شعبية  مــطــالــب  لتنفيذ  جــــاءت 
اتــكــاءه على  يعني  بما  مبكرة،  النتخابات 
الشعبية  والــتــيــارات  الــدســتــوريــة  الشرعية 
واملــؤتــمــرة  املنفلتة  للمليشيات  املــعــارضــة 
بـــإمـــرة دول إقــلــيــمــيــة عــبــثــت كــثــيــرًا بــأمــن 
العراق، ومقّدراته السياسية واالقتصادية، 
فيما ال تكترث هذه املليشيات بما توصف 
بـــــه، بــــل تـــعـــتـــبـــره »شــــرفــــًا عـــقـــائـــديـــًا لـــهـــا«، 
الــتــعــّرض واملـــســـاس بــكــيــانــاتــهــا التي  وأن 
تمتلك املــال والــســاح، وعديد من املقاتلني 
شـــديـــدي الــــــوالء لـــقـــادتـــهـــم، يــعــنــيــان حــرق 
مــا  ــا، وهـــــو  ــهـ ــابـــسـ ويـ بـــأخـــضـــرهـــا  األرض 
يــدفــع املــحــلــيــني إلـــى تــوقــع الــحــرب األهلية 
في العراق. يحاول الكاظمي، بهدوئه الذي 
ــه، الــحــفــاظ عــلــى قـــيـــادات الــجــيــش  ــِرف بــ ــ ــ ُع
ــتـــي ال تــشــكــل قــوة  ــزة األمـــنـــيـــة، والـ ــهــ واألجــ
 بشكل قاطع، وربما تكون إحداها 

ً
محايدة

مــــن ســيــجــبــر الـــكـــاظـــمـــي عـــلـــى الـــتـــنـــّحـــي أو 
االستقالة أو )..(. لذلك عليه أن يضع رهانه 
األساس على الشعب بكل طوائفه وأعراقه، 
التظاهرات،  الــشــارع وحتى  إلــى  ينزل  وأن 
وأن يمنح القوى املطالبة باإلصاح األمان 

وحرية التعبير وحماية الناشطني. 
)كاتب عراقي في لندن(

تــصــبــح بــاكــســتــان حــديــقــة خــلــفــيــة لــلــجــار 
الصيني.

 وفي أغسطس/ آب املاضي، صّرح عمران 
خان: »نحن محظوظون، ألن لدينا صديقا 
ــّراء،  ــّراء والـــضـ وقـــف إلـــى جــانــبــنــا فـــي الـــسـ
لـــم يــقــف أيٌّ مـــن أصــدقــائــنــا اآلخـــريـــن إلــى 
سياسيا،  الصني  دعمتنا  مثلما  جانبنا، 
ودافعت عنا على جميع الجبهات«. علمًا 
أن بكني في سبتمبر/ أيلول 2017 انضمت 
إلى الهند في التوقيع على إعان »مكافحة 
اإلرهـــاب« لقمة البريكس، مع إشــارات في 
ــــان إلـــى مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــقــّرهــا  اإلعـ

باكستان، منها »عسكر طيبة«.
عــلــى املــســتــويــني، اإلقــلــيــمــي واإلســـامـــي، 
اتسمت عاقات إسام آباد بالتأرجح مع 
األخيرة،  السنوات  في  السعودية  العربية 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن خــــان اخـــتـــار الــريــاض 
مــحــطــة أولــــى لــجــوالتــه الــخــارجــيــة، فيما 
ــريــــاض خــمــســا،  بــلــغ مــجــمــوع زيــــاراتــــه الــ
وذلـــك بعد خــافــاٍت نــشــأت عــن استنكاف 
ــام إلــــى الــتــحــالــف  ــمـ بــاكــســتــان فـــي االنـــضـ
فــي حــرب اليمن، ولــعــدم رضــا إســام آبــاد 
على املوقف السعودي من تطورات قضية 
كشمير )إنهاء الحكم شبه الذاتي لإلقليم 
ذي األغــلــبــيــة املــســلــمــة(. وعــلــى الـــرغـــم من 
مــواظــبــة خــــان عــلــى الــتــأشــيــر إلــــى أهــمــيــة 
العاقات مع الرياض، وإلى حجم العمالة 
الــبــاكــســتــانــيــة الــكــبــيــر فــي الــســعــوديــة 2,5 
مليون عامل، إال أن هذه العاقات اتسمت 
بالفتور، حتى بعد زيارٍة أّداها ولي العهد 
الــســعــودي، محمد بــن سلمان، إلــى إســام 
ــاد فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2019، وأســفــرت  آبـ
عــــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــشـــاريـــع بـــاملـــلـــيـــارات 
الـــحـــديـــث  يــــجــــري  واآلن،  بـــاكـــســـتـــان.  فــــي 
ــلـــس أعــــلــــى لــلــتــنــســيــق  عـــــن تـــنـــشـــيـــط مـــجـ
بـــني الــبــلــديــن لــبــلــورة ســيــاســات مشتركة 
ومــتــابــعــتــهــا وتــطــويــرهــا. وُيـــذكـــر هــنــا أن 
إسام آباد أعلنت، غير مرة، عن استعدادها 
للعب دور الوسيط بني إيران والسعودية 
ــلـــى األرجـــــح،  لــلــتــقــريــب بـــني الـــبـــلـــديـــن. وعـ
مهدت للمفاوضات بني السعودية وإيران 
التي نشطت أخيرا أطراف إقليمية: العراق 
وسلطنة ُعمان وباكستان، ما ُيحسب في 
عداد اإلنجازات املحدودة لعمران خان، في 
ظل سياسة خارجية باكستانية اتسمت، 
ــة، بــقــدر  ــامــ عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود وبـــصـــفـــة عــ
ملحوظ مــن االضــطــراب واالهـــتـــزاز، وبما 
النخب  فيه  تغيب  داخليا  وضعا  يعكس 
الــحــديــثــة عــن الــحــضــور فــي مــراكــز الــقــرار، 
واكتفاء بلد املائتي مليون نسمة بهويته 
الــديــنــيــة الــتــي الزمــــت نــشــأتــه عــــام 1947، 
بغير فاعلية »حضارية« ومشروع قومي 
ُبــــلــــدان، مثل  نـــهـــضـــوي، مـــع أن إســـامـــيـــة 
ماليزيا وتركيا، واكبها انطاق اقتصادي 
وتجّدد سياسي، وإن ببعض االنتكاسات 

واإلخفاقات.
)كاتب من األردن(

المعّقد جبريل الرجوب... بساطة الكالم والطموح 

الكاظمي وحتمية الصدام مع الحشد

باكستان... هوامش حركة ضيقة

من يحاول إقحام الجيش 
التونسي في السياسة؟

يحاول الرجوب أن 
يجد له مكانًا في 

خضم التنازع على 
األمكنة، من دون أن 

يسير في الطابور

الصدام أو 
محاولة إسقاط 
وزارة مصطفى 
الكاظمي، بكل 

الوسائل المتاحة، 
حتمي

سياسة خارجية 
باكستانية اتسمت، 
على مدى عقود 

وبصفة عامة، 
بقدر ملحوظ من 

االضطراب واالهتزاز

آراء

معن البياري

أما النداء في العنوان أعاله فهو الذي بادر مثقفون فلسطينيون، عدُدهم محدوٌد جدا، 
إلى صياغته وإشهاره، ودعوة من يستطيبه إلى التوقيع عليه، وطالب بنزع الشرعية 
عن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عّباس، باستقالته أو إقالته. وجاء مدهشا 
ألفني، بينهم  النداء  عني على 

ّ
املوق  جــدا، فقد تجاوز عدد 

ً
أن االستجابة كانت واسعة

األكاديمي  واإلنتاج  امليداني  والنضال  السياسي  والعمل  الفكر  في  وازنــون  كثيرون 
واإلبــداع األدبي والنشاط اإلعالمي والفعل الثقافي العام والحراك املدني. أما الجنون 
اٌب وإعالميون وناشطون، شّرقوا 

ّ
فهو الذي عوين في ردود على النداء، اقترفها كت

وغّربوا في كالٍم فاض بالعجيب من فرضيات التآمر والتدبير والتخطيط. وال شطط 
في نعت ما فعله هؤالء بالجنون، طاملا أن دولة قطر والتنظيم الدولي لإلخوان املسلمني 
وعزمي بشارة وحمد بن جاسم هم وراء النداء، وطاملا أن الرئيس محمود عّباس هو 
»القابض على جمرة املشروع الوطني التحّرري« الفلسطيني، فيما يشترك »املثقفون 
اإسرائيلي  التحريض  مع خطاب  الــذي صاغوه  التحريض«  »نــص  في  االنتهازيون« 
املنشأ ضد الرئيس، على ما كتبت صحيفة الحياة الجديدة )أظنها الصحيفة الرسمية 
للسلطة الفلسطينية( في افتتاحيٍة موقعٍة باسم رئيس التحرير. ومن مفارقاٍت يحتاج 
واحُدنا إلى عقل أينشتاين لفهمها، أن موالني للرئيس أبو مازن وخصوما له اجتمعوا 
في الحملة »املجنونة« ضد النداء. ومن هؤالء الخصوم من ينتظمون في تياٍر معلوم 
االرتباطات، يسّمي نفسه إصالحيا، تآمر مع أجهزٍة ودول، فعال ال قوال، على عّباس. 
كما أن آخرين تدافعوا ضد النداء ال يتوّرعون عن تخوين الرجل ونعته بأنه جاسوس، 
ون 

ّ
عني على النداء ال يتبن

ّ
األمر الذي أجيز لنفسي القول إن الغالبية العظمى من املوق

هذا االتهام غير الالئق ضد الرئيس الفلسطيني، فضال عن أن نّص النداء يخلو تماما 
ر إلى بــؤٍس غير هني 

ّ
من أي مفردٍة توحي بشيٍء من هــذا.  ومما ُيؤَسف له، ويؤش

الــذي أّدعي  النداء  ث عنهم بشأن  ره املتحدَّ
َ
ث
َ
ن الــذي  في الحالة الفلسطينية عموما أن 

ي على انتقادات أصواٍت 
ّ
هنا أنه جاء موزونا ومتوازنا كاد الجنون في ضجيجه يغط

عني على النداء، بلغة فيها العقل والرزانة، ابتعدت عن 
ّ
محترمة، آثرت االختالف مع املوق

 عزل 
ّ

قلة التهذيب )والزعرنة(، ورأت مثال في النداء شيئا من الشخصنة، إذ ال يحل
التوجه  املـــأزوم، وأن األدعــى هو  الراهن  الفلسطيني  الحال  محمود عّباس مشكالت 
إلى إصالح منظمة التحرير، وتجديد الهياكل املؤّسسية فيها. وفي ظن صاحب هذه 
جه النقاش إلى هذه املواضع، وأن يصير األخذ والرد مع 

ّ
الكلمات أن األوجب كان أن يت

األصدقاء والزمالء الذين صاغوا النداء وأشهروه في شأنها، وإْن جاء النداء نفُسه على 
هذه األمور، بل إنه قرن استقالة عّباس أو إقالته من مواقعه، رئيسا للسلطة وملنظمة 
ا 

ّ
التحرير ولحركة فتح، بإسناد حملة من أجل إحياء منظمة التحرير وإصالحها. ومل

قال من قال إن عالج الحال الفلسطيني ال يتم بالعرائض، وإنما بانتخاباٍت للمجلس 
الوطني وأخرى للتشريعي وللرئاسة، فإن ال أحد قال غير ذلك، وقد جاء النداء على فعلة 
الرئيس عباس »إلغاؤه االنتخابات الفلسطينية التي كانت مقّررة في شهر أيار/ مايو 
2021، وبالتالي تكريس غياب أي شرعية انتخابية أو شرعية ُيستند إليها«. ومؤكد 
أن الرهان في بدء خطوات التغيير ال يكون على عرائض، وإنما على تنفيذ النافع فيها، 
والــذي يصلح النطالقة عمٍل وطني عــام، يأخذ الحال إلى جديٍد مغايٍر ومتقّدم. أما 
بقاء الحال على ما هو عليه، والقعود عن أي حركة، واملرابطة أمام شاشات الحواسيب 
للتربص ضد فالن وعالن في »السوشيال ميديا«، واالعتصام بنبذ أي اجتهاٍد )أو 
طة، 

ّ
نداء أو عريضة..( تحّث على رفض الجمود والسكون واإلقامة في املطارح املحن

 
ٌ
 مثقفة

ٌ
 فلسطينية

ٌ
فهذا كله )وغيره( لن يأتي بشيء. محموٌد أن فعال تنادت إليه نخبة

قوبل بصدى واسع، واستقبل باهتمام. والبادي أن النداء الذي أطلقوه أحدث ارتجاجا 
املدعّو إلى مساءلة نفسه عن  الرئيس محمود عباس  النافذة في محيط  النخبة  في 
األسباب التي جعلت هذا الجمع الفلسطيني الطيب من فئاٍت عريضة في عموم الوطن 
وفي الشتات تطلب منه االستقالة. وكــان بالغ الضرورة، في غضون اليباس الثقيل 
ف الراهن الفلسطيني، على املستويني املؤسساتي والقيادي، أن يحظى النداء 

ّ
الذي يغل

أن  ــت على 
ّ
دل التي عوينت بشأنه  الجنون  ولكن مقادير  القيمة،  وثقيل  راٍق  بسجاٍل 

ا يبدأ بعد.
ّ
التمرين الفلسطيني على احترام االختالف واملغايرة مل

محمد أبو الغيط

رئيس  كــان  منسية.  قضائية«  »انتفاضة   ،2010 شباط  فبراير/  فــي  مصر،  شهدت 
مجلس الدولة، أعلى جهة لالفتاء القانوني في مصر، قد وافــق ألول مرة على تعيني 
الرئيس األســبــق حسني  النساء فــي املجلس، وذلــك تحت ضغط ضمني مــن زوجــة 
مــبــارك. انتفض قــضــاة املــجــلــس، وقـــال بعضهم إن الــقــرار تــم اتــخــاذه بطريقة »غير 
ديمقراطية«، وهــّددوا بعزل رئيس املجلس. عقدوا جمعية عمومية تاريخية، صّوتت 
فيها أغلبية كاسحة ضد التحاق املرأة، 334 مستشارًا من أصل 380، وهكذا انتصر 
»استقالل القضاء«! يرجع تاريخ »نضال« القضاة املصريني عموما، وقضاة مجلس 
الدولة خصوصًا، ضد التحاق املرأة عقودا طويلة، منذ قضية عائشة راتب، التي صدر 
ضدها أول حكم برفض أحقيتها في التعيني في مجلس الدولة عام 1952. وعلى الرغم 
من انتزاع مبارك انتزاعًا، بشكل تدريجي، تعيني املــرأة في محاكم الجنح والجنايات 
والدستورية بدءا من عام 2003، إال أن السادة حصون العدالة أمكنهم »املقاومة«، عبر 
تفريغ تلك القرارات بمختلف القيود، لنصل اليوم إلى واقع أن إجمالي عدد النساء في 

القضاء املصري هو 66 قاضية فقط من إجمالي نحو 13 ألف قاٍض، أي نحو ٪0.4!
من هذه الخلفية التاريخية، نعرف مدى جسامة القرارات التي اتخذها أخيرًا الرئيس 
القضائية،  للهيئات  األعلى  للمجلس  رئيسا  بوصفه  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري 
والذي تم استحداثه بموجب التعديالت الدستورية عام 2019. تم إلزام مجلس الدولة 
والنيابة العامة بتعيني النساء، على أن يبدأ عملهن في األول من أكتوبر/ تشرين األول 
املقبل، بل تم أيضًا اعتبار ذلك اليوم عيدًا سنويًا للعدالة في مصر. وشملت القرارات 
أيضًا كسرًا ملكتسبات الجهات القضائية الراسخة، في مقدمتها املساس باستحقاق 
تعيني أبناء القضاة، حيث تم ألول مرة إلزام الجهة القضائية الرافضة تعيني املتقّدم 
بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب الرفض لتقديمها لجهة الطعن، باإلضافة إلى منع 

تكرار أسماء املقبولني في الجهات القضائية.
وللمفارقة، توريث املناصب القضائية واحدة من مفاخر القضاء املصري العلنية، حيث 
يتم ترديد أن »البيئة القضائية« تميز نجل القاضي عن عامة البشر. في عام 2012، 
الزند، إن  القضاة، املستشار أحمد  نــادي  قــال رئيس  الثورة املصرية،  وفــي ذروة مد 
تعيني أبنائهم سيستمر و»لن تستطيع قوة في األرض وقف هذا الزحف املقدس«. وفي 
2015، ثارت أزمة إعالمية، بعد تصريحات وزير العدل، املستشار محفوظ صابر، في 
مقابلة تلفزيونية، إن ابن عامل النظافة ال يمكنه أن يكون قاضيًا »فالقضاء لديه شموخ 
وهيبة مختلفة«. وللمفارقة، حدثت أزمة إعالمية شبيهة في عهد الرئيس الراحل محمد 
مرسي، بعد مشاّدة بني وزير العدل املستشار أحمد مكي واإلعالمية مليس الحديدي، 
حني سـألته عن اختيار ابنه، املستشار مثله بالطبع، لإلعارة. وهذا ما يحيل إلى قرارات 
أخرى ضمن الحزمة املعلنة أخيرا، وهي منع ندب القاضي الواحد إلى أكثر من جهة، مع 
وضع سقف زمني ملدة الندب، وكذلك توحيد املستحقات املالية بني الجهات القضائية 
األربــع. إذن، املفارقة أن »استقالل القضاء« أنتج أن السادة القضاة يوّرثون أبناءهم، 
ويمنعون تعيني النساء، ويحكمون ألنفسهم بمستحقاٍت ماليٍة متنوعة، بينما تغّول 
السلطة التنفيذية بدوافع سياسية بحتة هو ما أجبرهم على إجراء هذه اإلصالحات! 
املعضلة متكررة تاريخيًا. عدم املساس بالقضاء يبقيه حصنًا رجعيًا، وأحيانًا يحمل 
خطر انقالب قانوني، بينما تجارب الثورات التي أنشأت محاكمها الخاصة تحت اسم 
القرارات  الثورة« انتهت جميعًا إلى ظلٍم أشد. وبالطبع،  »محاكم الشعب« أو »محاكم 
الناشئة من سلطة سياسية غير ديمقراطية تستخدم القضاء للبطش بمعارضيها 
هي أبعد ما تكون عن تعميق اإلصالحات. بعد انهيار أملانيا النازية، تمت محاسبة 
كل القادة التنفيذيني، بينما لم ُيمس قضاة هتلر وحائزوا »املقصلة الذهبية«. وعن ذلك 
تدور رواية »قاتل ملدة عام« للروائي فريدريش ديلوس. في الواليات املتحدة، تم تجاوز 
املعضلة بالتسييس الصريح، حيث من املعروف التوجهات السياسية واالجتماعية لكل 
قاٍض في املحكمة العليا، وهو في الواقع يترجم توازن الفائزين بانتخابات مجلسي 
الكونغرس والشيوخ.  ال االنتخابات وال استقالل القضاء حلول سحرية مطلقة. ال 
الشعبية  الضغوط  طريق  واستخالص  العاملية  التجارب  دراســة  ولكن  حلول سهلة، 

واملوازنات املعقدة هو البديل األصعب وواجب الدارسني والباحثني.

بيار عقيقي

التفاؤل مرض العصر في لبنان، والتشاؤم واقعي. ُيمكن ملثل هذه املقاربات أن تصف 
مجريات اليوميات اللبنانية. لم يعد اللبنانيون هؤالء »األشّداء« القادرين على التأقلم 
مع كل متطلبات الحياة، وإن بدوا كذلك في الظاهر. ال يزال هناك من يرفض التصديق 
بالرعب، حني  يصابون  وبعض  بالوقود،  ملــلء سيارته  طوابير  في  يوميًا  يقف  أنــه 
ُيسألون: »ماذا بعد؟«. والجميع يخشون نفاذ ما تبقى من األدويــة في الصيدليات. 
»نهاية عالم« لبنانية تلوح في أفق بالٍد لم تحلم أن تصل يومًا إلى مثل هذا الدرك من 
االنحطاط. وخالل ذلك كله، تقع عيناك على علم لبنانيٍّ يرفرف على طريق ساحلي، 
شمالّي العاصمة بيروت، وتستذكر ما تعلمته في كتب التاريخ املدرسية، الناقصة 
واألبجدية،  قدموس  توحيدها:  على  اللبنانية  الجماعات  بني  الخالفات  بسبب  حتى 
الفينيقيون وغزو البحار، متصّرفية جبل لبنان، مجاعة 1914، لبنان الكبير، ميثاق 
1943، غزوات واحتالالت وحروب وانفجارات واغتياالت، نظام مصرفي فضفاض، 
ي والصعود 

ّ
املارونية السياسية والتهميش املسيحي، الحرمان الشيعي والغنب السن

الــفــســاد والكثير  ــــدرزي وانــعــزالــه، أمـــراء حـــرب، رجـــال أعــمــال،  ال إلــى السلطة، القلق 
أطــراف وأحــزاب، سورية وإيــران  رة ملصلحة 

ّ
القوانني املسخ الهدر والتنفيعات،  منه، 

والسعودية، الواليات املتحدة وفرنسا. غريٌب ما يمكن لعلم يراقص الهواء فعله في 
تحفيز جزء واٍع في الدماغ، إلخراج كل ما هو ساكٌن في الالوعي، وغريٌب أكثر أن 
 ما، بقدر ما أنه يضع اإلنسان في حالٍة من 

ّ
هذا التحفيز ال ُيساهم في التفكير بحل

التفكير العشوائي، على قاعدة أن »ما نمّر به لم يحصل قط في التاريخ. وبالتالي، نقع 
فريسة االرتباك الذي ال يسمح لنا في فعل شيء«. 

صحيٌح أن زائر لبنان، في حال حصل، سيجد أمامه مطاعم مزدحمة باملقيمني في 
ى من السّياح، وسيارات فخمة تجوب الطرقات، وأشخاصًا 

ّ
البالد ال املغتربني وما تبق

عالية  بأسعار  وشققًا  شاليهات  يستأجرون  وآخرين  الثمن،  باهظة  ثيابًا  يرتدون 
وبــالــدوالر. سيجد ذلــك كله، وسيحاول التمييز بني ما يسمعه )ويــقــرأه( ومــا يــراه. 
ع املخدرات 

ّ
النهاية، في كل حــروب واشتباكات، ومــدن تصن طبيعّي هــذا األمــر. في 

 
ٌ
 ثــريــة

ٌ
وتــهــّربــهــا، ومــجــمــوعــات تــخــالــف الــقــوانــني لــنــهــب مـــقـــدرات الـــبـــالد، تــولــد طــبــقــة

 تمأل فراغ املطاعم واملتاجر الكبرى واملنتجعات والفنادق وغيرها. األهم 
ٌ
ومستفيدة

أن املشكلة ال تقف عند هذا الحّد، فأمثال هؤالء، في بلد كلبنان، يقودونه في مرحلة 
ـ 1990. بالتالي،  الحقة، كما قاده أمــراء حرب وانتهازيون، بعد انتهاء حرب 1975 
 
ً
يحقق الشعور بالفزع حني ترى أن شابًا، ال يتجاوز عمره 25 عامًا، يقود سيارة

به من وقــود، على طريق عــام في لبنان، من دون أن يبالي 
ّ
، مع كل ما تتطل

ً
سريعة

باملاّرة وال السيارات األخرى وال بأمنهم، حني يتجاوزهم بطريقٍة مخالفة للقوانني، 
قــادر  ألنــه  كــل خــروقــه، فقط  التي ستصمت على  األمنية  بالقوى  يكترث حتى  وال 
على تقديم الرشى، أو الحتمائه بحزٍب ما. هذا الشخص مشروع نائب ووزيــر في 
 امتالكه األمــوال، وبموازاة تنامي مؤشرات الفقر، سيجد نفسه 

ّ
املستقبل، ففي ظل

قادرًا على تمويل عملية انتخابه في مطلق منطقة لبنانية، وتسهيل الحياة أكثر على 
نفسه، حني يجد أشخاصًا مماثلني له يتحولون إلى نواب بدورهم. هؤالء سينجحون 

في امتالك األكثرية التي تتيح لهم وضع تشريعاٍت مناسبٍة تالئم خرقهم القوانني.
ها اللبناني، مــا لــم يتدخل أحــد مــن الــخــارج، أو مــا لم 

ّ
ــه فــي شق

ّ
هــل هــذه النهاية، أقــل

تحصل معجزة ما، تضع حّدًا لكل هذا التدهور؟ ليس بالضرورة، لكن تكرار مشهد 
ما بعد حرب لبنان، ليست أنباًء جيدة. بمعزل عن محاكمة التاريخ لنا، كيف سنجد 
أنفسنا حني نقف أمــام املــرأة يوميًا، نفكر بيومنا اآلتــي، بينما أحدهم قد بدأ يومه 
ات 

ّ
بخرق القانون، من دون الخشية من العواقب؟ يمكن االستعانة بالتفاؤل في محط

عدة، وهو واجٌب نفسي، لكن التشاؤم هنا أكثر واقعية.

هذا النداء... هذا الجنون من يحمل العدالة 
إلى حصن العدالة؟

الرعب اللبناني
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ماجد عزام

 بني 
ً
ــفــة

ّ
 مــكــث

ً
ــــدأت مـــصـــر، أخـــيـــرًا، وســـاطـــة بـ

إسرائيل وحركة حماس ضمن جهد متعّدد 
الفلسطينية  السلطة  األطــراف، يضم أيضًا 
إقليمية ودولــيــة  املــتــحــدة وجــهــات  ــم  واألمــ
أخـــــــــرى، وتـــــنـــــدرج هــــــذه الــــوســــاطــــة ضــمــن 
الخطوط العريضة لخريطة طريق أميركية 
بلينكن  أنتوني  الخارجية  وزيــر  وضعها 
فــي أثــنــاء زيــارتــه املنطقة أخــيــرًا بــنــاء على 
ــدن ورؤاه.  ــايــ بــ ــو  جــ الـــرئـــيـــس  تـــوجـــيـــهـــات 
ــة بـــنـــود رئــيــســيــة: تثبيت  ــعـ وتــتــضــمــن أربـ
وقف إطالق النار بني »حماس« وإسرائيل، 
وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة 
لقطاع غــزة بعد مــآســي املــعــركــة أخــيــرًا، ثم 
ــادة اإلعــمــار  الـــشـــروع فــي حــمــلــة دولــيــة إلعــ
أفــق سياسي يسمح  إيــجــاد  فيها، وأخــيــرًا 
إسرائيل  بــني  التسوية  عملية  باستئناف 
والــســلــطــة وفــــق مـــا يـــعـــرف بــحــل الــدولــتــني 
ــنـــود فـــرعـــيـــة مــهــمــة  ــّمــــة بـ فــــي فــلــســطــني. وثــ
الرئيسية تبدو أصعب  البنود  منبثقة عن 
ــقـــاعـــدة الــشــهــيــرة،  وأكـــثـــر تــعــقــيــدًا، وفــــق الـ
الـــشـــيـــاطـــني تـــكـــمـــن فــي  والـــصـــحـــيـــحـــة، أن 

التفاصيل.
األميركية  الطريق  خريطة  من  األول  البند 
الــتــي تــتــولــى الــحــكــومــة املــصــريــة تنفيذها 
 
ً
أصــال عليه  خــالف  جــيــد، وال  يسير بشكل 
وحركة  إسرائيل  الطرفني،  موافقة  ظــل  فــي 
ــمــــاس، عـــلـــى وقـــــف إطــــــالق نـــــار مــتــزامــن  حــ
 مــعــركــة سيف 

ً
وغــيــر مـــشـــروط أنــهــى فــعــال

أيار  )مايو/  املاضي  الشهر   21 في  القدس 
منهما،  ألي  إرادة  أو  رغــبــة  وال  املـــاضـــي(، 
وألســبــاب مختلفة تــمــامــًا، فــي تــجــاوزه أو 
نقضه، مع شعور كل طرف أنه حقق أهدافه 
من املعركة، فإسرائيل تظن أنها نجحت في 
تدمير شبكة أنفاق »حماس« وقتل عشرات 
ــادة رئــيــســيــون،  املــقــاومــني مــنــهــا، وفــيــهــم قــ
واســع،  نطاق  على  التحتية  البنى  وتدمير 
خصوصًا في قلب غزة النابض، حّي الرمال 
مـــن دون تحقيق  ولـــكـــن  الــــوحــــدة،  وشـــــارع 
ــا حــركــة املــقــاومــة  ــارة نــصــر واضـــحـــة. أمـ شــ
انتصرت في معركة  أنها  الصامدة فتؤمن 
الوعي والرواية محليًا ودوليًا، كما نجحت 
ــعـــدوان، ولـــم تستسلم أمـــام آلــة  فــي دحـــر الـ
الــبــطــش اإلســرائــيــلــيــة، حــتــى الــســاعــات بل 
 عن إعادة 

ً
الدقائق األخيرة للمعركة، فضال

تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي أمـــاكـــن 
األصعب  الــهــدف  أن  املختلفة. غير  وجـــوده 
يــتــمــثــل بــتــحــويــل وقــــف إطـــــالق الـــنـــار إلــى 
تــهــدئــة وهــدنــة طــويــلــة، أو حــتــى متوسطة 
املدى، ما يحتاج إلى عمل كبير، مع االنتباه 
إلى أن األجندة أو خريطة الطريق أميركية 

عبد الفتاح ماضي

جري دول عربية عديدة انتخاباٍت بشكل 
ُ
ت

دوري منذ عقود، إال أنها ال تحظى باهتمام 
الشعوب، كما أنها ال تغير شيئا من واقعهم 
الرئاسية  االنتخابات  أخيرا  جديدها  املــّر، 
فــــي ســــوريــــة. واالنــــتــــخــــابــــات عـــمـــومـــا آلــيــة 
نظم  مــن  العظمى  الغالبية  فــي  مستخدمة 
أشكاال مختلفة.  لها  لكن  املعاصرة،  الحكم 
ــابـــات الـــتـــي تــطــلــعــت لــهــا شــعــوب  ــتـــخـ واالنـ
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي هـــي الــحــقــيــقــيــة، أي الــتــي 
»انتخابات  السياسة  كتب  فــي  اآلن  تسمى 

ديمقراطية«. 
نـــعـــرف مسبقا  الـــتـــي  تــعــد االنـــتـــخـــابـــات  ال 
معيار  هــذا  حقيقية.  ديمقراطية  نتائجها 
جــيــد وبــســيــط، لــكــن هـــنـــاك مــعــايــيــر أخـــرى 
مهمة أيضا، ويمكن أن تكون ضمن مفردات 
برنامج  أو  إصــالحــيــٍة  أجــنــدٍة سياسيٍة  أي 
ســيــاســي. ولــهــذا مــن األهــمــيــة الــتــذكــيــر بما 
كتبته سابقا في املوضوع عن معايير هذه 
الديمقراطية، والتي يمكن بها  االنتخابات 
الــتــمــيــيــز بـــني هــــذه األخـــيـــرة واالنــتــخــابــات 
الــديــكــوريــة املــســرحــيــة. وتــطــرح املــقــالــة هنا 

ثالثة أسئلة لتبسيط املوضوع.  
أوال: هل تعني االنتخابات اإلدالء باألصوات 
وعــــّدهــــا وإعـــــــالن نــتــائــجــهــا؟ اإلجــــابــــة هــي 
 
ً
عملية ليست  الحقيقية  فــاالنــتــخــابــات  ال، 
، يمكن اختزالها في التصويت وعّد 

ً
بسيطة

األصوات، بل لها متطلبات مسبقة، البد من 
تــوفــر الــحــد األدنــــى مــنــهــا، وهـــذا مــا يسّمى 
معيار »حرية االنتخابات«. وهذه املتطلبات 
نفسه،  السياسي  النظام  بطبيعة  مرتبطة 
السياسية،  املؤسسات  عمل  تنظيم  أهمها 
ــــون، أي  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــم ال ــكــ ــدأ حــ ــ ــبـ ــ ــلــــى أســـــــــاس مـ  عــ
بــدســتــوٍر يخضع  الــحــكــومــة  تقييد ســلــطــة 
املساواة،  قــدم  واملحكومون على  الحكام  له 
ــّدد طــريــقــة صــنــع الـــــقـــــرارات، وآلـــيـــات  ويــــحــ
لـــة الــســيــاســيــة لــلــمــســؤولــني، ويــقــيــم  املـــســـاء
نظاما قضائيا مستقال لحماية مبدأ حكم 

القانون وصيانة الحّريات والحقوق. 

أساسًا، ما يعني أنها بالضرورة مدعومة 
املهمة  تسهيل  وبالتالي  ودولــيــًا،  إقليميًا 

أمام الوسيط املصري.
بــتــفــصــيــل أكـــثـــر، كـــي يــصــمــد وقــــف إطـــالق 
ة 

ّ
الــنــار، ال بــّد مــن تحسني األوضـــاع فــي غــز

بــشــكــل مــلــمــوس وجـــــــّدي، ولــــو عــلــى املـــدى 
العاجل.  السياق اإلســعــافــي  املــنــظــور، وفــي 
ــــف املـــمـــارســـات  ولـــكـــن ال بــــد أيـــضـــًا مــــن وقـ
ــــي الـــــقـــــدس، تــــحــــديــــدًا فــي  ــلــــيــــة فـ اإلســــرائــــيــ
املواطنني  تهجير  ووقــف  األقصى،  املسجد 
الشيخ  حــي  فــي  بيوتهم  مــن  الفلسطينيني 
 
ً
جــّراح وسلوان، باعتبار أن ذلك كان أصال

ســبــب إشــعــال الــنــار الــتــي امـــتـــّدت إلـــى غــزة 
أميركية مصرية  قــنــاعــات  وفــق  بــعــد،  فيما 
ــق اعــــتــــراف  ــ ــ ــة، وحــــتــــى وفـ ــنـ ــلـ ــعـ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــ  ودول
ــة، الـــجـــنـــرال  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة اإلســ ــرطــ ــشــ  قــــائــــد الــ
ــال إن الـــنـــائـــب  ــ ــقـــوب شــــبــــتــــاي، الـــــــذي قــ ــعـ يـ
املــتــطــّرف عـــن تــيــار الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، 
الـــوزراء«  »رئــيــس  غفير، حليف  بــن  إيتمار 
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، أشــعــل الــنــار مــتــعــّمــدًا، 
وحتى  اإلعــالمــيــة،  التحليالت  تجمع  فيما 
ــرائــــح  ــيــــني، مـــــن شــ ــاســ ــيــ ــات الــــســ ــريــــحــ تــــصــ
تغاضى  نتنياهو  أن  مختلفة،  إسرائيلية 
أهــداف سياسية خاصة  عن ذلــك، لتحقيق 
اليمني  بــــرّص صــفــوف  أســاســًا  بـــه، تتعلق 
خــلــفــه، وبــالــتــالــي مــنــع خــصــومــه فـــي كتلة 

التغيير من تشكيل الحكومة الجديدة.
يـــبـــدو الــبــنــد الـــثـــانـــي مـــن خــريــطــة الــطــريــق 
أيــضــًا فــي مــتــنــاول الــيــد، حــيــث بــــادرت عــدة 
ــات عـــربـــيـــة وإســــالمــــيــــة ودولـــــيـــــة إلـــى  ــهــ جــ
ة، 

ّ
إلى غز إنسانية عاجلة  تقديم مساعدات 

وتــبــرعــت أمــيــركــا نــفــســهــا بــخــمــســة مــاليــني 
الــغــرض، ومــع 33 مليون أخرى  دوالر لهذا 
في  تساهم  أن  يفترض  إنسانيٍة،  ملنظماٍت 
تقديم املساعدة لغزة مباشرة. وعلى الرغم 
من تحايل وتالعب إسرائيلي معهود، عبر 
إغالق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، 
إدخــال  وسيتم  بالتأكيد،  ستفتح  أنــهــا  إال 
إنسانية طارئة، حسب تعريف وزير  مــواد 
الحرب اإلسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، 
ــوقـــود  ــتـــي تــشــمــل الـــكـــهـــربـــاء والـ نــفــســه، والـ
متعّدد االستعماالت، سوالر وبنزين وغاز 
الطهي والــغــذاء والـــدواء، وربما حتى مواد 

بناء ملشاريع أممية عاجلة.
تــقــوم مــصــر مــن جانبها بجهد خـــاص في 
هذا املجال، عبر إدخال مساعدات إنسانية 
ــة، كـــمـــا مـــعـــدات  ــريـ ــن جـــهـــات أهـــلـــيـــة مـــصـ مــ
لــرفــع األنــقــاض واملساعدة  وآلــيــات ضخمة 
فــي إيـــواء النازحني عــن بيوتهم، مــع سعي 
مــدعــوم أميركيًا ودولــيــًا إلــى دفــع إسرائيل 
ــا، بـــوصـــفـــهـــا قـــوة  ــهـ ــاتـ ــيـ ــمـــســـؤولـ لـــلـــقـــيـــام بـ
املعابر من جهتها، وإدخــال  لفتح  احــتــالل، 

ــــني مــن  ــنـ ــ ــــواطـ ــكـــني املـ ــمـ هـــــــذا إلـــــــى جــــانــــب تـ
املــشــاركــة فــي الــســيــاســة، وصــيــانــة الحقوق 
السياسية، وضمان حق جميع  والحريات 
القوى السياسية في التنافس على مقاعد 
ــاال ملـــبـــدأ أن »الــشــعــب  ــمــ ــم، وذلــــــك إعــ ــكـ الـــحـ
مــصــدر الــســلــطــة«، وأن الــحــكــومــة تــمــارس 
العامة  املــصــلــحــة  تحقيق  بــهــدف  الــســلــطــة، 
فئة  لــلــمــواطــنــني، ولــيــس لتحقيق مــصــالــح 
أو جماعة ما أو حزب معني. وهناك أيضا 
ــع فــئــات املجتمع 

ّ
رابــطــة املــواطــنــة، أي تــمــت

بــالــحــقــوق والــواجــبــات عــلــى قــدم املــســاواة، 
املشاركة في عملية صنع  فــرص  وتــســاوي 
املواطنني  جميع  أمــام  السياسية  الــقــرارات 
من دون تمييز على أساس األصل أو اللغة 
املــكــانــة  أو  املـــذهـــب  أو  الـــديـــن  أو  الـــعـــرق  أو 
االقتصادية. وأخيرا، هناك  أو  االجتماعية 
التنافسية، أي وجود تنافس  احترام مبدأ 
برامج  أو  متعّددين  مرشحني  بني  حقيقي 
كّميا  بعدا  املعيار  هــذا  ويتضّمن  مختلفة، 
)عـــــدم اقـــتـــصـــار االنـــتـــخـــابـــات عــلــى مــرشــح 
واحد فقط كما كانت الحال في نظم الحزب 
ــدا كــيــفــيــا )ضــــــــرورة تــوفــر  ــعــ الـــــواحـــــد(، وبــ

اختيارات وبرامج متعّددة ومختلفة(.
الـــســـلـــطـــة  تــــنــــفــــرد  ــا: هــــــل يــــمــــكــــن أن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
هناك  إذ  ال،  االنتخابات؟  بـــإدارة  التنفيذية 
معيار يسّمى »نــزاهــة االنــتــخــابــات«، أي أن 
الديمقراطية ال تتم إال في ظل  االنتخابات 
في  االنتخابات  على  املشرفة  الجهة  حياد 
تعاملها مع كل أطراف العملية االنتخابية 
من مرشحني وناخبني ومشرفني ومراقبني، 
ا مـــن تسجيل  ــدء ــ وفــــي جــمــيــع مــراحــلــهــا، بـ
ــام،  ــعـ ــراع الـ ــ ــتـ ــ الـــنـــاخـــبـــني وضــــمــــان حــــق االقـ
الناخبني  أصــــوات  تــحــويــل  بكيفية  مــــرورا 
ي قانون 

ّ
إلى مقاعد نيابية )عن طريق تبن

انــتــخــابــي عــــادل وفـــعـــال(، وانــتــهــاًء بــكــل ما 
يتصل بـــاإلشـــراف عــلــى االنــتــخــابــات وفــرز 
األصوات وإعالن النتائج ومتابعة الطعون. 
وتــعــنــي نــزاهــة االنــتــخــابــات مــبــدأ الــدوريــة 
القواعد  تطبيق  أي  عقدها،  فــي  واالنــتــظــام 
االنـــتـــخـــابـــيـــة نــفــســهــا، واملـــــحـــــّددة مــســبــقــا، 

مساعدات ومواد إنسانية مماثلة. بموازاة 
الحصار  القاهرة في تخفيف  ذلــك، تستمر 
ة، عبر إبقاء معبر رفح مفتوحًا أمام 

ّ
عن غز

املــواطــنــني، وإدخــــال مــزيــد مــن التحسينات 
والتسهيالت على عمله، مع إبقائه مفتوحًا 
أيضًا أمام مساعداٍت إنسانيٍة وإغاثيٍة من 
مع  تقيم عالقات  ال  دول عربية وإسالمية، 

إسرائيل.
ــة الـــطـــريـــق  ــنـــد الــــثــــالــــث فــــي خـــريـــطـ ــبـ ــا الـ ــ أمــ
فتبدو  مصر،  عليها  تعمل  التي  األميركية 
ــادة إعــمــار  ــ أكــثــر صــعــوبــة، إذ إن عــمــلــيــة إعـ
ــقـــدة أكــــثــــر، تـــحـــديـــدًا فــيــمــا  ــزة تــــبــــدو مـــعـ ــ غــ
املتبعة  واآللـــيـــات  املــشــرفــة  بالجهة  يتعلق 
عــن خمسة  )نتحدث  املطلوبة  واملــيــزانــيــات 
ــة إلــــى شـــروط  ــافـ ــل، إضـ ــ مـــلـــيـــارات عــلــى األقــ
ــيــــل شـــبـــه الــتــعــجــيــزيــة الـــتـــي تــربــط  إســــرائــ
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا بــــاســــتــــعــــادة جـــنـــودهـــا 
ومواطنيها األســرى لدى »حماس«(. وهنا 
تعمل القاهرة على خطني، حيث تسعى إلى 
أجـــل تشكيل  مــن  تــوافــق فلسطيني  بــلــورة 
حكومة وحــدة وطنية، أو فــي الحد األدنــى 
الــتــفــاهــم عــلــى الــجــهــة الــتــي ســتــشــرف على 
إعـــادة اإلعــمــار، بالتنسيق مــع مصر وقطر 

واألمم املتحدة وجهات مانحة أخرى.
فـــي ســيــاق آخــــر، تــســعــى مــصــر إلــــى إطـــالق 
مـــفـــاوضـــاٍت غــبــر مـــبـــاشـــرة بـــني »حـــمـــاس« 
وإســـرائـــيـــل، مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى صفقة 
اإلعمار  بالتوازي مع عملية  أســرى،  تبادل 
 مــــن ســنــتــني إلـــى 

ً
ــتـــي ســتــســتــغــرق أصــــــال الـ

خــمــس تــقــريــبــًا، وتــبــلــغ كــلــفــتــهــا مــلــيــارات 
الدوالر، ستدفع أيضًا على مدى زمني َمِرن 
نسبيًا. وهنا في وسع القاهرة العودة إلى 
تفاهم 2018 الـــذي أعــقــب إفــشــال »حــمــاس« 
توغل القوات الخاصة اإلسرائيلية في خان 
يونس، والــذي جدول عملية إعــادة اإلعمار 
ــمـــا يـــجـــرى  ــل ثـــــــالث، شـــبـــيـــهـــة بـ ــ ــــراحـ إلــــــى مـ
الــعــمــل عــلــيــه حــالــيــًا، بــحــيــث تــكــون مرحلة 
وسيطة بعد فتح املعابر وإدخال مساعدات 
ومـــســـتـــلـــزمـــات إنـــســـانـــيـــة أســـاســـيـــة، يــمــكــن 
البدء خاللها بإطالق مشاريع بنى تحتية 
ــم املــتــحــدة وجــهــات  ــ مــعــتــبــرة، تــرعــاهــا األمـ
ــة، وتــتــعــلــق أســاســًا  ــيــ مــانــحــة عــربــيــة ودولــ
بـــقـــطـــاعـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي والـــكـــهـــربـــاء 
واملــــيــــاه، وتــخــفــيــف الـــقـــيـــود عـــن الــعــالقــات 
التجارية لغزة مع الضفة الغربية والخارج 
بشكل عام، بينما تتضمن املرحلة األخيرة 
امليناء  مثل  ضخمة،  استراتيجية  مشاريع 
الحصار  ورفـــع  صناعية  ومناطق  واملــطــار 

نهائيًا عن غزة.
البند األخير في خريطة الطريق األميركية، 
واملــتــعــلــق بـــإيـــجـــاد أفــــق ســـيـــاســـي، يسمح 
بـــاســـتـــئـــنـــاف املـــــفـــــاوضـــــات بـــــني الـــســـلـــطـــة 

عــلــى جــمــيــع الــنــاخــبــني واملــرشــحــني بشكل 
وتستند  معينة.  لفئة  متحيز  وغير  دوري 
ــة إلـــى أمــريــن أســاســيــني: أن  مــســألــة الـــدوريـ
تــقــلــد املـــنـــاصـــب الــســيــاســيــة ُيــــحــــّدد زمــنــيــا 
بفترات محّددة، وأن مراقبة الحكام تقتضي 
الـــنـــاخـــبـــني بـــشـــكـــل دوري  االحــــتــــكــــام إلــــــى 
ومنتظم، ملعرفة آرائهم في شأن السياسيني 

املنتخبني وسياساتهم املختلفة. 
وتــتــســم االنــتــخــابــات بمجموعة أخـــرى من 
املعايير لضمان نزاهتها، مثل ضمان سّرية 
االقتراع، وحق املتنافسني في اإلشراف على 
وحماية  مندوبيهم،  خــالل  من  االنتخابات 
تــدخــٍل بغرض  أي  مــن  االنتخابية  الــدوائــر 
ح معني، 

ّ
التأثير على الناخبني لصالح مرش

وتأمني الدوائر االنتخابية ضد أي عنٍف قد 
يستهدف تخريب االنتخابات أو تعطيلها، 
وشــفــافــيــة عــمــلــيــة فــــرز األصـــــــوات وإظـــهـــار 
مناسبة  مهلة  وإعــطــاء  وإعــالنــهــا،  النتائج 
لتلقي الشكاوى والطعون، األمر الذي غالبا 
ما تقوم به اللجنة املشرفة على االنتخابات 
أو املحاكم. ثالثا: هل االنتخابات غاية في 
حد ذاتها أم وسيلة لغايات أخرى؟ اإلجابة 
ــا أداة  ــمـ ــة، وإنـ ــايـ أن االنـــتـــخـــابـــات لــيــســت غـ
وهــذا  معينة،  مقاصد  أو  وظــائــف  لتحقيق 
وأهم  االنتخابات«،  »فاعلية  معيار  يسّمى 
هذه الوظائف أنها تعّبر عن مبدأ »الشعب 
الــســلــطــات«، وهـــذا يعني أن الحكم  مــصــدر 
يستند إلى عنصر التفويض الشعبي، فهو 
ليس حقا إلهيا كما في النظم الثيوقراطية، 
وال يــتــم مــن خـــالل الــقــهــر والــغــلــبــة كــمــا في 
النظم العسكرية والبوليسية. ويعني أيضا 
حق الشعوب في تقرير مصائرها وتحديد 
مــن يحكمها عبر آلــيــة االنــتــخــاب، مــن دون 
تأثير مباشر أو غير مباشر من الداخل أو 

الخارج. 
ولــالنــتــخــابــات وظــيــفــة ثــانــيــة، هــي الــتــداول 
القوة  مركز  وتغيير  السلطة،  على  السلمي 
ــكـــم بـــدال  ــة الـــحـ ــارضــ ــعــ وإمـــكـــانـــيـــة تـــقـــلـــد املــ
ــذا يــعــنــي إدارة  مـــن الــحــكــومــة الــقــائــمــة، وهــ
الصراعات السياسية وحسم التنافس بني 

 
ً
مــبــاشــرة يــرتــبــط  وإســرائــيــل،  الفلسطينية 
ــبـــنـــود الـــســـابـــقـــة، عــلــمــًا  بـــنـــجـــاح تــطــبــيــق الـ
أنـــه يــبــدو نــظــريــًا فــقــط، فــي ضـــوء أن امللف 
الفلسطيني ال يحتل حّيزًا مهمًا في أجندة 
الرئيس جو بايدن واملجتمع الدولي، وهم 
اضطروا للتدخل بعد انفجار األوضاع إثر 
 عن 

ً
هــّبــات الــقــدس ومــعــركــة سيفها، فــضــال

حالة عدم االستقرار السياسي في إسرائيل، 
ــع دورات انــتــخــابــيــة في  حــيــث أجـــريـــت أربــ
ــامــــني، بــيــنــمــا تـــبـــدو الــخــامــســة  غـــضـــون عــ
مسألة وقت، والقّصة هنا عن املوعد وليس 
غابت  الفلسطينية  القضية  أن  علمًا  غــيــر، 
السابقة،  االنتخابية  الحمالت  أجــنــدة  عــن 
كما عن حوارات تشكيل الحكومة الجديدة. 
 الدولتني نفسه 

ّ
وقبل ذلك وبعده، يبدو حل

مــّيــتــًا ســريــريــًا، واألوضــــــاع تــســيــر بــاتــجــاه 
ــدة، وربــمــا يــحــتــاج الــعــالــم فترة  ــ دولــــة واحـ
 

ّ
للتأقلم ومواجهة واقع قتل إسرائيل الحل
مع ضرورة اتباع نهج سياسي فلسطيني 

انتقال  أو  عنيفة،  غــيــر  بــطــرٍق  السياسيني 
الصراع السياسي من الشارع إلى صناديق 
ــن الـــطـــرق الــعــنــيــفــة،  االقــــتــــراع، والــتــخــلــي عـ

كاالنقالبات العسكرية أو الثورة املسلحة. 
ولـــالنـــتـــخـــابـــات وظــيــفــة ثــالــثــة هـــي تــوفــيــر 
املنتخبة حديثا،  للحكومة  شرعية شعبية 

مختلف، خصوصًا على املستوى القيادي.
تـــقـــّدم املــعــطــيــات الــســابــقــة مــجــتــمــعــة فــكــرة 
ــا فــي  ــ عــــن طــبــيــعــة الـــوســـاطـــة املـــصـــريـــة. أمـ
الــخــلــفــيــات واآلفــــــــاق، فـــال تــخــفــي الـــقـــاهـــرة 
ــاء الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن  ــ ســعــيــهــا إلــــى إرضــ
الذي اتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي 
في أثناء معركة سيف القدس مرتني خالل 
أربــعــة أيــــام، بــعــد تــجــاهــل اســتــمــر شــهــورًا، 
طــالــبــًا مــنــه االنــــخــــراط فـــي جـــهـــود ضــمــان 
النار، وبحضور مصري قوي  وقف إطالق 
ة ضــمــن خــريــطــة الــطــريــق املــرســومــة 

ّ
فــي غـــز

ــعـــوت  ــديـ يـ ــًا أن صـــحـــيـــفـــة  ــمـ ــلـ ـــًا، عـ ــيـ ــركــ ــيــ أمــ
ــــوت قــــالــــت، الـــخـــمـــيـــس 3 يـــونـــيـــو/  ــرونــ ــ أحــ
، بينما 

ً
 الفكرة إسرائيلية أصال

ّ
حزيران، إن

 31 االثنني  الــيــوم،  إسرائيل  صحيفة  نقلت 
أيـــار، عــن دبلوماسي مــصــري قوله  مــايــو/ 
ــى الــقــاهــرة  ــايـــدن وحــكــومــتــه عـــهـــدا إلــ إن بـ
ة واستقرار 

ّ
بتفويض تحقيق اتفاق في غز

يثبت  كي  للسيسي،  فرصة  وهــذه  املنطقة، 
لبايدن مدى أهمية دور مصر املحوري في 

االستقرار اإلقليمي.
ــٌح طــبــعــًا أن الــســيــســي املــــــأزوم تلقف  ــ واضــ
الـــدعـــوة لنيل رضـــى ســيــد الــبــيــت األبــيــض، 
ــه فـــــي مـــلـــفـــات  ــيـ ــلـ وتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــوط عـ
حــقــوق اإلنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، عــلــى أمــل 
نيل املــســاعــدة األمــيــركــيــة أيــضــًا فــي أزمــاتــه 
الخارجية، تحديدًا فيما يتعلق بملف سد 
يًا سيضرب عدة عصافير 

ّ
النهضة، بينما غز

بحجر واحـــد، إرضـــاء واشــنــطــن وتــل أبيب 
تلك  واستئثار شركات مصرية، خصوصًا 
اإلعمار،  إعــادة  بمشاريع  للجيش،  التابعة 
كما احتكار سوق مواد البناء واملستلزمات 
األخــــرى ذات الــصــلــة، وفـــرض وصــايــة على 
ــام،  ــ ــــف الــفــلــســطــيــنــي بـــشـــكـــل عـ ــلـ ــ ة، واملـ

ّ
غـــــــــز

ملــســاعــدة الــنــظــام عــلــى كــل املــســتــويــات، بما 
الفلسطينية  القضية  كــون  الداخلية،  فيها 
ــزال مــحــل إجـــمـــاع فـــي الـــشـــارع  ــ كـــانـــت وال تـ

املصري.
فــي كــل األحــــوال، تسير الــوســاطــة املصرية 
بــشــكــل جـــيـــد فــلــســطــيــنــيــًا، وتـــحـــقـــق تــقــّدمــًا 
مرحليًا ال بأس به، لكن نجاحها على املدى 
الطويل غير محسوم، في ظل تعقيد امللفات، 
ــل األحـــــــوال،  ــي أفـــضـ ــ وتــــعــــّدد الـــالعـــبـــني. وفـ
ستنجز تهدئة على املدى املنظور القصير، 
ــا املــــتــــوســــط، وســـتـــحـــقـــق بــالــتــأكــيــد  ــ ــمـ ــ وربـ
من  ولــكــن  للنظام،  فئوية  ومــنــافــع  مكاسب 
 أزماته العميقة واملعقدة، الداخلية 

ّ
دون حل

عن طبيعته  أساسًا  والناتجة  والخارجية، 
االعتراف  ورفضه  االستبدادية،  البوليسية 
 عــن الـــقـــدرة على 

ً
بـــاألزمـــات نــفــســهــا، فــضــال

ها.
ّ
معالجتها وحل

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

التي  القائمة  الحكومة  شرعية  تجديد  أو 
قــد تــحــتــاج، مــع مــــرور الـــوقـــت، إلـــى تجديد 
ــع،  ــ شــرعــيــتــهــا. ولـــالنـــتـــخـــابـــات مــقــصــد رابـ
لــتــهــم فـــي وقــت  مــحــاســبــة الـــحـــكـــام ومــســاء
 مــن خـــالل تقويم 

ْ
انــتــظــامــهــا وإجــرائــهــا، إن

أو عن  االنــتــخــابــات  املتنافسني قبل  بــرامــج 
معاقبتهم  أو  الــســيــاســيــني  مــكــافــأة  طــريــق 
أرادوا  ــا  ــ مـ إذا  ــتــــصــــويــــت(  الــ طــــريــــق  )عــــــن 
االنتخابات  وتقوم  الثانية.  للمرة  ح 

ّ
الترش

الديمقراطية بأدوار تعبوية وتثقيفية، من 
خالل إعداد املرشحني وتدريبهم وتأهيلهم 
ــذا يــســهــم فــي  ــ لــلــمــنــاصــب الـــســـيـــاســـيـــة، وهــ
مشاركة  ويضمن  املجتمع،  حيوية  تجديد 
ـــي وضـــــع الـــســـيـــاســـات،  ــدة فـ ــديــ عـــنـــاصـــر جــ

ويدفع الشعب إلى االهتمام بالسياسة. 
حّرة  الحقيقية  االنتخابات  القول،  ومجمل 
ليست مجّرد عملية  ونزيهة وفعالة، وهي 
أو إلسكات  الحكام،  على  الشرعية  إلضفاء 
أصــــــوات املــنــتــقــديــن مـــن الــــخــــارج، ولــيــســت 
طـــريـــقـــا لـــتـــنـــافـــس الــــوصــــولــــيــــني وطـــالـــبـــي 
 
ً
آلية وليست  الــبــرملــان،  مقاعد  على  الشهرة 

ملكافأة املوالني واألنصار، أو الختيار نواب 
من أجل تقديم الخدمات للجماهير ملعالجة 
تــقــصــيــر مــؤســســات الـــدولـــة. واالنــتــخــابــات 
ال تــعــنــي أيــضــا مــجــرد تــطــبــيــق الــنــصــوص 
ُيــقــرهــا الــقــانــون، أي قــانــون، فالعبرة  الــتــي 
ــتـــى بـــالـــنـــيـــات،  ــنـــصـــوص أو حـ ــالـ لـــيـــســـت بـ
النصوص،  لتلك  الفعلي  بالتطبيق  وإنــمــا 
لالنتخابات،  الفعلية  الــوظــائــف  وبــإنــجــاز 

وبتوفر معايير الحرية والنزاهة.
االنتخابات هي املقّوم األخير للديمقراطية 
وليس األول، بمعنى أن أمــورا أخــرى يجب 
ــنــجــز )أو نــنــاضــل مـــن أجـــل إنــجــازهــا( 

ُ
أن ت

ــراء االنــتــخــابــات، كــالــســلــم األهــلــي،  ــ قــبــل إجـ
واملــــصــــالــــحــــات الـــســـيـــاســـيـــة واملــجــتــمــعــيــة، 
ـــر الــــدســــتــــوريــــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ـــع األطــ ــ ووضــ
أو تـــعـــديـــلـــهـــا، وإطـــــــالق الـــحـــريـــات الــعــامــة 
ــاء األحــــــزاب  ــنــ ــّدديــــة الـــســـيـــاســـيـــة وبــ ــتــــعــ والــ

السياسية وغير ذلك. 
)أكاديمي مصري(

فلسطين... وساطة مصرية بخريطة طريق أميركية

متى تكون االنتخابات انتخابات؟

تسير الوساطة 
المصرية بشكل جيد 
فلسطينيًا، وتحقق 

تقّدمًا مرحليًا ال بأس 
به، لكن نجاحها على 

المدى الطويل غير 
محسوم

 تسعى مصر إلى 
مفاوضاٍت غبر مباشرة 
بين »حماس« وإسرائيل، 

للتوصل إلى صفقة 
تبادل أسرى، بالتوازي 

مع عملية اإلعمار

تقوم االنتخابات 
الديمقراطية بأدوار 

تعبوية وتثقيفية، من 
خالل إعداد المرشحين 
وتدريبهم وتأهيلهم 

للمناصب السياسية

االنتخابات 
الديمقراطية ال 

تتم إال في ظل حياد 
الجهة المشرفة 

على االنتخابات في 
تعاملها مع كل 

أطراف العملية 
االنتخابية
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النازحون السوريون يتحايلون على الحرارة

الدنمارك تتخلى عن حماية الالجئين

17

عبد اهلل البشير

مع حلول فصل الصيف، تصبح درجات 
الـــحـــرارة املــرتــفــعــة مــن أكــبــر الــهــمــوم التي 
السورية.  املخيمات  في  النازحني  تواجه 
أجل  مــن  مواجهتها  أساليب  على  يحتالون  وهــم 
اليومية  حــيــاتــهــم  عــلــى  تــأثــيــراتــهــا  مــن  التخفيف 
بــاســتــخــدام أيــة وســائــل مــتــوافــرة، فــي وقــت تــزداد 
وطأتها على األطفال وكبار السن والذين يعانون 
ــنــــوش«  ــربــ ــة. فـــــي مـــخـــيـــم »حــ ــنــ ــزمــ مـــــن أمـــــــــراض مــ
الله  إدلـــب، وصــف عبد  للنازحني شمال محافظة 
لـ  في حديثه  املخيم،  محمد علي صالح، مسؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــوضــع فــي مــواجــهــة معضلة 
الــــحــــرارة املــرتــفــعــة بـــأنـــه »ســـيـــئ جــــدًا جـــــدًا. نحن 
نسكن في خيم عبارة عن شوادر داخلها نوع من 
فإذا  بلة،  الطني  يزيد  ما  النايلون،  أو  البالستيك 
كانت درجة الحرارة خارج الخيم 35 درجة مئوية 
تكون داخلها 40 أو 45 درجة مئوية«. وأوضح أن 
النازحني »لديهم مراوح تعمل بالطاقة الشمسية، 
لكنها تضخ الهواء الساخن. ولدى األطفال هناك 
الحرارة  ارتفاع درجــة  مخاوف دائمًا من تأثيرات 
عليهم، ألن أجسامهم ضعيفة والحر يؤثر عليهم 
فــي شــكــل كــبــيــر، وقـــد ُيــغــمــى عــلــى بعضهم فــجــأة، 
فــورًا. ويلجأ  املستشفى  إلــى مراجعة  ويحتاجون 
ــراء املـــيـــاه الـــبـــاردة وألـــــواح الثلج  الــبــعــض إلـــى شــ

لتخفيف درجة الحرارة، ويشمل ذلك كل املخيمات، 
خــصــوصــًا بــعــد تــوقــيــف عــــدة مــنــظــمــات مــشــاريــع 
عــلــى سكانها.  أثـــر بشكل كبير  مــا  املـــيـــاه،  تــوفــيــر 
وعلى امتداد األراضي السورية، يواجه النازحون 
جبروا 

ُ
املعاناة ذاتها وضرورة التأقلم مع ظروف أ

مكرهني منذ سنوات على التعايش معها والتأقلم 
مـــع ضــغــوطــاتــهــا وصـــعـــوبـــاتـــهـــا، خــصــوصــًا حــّر 

الصيف. 

مشكالت لدى األطفال
في مخيم »الركبان« الذي يقع عند تقاطع الحدود 
بني سورية والعراق واألردن، ويعتبر إحدى البقع 
الــجــغــرافــيــة ذات املــنــاخ الــصــحــراوي الــتــي تشهد 
ارتـــفـــاعـــًا حــــادًا فـــي درجـــــات الــــحــــرارة خــــالل فصل 
الصيف، في ظل انقطاع الكهرباء ومقومات حياة 
أساسية، امتلك النازحون الذين يناهز عددهم 12 
ألفًا طرقًا مــحــدودة للتخلص مــن حـــرارة الصيف 

املزعجة. 
الناشط اإلعالمي عمر الحمصي املقيم في مخيم 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »املــنــطــقــة  الـــبـــركـــان قــــال لـ
التي يوجد فيها املخيم تعد إحدى األكثر حرارة 
فــي ســوريــة، وتــشــّح فيها املــيــاه الــتــي تصل إلينا 
مــع درجــات  املخيم  تأقلم ســكــان  األردن. وقــد  مــن 
ــرارة املـــرتـــفـــعـــة فــــي ظــــل مــكــوثــهــم فــــي بــيــوت  ــ ــــحـ الـ
والتي  بالخشب،  ومسقوفة  الطني  مــن  مصنوعة 

ــة إلــــى شـــراء  ــافـ تــعــطــي بــــــرودة مــــحــــدودة، بـــاإلضـ
املــيــاه املــتــوافــرة خــالل الــصــيــف، لكن ذلــك ال يمنع 
الحرارة، خصوصًا  أمراض كثيرة بسبب  انتشار 
25 منهم يوميًا  ُينقل حوالى  الذين  األطفال  لــدى 
إلى املركز الطبي في املخيم بسبب معاناتهم من 
حــاالت إســهــال وأعـــراض أخــرى مرتبطة بارتفاع 

درجة الحرارة وموجة الحر«. 
من جهته، يتحدث مدير مخيم »التح« عبد السالم 
»العربي الجديد« عن معاناة األهالي من  يوسف لـ
ــات الــحــرارة، ويــقــول: »يــضــع البعض  ارتــفــاع درجـ
ــهــا بــاملــاء 

ّ
قــطــعــًا مــن الــقــمــاش فـــوق الــخــيــمــة ويــرش

آخــرون  ينشر  بينما  الــحــرارة،  تداعيات  لتخفيف 
ــارج الــخــيــم، ويــلــجــأ بعضهم إلـــى تبريد  الــطــني خـ
أجسام األطفال باملاء كل نصف ساعة، ألن الحرارة 
ال تــحــتــمــل بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم. كـــمـــا تــــغــــادر بــعــض 
العائالت الخيم خالل ساعات الظهيرة، وتلجأ إلى 

ظل أشجار قريبة«. 

المراوح الوسيلة األكثر تطورًا
تعّد املراوح إحدى أكثر الطرق املتطورة لتخفيف 
درجــــــات الــــحــــرارة بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــازحـــني، فــي 
ويجرى  الكهربائي،  للتيار  الــدائــم  االنــقــطــاع  ظــل 
الــطــاقــة  بـــألـــواح  ى 

ّ
تشغيلها عــلــى بــطــاريــات تــغــذ

يوضح  كبيرة.  فائدة  ذات  يجعلها  ما  الشمسية، 
الــنــازح املــقــيــم فــي مخيم »الــبــركــة« شــمــالــي إدلــب 

»الــعــربــي الــجــديــد«  عــمــار أبـــو أحــمــد )63 عــامــًا( لـــ
لتخفيف  املتاح  الوحيد  الخيار  »املــروحــة هي  أن 
درجــة الحرارة، وحني تتجاوز درجــة الـــ40 مئوية 
بقليل من  أبللها  رأســـي  قــمــاش على  أضــع قطعة 
الظهيرة. كما  الــحــّر عند  ف عني 

ّ
املـــاء، وهــي تخف

 نــبــلــل مـــالبـــس األطــــفــــال«. يــتــابــع أبــــو أحـــمـــد: »قــد 
يكون املكّيف الصحراوي الذي يعبأ باملاء خيارًا 
أكثر فاعلية من املروحة، لكنه يحتاج إلى كهرباء، 
وهو أمر غير متاح في املخيم، لذا تعتبر املروحة 
 الـــتـــي تــعــمــل بـــبـــطـــاريـــات أفـــضـــل الـــطـــرق املــتــاحــة 

لنا حاليًا«.

مجتمع
لقي 6 أطفال مصريني مصرعهم، وأصيب 19 آخــرون، إثر حريق نشب داخــل املؤسسة العقابية 
التابعة لــوزارة التضامن االجتماعي بمنطقة املرج، شرقي القاهرة، مساء الخميس، فيما توجه 
وفد من نيابة الحوادث باملرج إلى مقر املؤسسة للتحقيق في الواقعة، ومعرفة أسباب الحريق. 
وأفــادت التحقيقات األولية بــأن خالفًا نشب بني طفلني داخــل املؤسسة، قاما على أثــره بإشعال 
النيران داخل غرفتهما، ما نتج عنه مصرع 6 أطفال. وهرعت على الفور سيارات اإلطفاء إلى مكان 
)العربي الجديد( الحريق للسيطرة عليه.  

وّجه أكثر من 180 عضوًا فرنسيًا في مجالس منتخبة ينتمون ألطياف سياسية مختلفة الجمعة 
الناشط  بــاإلفــراج عن  فيها  يطالبونه  السيسي،  اح 

ّ
الفت عبد  املصري  الرئيس  إلــى  مفتوحة  رسالة 

قرابة  منذ  فــي مصر  واملــوقــوف  فرنسية  مــن  املــتــزّوج  رامـــي شــعــث،  املصري-الفلسطيني  الحقوقي 
تمثيلية محلّية  فــي مجالس  أعــضــاء منتخبون  وهــم  املفتوحة،  الــرســالــة  ــعــون على 

ّ
واملــوق سنتني. 

الـــرأي في  مــن سجناء  اعتقال اآلالف  إزاء استمرار  العميق  عــن »قلقهم  عــّبــروا  ووطنية وأوروبــيــة، 
)فرانس برس( مصر«، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث.  

مطالبة فرنسية لمصر بإطالق الناشط رامي شعثمصر: وفاة 6 أطفال في حريق بمؤسسة عقابية

محمد  البيئية  الهندسة  اختصاصي  يــوصــي 
إسماعيل النازحين من أجل تخفيف درجات الحرارة 
أو  الخيمة  داخل  منها  تحّد  طرق  إلى  باللجوء 
البيت المسقوف بالصفيح، من خالل توفير عوازل 
أو  للخيمة،  الجيدة  التهوية  واعتماد  حرارية، 
وضع طبقة عازلة خارجية فوق سقف الخيمة 

تعلوه بمسافة 40 إلى 50 سنتمترًا.

طبقة عازلة

أبــــدت املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة لــشــؤون 
الــاجــئــن اعــتــراضــا قــويــا عــلــى الــقــانــون الـــذي أقـــّره 
البرملان الدنماركي، والذي يسمح بالنظر في طلبات 
اللجوء بعيدًا من دول تقع خارج أوروبــا، ووصفته 
« عن مسؤولياتها بموجب القانون الدولي. 

ٍّ
بأنه »تخل

ــار الــقــانــون غــضــب جــمــاعــات حــقــوق اإلنــســان  ــ وأثـ
واملفوضية األوروبية. وقال املفوض السامي لأمم 

املتحدة لشؤون الاجئن فيليبو غراندي، في بيان، 
ــال ســريــانــه قــد يــــؤدي إلـــى نقل  إن الــقــانــون فــي حـ
طــالــبــي الــلــجــوء بــالــقــوة، األمـــر الـــذي يــعــد تخليا من 
املعرضن  الاجئن  الدنمارك عن مسؤولية حماية 
املتحدة  لأمم  السامية  »املفوضية  أضــاف:  للخطر. 
لشؤون الاجئن تعترض بقوة على مساعي إحالة 
الحماية  بتوفير  الدولية  وااللتزامات  اللجوء  مسألة 

ــــرى«، الفــتــا إلـــى أن  إلـــى طـــرف خــارجــي أو دول أخـ
ــرارًا عـــن قــلــقــهــا واعــتــراضــهــا  ــ املــفــوضــيــة أعـــربـــت مـ
نصائح  وقــدمــت  الدنماركية  الحكومة  اقــتــراح  على 
أكثر  الــدنــمــارك واحـــدة مــن  وبــدائــل عملية. وتنتهج 
سياسات الهجرة صرامة في أوروبا، وتهدف لعدم 
قبول أي الجئن إال بموجب نظام حصص التوزيع 
الجديد  القانون  ويتيح  املتحدة.  األمــم  حــددتــه  الــذي 

للدنمارك نقل الاجئن الذين يصلون إلى الباد إلى 
مراكز لطالبي اللجوء في دولة شريكة يجرى فيها 
بحث حاالتهم وربما يحصلون على حماية في تلك 
الــدولــة. وأكــد غــرانــدي أن »املفوضية ستستمر في 
زالــت شريكا قديما  التي ما  الدنمارك  التواصل مع 

محل تقدير«.
)رويترز(

Saturday 5 June 2021
السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة

)دافوت كوالك/ األناضول(



لم  لكنها  التربويات،  املــرشــدات  صديقاتها 
تكن قادرة على فعل أي شيء خالل الفترات 
التي كــان يشتد فيها القصف، وحتى حني 
لــجــأ أفــــراد الــعــائــلــة إلـــى مــنــزل جــد األطــفــال 

القريب عند بوابة بلدة بيت حانون.
ــد«:  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــقــــول أبـــــو عــــــودة لــــ وتــ
»بـــحـــكـــم تــعــامــلــي مــــع األطــــفــــال ومــعــرفــتــي 
بـــمـــتـــخـــّصـــصـــني، كـــنـــت أنــــجــــح فــــي احــــتــــواء 
ــان، وأفــــشــــل فــي  ــيـــ خـــوفـــهـــا فــــي بـــعـــض األحـــ
أحـــيـــان أخـــــرى. فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــتــابــع 
حــالــتــهــا مــعــالــجــة نــفــســيــة«. هــــدف الـــوالـــدة 
حــالــيــا هـــو عـــالج ابــنــتــهــا مـــن  آثــــار الــحــرب 
والصدمة، على أن تلحقها بنشاط رياضي 
الحقا. تضيف: »أفكر في النساء اللواتي لم 
يستطعن التعامل مع أطفالهن، أو إحالتهم 
إلـــى متخصصني لــلــعــالج. ومــــاذا عــن حــال 

عائالت الشهداء؟«. 

عالج
يقصد املعالجة النفسية نسرين أبو عرجة 
ــفـــال الـــذيـــن تــتــطــلــب حــاالتــهــم  عــــدد مـــن األطـ

، على اعتبار أنهم في 
ً
 عاجال

ً
النفسية تدخال

ها توضح 
ّ
لكن حــالــة صــدمــة نفسية حـــادة، 

أنــــه ال يــمــكــن تــحــديــد أرقــــــام تــتــعــلــق بــعــدد 
األطــفــال املــتــضــرريــن مــن الــحــرب قبل مــرور 
الـــعـــدوان، وذلـــك حتى  شهرين على انــتــهــاء 
األعــراض  املتخصصون من تحديد  يتمكن 
اإلسرائيلي  الــعــدوان  النعكاسات  املبدئية 

على سلوكياتهم اليومية. 
ــزة لــلــصــحــة  ــ وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات بـــرنـــامـــج غـ
ــة، هــــــنــــــاك ارتــــــــفــــــــاع فـــــــي نـــســـبـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
االضطرابات النفسية لدى أطفال غزة وذلك 
الــعــدوان اإلسرائيلي األخــيــر. مــن هنا،  قبل 
أكــثــر عنفا  تتخّوف مــن أن يصبح األطــفــال 
في سلوكياتهم اليومية، هم الذين تعّرضوا 
لصدمات هائلة من جــراء أصــوات القصف 

وتضّرر منازلهم مباشرة. 
ه »بعد معاينة عدد من 

ّ
وتقول أبو عرجة إن

األطفال، يظهر أن الغالبّية منهم يعانون من 
صدمة نفسية، تظهر من خالل اضطرابات 
سلوكية سيئة وعنيفة. إال أن تحسن الحالة 
الــنــفــســيــة يــتــطــلــب جــلــســات تــفــريــغ نفسي 

غزة ـ أمجد ياغي

ــهــــات الـــغـــزيـــات ما  تـــتـــشـــارك األمــ
 بأبنائهن من جــراء العدوان 

ّ
حــل

اإلســرائــيــلــي األخــيــر عــلــى قطاع 
غــزة. ثّمة اخــتــالف بــني مــا عــاشــوه وانتهى 
قبل أيام باملقارنة مع الحروب السابقة، إذ 
ارتجاجية  صــواريــخ  إســرائــيــل  استخدمت 
ــا  ــانــــت تـــخـــيـــف األطـــــفـــــال بـــأصـــواتـــهـــا ومـ كــ
ــفــه فــي نــفــوســهــم. كــانــوا يــعــجــزون عن 

ّ
تــخــل

الــنــوم بــســبــب تــركــيــز الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
على ضرب أهداف معينة بعد الواحدة من 
في  الــقــصــف  يستمر  وقـــد  الــلــيــل،  منتصف 
ــــروق الــشــمــس. هــذه  بــعــض األيـــــام حــتــى شـ
األيام الصعبة جعلت أطفااًل يخشون حلول 
املساء والعتمة. ونشر العديد من الناشطني 
مشاهد عكست مــدى خــوف وبكاء األطفال 

في إحدى ليالي العدوان اإلسرائيلي. 
ال تستطيع نسرين أبو عــودة )9 سنوات(، 
الــنــوم مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي على 
اللحظة،  أيــار وحتى  القطاع في 11 مايو/ 
إال في حال بقيت والدتها إلى جانبها طوال 
الــلــيــل. وبــمــجــرد ســمــاع أي صـــوت عـــال أو 
قريب، تشعر بالخوف والقلق. وقد تنتابها 
هذه املشاعر في حال سقوط آلة حادة على 
األرض على سبيل املثال، أو في حال فتح أو 

إغالق األبواب أو النوافذ.  
ــلــــدة بــيــت  ــو عـــــــودة فــــي بــ ــ ــنــــزل أبــ تــــضــــرر مــ
إذ استهدف االحــتــالل بيوت هذه  حــانــون، 
البلدة املتالصقة. كانت نسرين تبكي بشدة 
فــــي الـــلـــيـــالـــي، وخـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا اضــطــر 
أمــام عينيها  البيوت لترى   السكان إلخــالء 
لــم تكن  األنـــقـــاض.  تــحــت  جثثا تنتشل مــن 
والــدتــهــا قـــادرة على منعها مــن رؤيـــة هذه 
املــشــاهــد، إذ اضــطــر األهـــالـــي إلـــى الــخــروج 
فــرق اإلغاثة  الــذي كانت  الطريق نفسه  من 
تسعف من خالله املصابني وتنتشل جثث 

الشهداء.  
أمــا والــدتــهــا ميساء أبــو عـــودة )32 عــامــا(، 
ابنتها  املــنــزل، ظلت  إنــه بعد إخـــالء  فتقول 
تــتــبــول الإراديـــــــا ملــــدة خــمــســة أيـــــام، كــمــا لم 
تــكــن تــحــب الـــنـــوم حــتــى ال تــســتــيــقــظ على 
أصــــوات الــقــصــف. فــي بــعــض األيـــــام، كانت 
تنام في حضن والــدهــا. أمــا شقيقاها فهد 
)11 عاما(، ونور الدين )6 أعوام(، فيعانيان 
من الصدمة والقلق، إال أن املعالجة النفسية 
التي قصدتها الــوالــدة أشــارت إلــى أن حال 

نسرين أكثر سوءًا. 
تعمل أبو عودة ُمدّرسة في مرحلة التعليم 
األساسي في إحدى املدارس الحكومية في 
بلدة بيت حانون، وتشير إلى أنها حاولت 
أنــهــا ليست  مــســاعــدة طفلتها منذ أحــســت 
على ما يرام، وكانت تتواصل مع العديد من 

أطفال 
غزة

صدمات 
نفسية ما 

بعد العدوان 
اإلسرائيلي

عاش أطفال قطاع غزة ليالي مرعبة. لم تعد العتمة 
بالنسبة إليهم فرصة للراحة والنوم، بل سببًا للهلع، إذ 
إن الطائرات اإلسرائيلية كانت تعمد إلى قصف بيوتهم 

ليًال. وما بعد العدوان، يعانون من اضطرابات نفسية

أشعر بالخوف دائمًا 
ألن الحرب يمكن أن تتكرر 

في أي لحظة

الناس في غزة يكرهون 
الليل بعدما دّمرت الحروب 

اإلسرائيلية عالقتهم به

1819
مجتمع

مكثفة وإمــكــانــيــات وأمـــاكـــن تــرفــيــه. ونــظــرًا 
أو أماكن  لعدم وجــود بيئة نفسية صحية 
ــر ســيــكــون صعبا«.  ــزة، فـــإن األمـ تــنــزه فــي غـ
تــضــيــف: »الــكــثــافــة الــســكــانــيــة لــيــســت بيئة 
جـــيـــدة لــنــمــو طــفــل يــتــمــتــع بــصــحــة نفسية 
ــــزة صــعــبــة   بــيــئــة غـ

ّ
ــــى أن ــة إلـ ــتـ ــيــــدة«، الفـ جــ

االجتماعية  والحالة  السكان  عــدد  لناحية 
ــعـــدوان  والــســيــاســيــة الــصــعــبــة، »كـــمـــا أن الـ
اإلسرائيلي األخير أحدث صدمات نفسية، 
ــان يـــحـــدث فــي  ــ  الـــقـــصـــف كـ

ّ
ــا أن وخـــصـــوصـ

الوقت الــذي ينام فيه األطــفــال، ما أدى إلى 
باإلضافة  البعض  لــدى  عقلية  اضــطــرابــات 

إلى السلوك العنفي«. 

خوف
ما 

ّ
تــرتــجــف ســــوار الــنــجــار )8 ســـنـــوات(، كل

ــهـــي تــشــعــر  ــفــــع. فـ ســـمـــعـــت أي صــــــوت مــــرتــ
ــمــــاع أصــــــوات  بــــالــــخــــوف الــــشــــديــــد لــــــدى ســ
طـــائـــرات االســـتـــطـــالع الـــتـــي ال تـــكـــاد تغيب 
عن سماء قطاع غزة، وخصوصا في الليل. 
تقيم في منطقة الدحدوح، غرب مدينة غزة، 
العديد  اإلسرائيلية  الطائرات  قصفت  وقــد 
مـــن الــبــيــوت واألراضـــــــي الـــزراعـــيـــة بــالــقــرب 
مــن مــنــزلــهــا. لــم تــخــرج الــنــجــار مــنــذ انـــدالع 
ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي وحــتــى الــيــوم ســوى  الـ
الجديد«:  »العربي  لـ تقول  والــدتــهــا.  برفقة 
»عــلــى مــقــربــة مـــن مــنــزلــنــا، كــانــت األراضــــي 
الــزراعــيــة مــدمــرة، وتــوجــد الكثير مــن بقايا 
الصواريخ في منزلنا. أشعر بالخوف دائما 
لحظة.  أي  فــي  تتكرر  أن  يمكن  الــحــرب  ألن 
والدي كان يكذب علّي ويقول إن الحرب لن 
تحصل لكنها حصلت. أتمنى أن ننتقل من 
منزلنا هــذا، وأريــد جيشا كبيرًا قــادرًا على 
حمايتنا نحن األطــفــال من املــوت من جراء 

القصف اإلسرائيلي«. 
فــي شــــارع الـــوحـــدة، لــم يــعــد كــل مــن ســاري 
عـــلـــوان )13 عـــامـــا(، وشــقــيــقــه إبــراهــيــم )10 
ســــنــــوات(، يـــرغـــبـــان فـــي الـــبـــقـــاء فـــي الــحــي، 
فــقــد شــاهــدا املــجــزرة وقــضــيــا ليلة صعبة، 
 بعد يومني، بعدما 

ّ
إال الطعام  ولم يتناوال 

شـــاهـــدا عــبــر الـــنـــافـــذة املــطــلــة عــلــى الــشــارع 
»غــزة  ســـاري:  يقول  الجثث.  بعض  انتشال 
ها خراب، وال أريد اللعب في الشارع وال 

ّ
كل

لــو خرجت،  بأنني  أشعر  امللعب.  فــي  حتى 
يمكن أن أموت وتأتي الحرب، وهذه أحالم 

أشاهدها كثيرًا هذه األيام«. 
والدهما مؤمن علوان )40 عاما(، يقول إنه 
يــعــجــز عـــن تــهــدئــتــهــمــا فـــي بــعــض لــحــظــات 
ــابــــع: »لـــــم أمــنــعــهــمــا مــن  ــتــ انـــفـــعـــالـــهـــمـــا. ويــ
مــشــاهــدة املـــجـــزرة فـــي الـــحـــي. حــتــى لـــو لم 
كانا سيريانها من  النافذة،  يشاهداها من 
خـــالل شــاشــة الــتــلــفــاز. جميع أطــفــال الحي 
باإلضافة  النفسية،  الصدمات  من  يعانون 
إلى أطفال في مناطق مختلفة. لكن ال أعلم 
بعد  الــركــام  ل 

َ
ُيـــز ولــم  أطفالنا  نعالج  كيف 

وال توجد أماكن غير البحر املكتظ بالناس 
 للترفيه عن النفس«. 

ً
أصال

ــاذ عــلــم الــنــفــس في  ــتـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أسـ
 
ّ
جامعة األقصى في غزة، درداح الشاعر، إن

كبير،  األطفال  النفسية على  الصدمات  أثر 
وقــد يعانون مــن الــتــبــّول الــــالإرادي والفزع 
ــواًل إلــى  ــ والــقــلــق واألرق والــكــوابــيــس، وصـ
السير أثناء النوم. كذلك يشير، استنادًا إلى 
ما عاناه أطفال حــروب سابقة، إلــى عزوف 
الـــبـــعـــض عــــن الـــــدراســـــة، وتــفــضــيــل الــعــزلــة 
بــداًل من التواصل مع املحيط، وقــد يصبح 
الــبــعــض أكــثــر الــتــصــاقــا بــأهــلــهــم، مـــا يــؤثــر 
املحيط  مــع  التفاعل  الطفل على  قــدرة  على 

في املستقبل.  
»العربي الجديد«: »الناس  ويقول الشاعر لـ
في غزة يكرهون الليل بعدما دّمرت الحروب 
اإلسرائيلية عالقتهم بــه، وقــد بــات  يقترن 

بأصوات مرعبة بالنسبة إليهم، األمر الذي 
يــنــتــج عــنــه ســلــوك عــنــفــي لـــدى األطـــفـــال في 
أحيان كثيرة. لذلك، فهناك ضرورة لتقديم 
بــرامــج دعــم نفسي وأخـــرى ترفيهية ضمن 
املــنــاهــج الــدراســيــة ملــســاعــدة األطـــفـــال على 

تجاوز الصدمات النفسية«. 
يــشــار إلــى أن الــعــدوان اإلســرائــيــلــي األخير 
ــــذي امـــتـــد عــلــى مــدى  ــزة، والــ ــ عــلــى قـــطـــاع غـ
شــهــيــدًا،   254 ســـقـــوط  إلــــى  أدى  يـــومـــا،   11 
مــســنــا،  و17  امـــــــرأة،  و39   ،

ً
ــال ــفـ طـ  66 مــنــهــم 

مختلفة،  بــجــراح  شخصا   1948 وإلصــابــة 
واملنشآت  املمتلكات  تدمير  إلــى  باإلضافة 
الــــســــكــــنــــيــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة واملــــــؤســــــســــــات 
الحكومية، من بينها تلك الطبية، باإلضافة 

إلى األراضي الزراعية.

فلسطين
االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

حيفا

الضفة
الغربية

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية  الــعــائــالت  مــن  الــعــديــد  تستعّد 
لحجز غرف أو ما توفر في املنتجعات 
البحر  على  املطلة  االصطياف  ومــراكــز 
ــل قــــــرب حــــلــــول فـــصـــل الــصــيــف  ــ ــــي ظـ فـ
ــات الـــحـــرارة فـــي الــبــالد،  ــ وارتـــفـــاع درجـ
يـــثـــقـــون  ال  كـــثـــيـــريـــن  أن  وخــــصــــوصــــا 
انقطاع  أزمــة  لحل  الحكومية  بالوعود 
ــر مــن  ــ الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، لـــيـــزيـــد األمــ
مــعــانــاتــهــم صـــيـــفـــا.  بـــــدأت أســـــرة عبد 
الــــقــــادر الـــتـــواتـــي الـــقـــاطـــنـــة فــــي مــديــنــة 
مسالته شمال غربي البالد، ادخار املال 
منذ بداية الشتاء املاضي، بهدف حجز 
استراحة مناسبة خالل شهري يوليو/ 
األكثر  كونهما  آب،  وأغــســطــس/  تــمــوز 
حرًا، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.  
ويـــــعـــــرب الـــــتـــــواتـــــي، خـــــــالل حــــديــــثــــه لـــ 
ــن عــــــدم ثــقــتــه  ــ ــد«، عـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ
بالوعود التي قطعتها حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الــجــديــدة بــإيــجــاد حــل ألزمــة 
الكهرباء لهذا العام، »ألننا نسمع مثل 
هــذه الــوعــود مــع بــدايــة الصيف مــن كل 
عــــام مـــن دون نــتــيــجــة«. يــضــيــف: »كــل 
التي كانت السلطات تتحجج  العوامل 

بها ما زالت موجودة«. 
ويلفت التواتي إلى أنه في ظل استمرار 
عــــدم قـــــدرة الــســلــطــات عــلــى الــســيــطــرة 
إمــداد  خطوط  وحماية  املسلحني  على 
الطاقة الكهربائية وغير ذلك، »ستبقى 
الــتــصــريــحــات مــجــّرد وعــــود«. ويعاني 
املواطن الليبي منذ سنوات من انقطاع 
التيار الكهربائي خالل فصل الصيف، 
وتــصــل ســاعــات التقنني إلــى 18 ساعة 
ــيــــان، ينقطع  يــومــيــا. وفــــي بــعــض األحــ

التيار الكهربائي أليام.
واقـــــع دفــــع ســـمـــاح بـــن مــحــســن، والــتــي 
تــــقــــطــــن فــــــي مــــديــــنــــة تــــــــاجــــــــوراء شــــرق 
العاصمة طرابلس، إلى حجز غرفة في 
أحــد املــصــايــف بــاكــرًا قبل نــفــاد الــغــرف، 
ــايــــف الــكــبــيــرة  ــى أن »املــــصــ ــ ــيـــرة إلــ مـــشـ
تمنحني وأسرتي شعورًا باألمان. كما 
يجعلنا  الكهربائية  املــولــدات  تــوفــر  أن 
ــات  ــ قــــادريــــن عـــلـــى تــحــمــل ارتــــفــــاع درجـ
الحرارة«. تضيف في حديثها لـ »العربي 
الـــجـــديـــدة« بــــأن إمــكــانــيــاتــهــا املـــاديـــة ال 
 ،

ً
تسمح لها بالبقاء في املصيف طويال

»إال أن هذه املدة تظل أفضل من ال شيء 
   .»

ً
والبقاء من دون كهرباء طويال

وتــشــيــر بـــن مــحــســن إلــــى أن الــكــهــربــاء 
تنقطع حاليا ملدة أربع ساعات وأحيانا 
أكثر من دون سبب. وتسأل: »ماذا يكون 
ــال حــــني يـــعـــتـــدي مـــســـلـــحـــون عــلــى  ــحــ الــ
محطات توليد الكهرباء إلجبار الناس 
على العيش في الظالم أو شراء املولدات 

الكهربائية من التجار الجشعني؟«. 
يوميا  للكهرباء  العامة  الشركة  وتعلن 
أفــادت بأنها  التقنني، وقــد  عن ساعات 
ستصل إلــى 3 ســاعــات. إال أن املــواطــن 
التقنني  أن ساعات  يؤكد  خليفة بشنة 
غــيــر عــادلــة بــني املــنــاطــق. فــفــي مدينته 
ــم تــنــقــطــع  ــة، غـــــرب طــــرابــــلــــس، لــ ــ ــزاويــ ــ الــ
ــكـــهـــربـــاء مـــنـــذ أســــابــــيــــع. ويــــرجــــح أن  الـ
من  الشركة  تمنع  املسلحة  املجموعات 
فـــــرض ســــاعــــات تــقــنــني مـــتـــســـاويـــة بــني 
ســاعــات  مضاعفة  والنتيجة  املــنــاطــق. 
ــدد مــــن املــــنــــاطــــق عــلــى  ــ الـــتـــقـــنـــني فــــي عــ

حساب أخــرى. وحاله حاله كثيرين، ال 
 بقدرة السلطات على حل 

ً
يبدو متفائال

أزمة الكهرباء.  
ويؤكد مسؤولو أكبر ثالث مصايف في 
غـــرب الـــبـــالد، وآخــــر فــي مــديــنــة شحات 
ــبـــالد، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  شــــرق الـ
ــاتـــت مـــحـــجـــوزة حـــتـــى نــهــايــة  الــــغــــرف بـ
أغسطس/ آب املقبل. أحد هؤالء ويدعى 
طـــارق دريــــزة، يــوضــح أن الــســؤال األول 
ــذي يــطــرحــه املــــواطــــن يــتــعــلــق بــتــوفــر  ــ الـ
الكهرباء على مدار الساعة، مشيرًا إلى 
أن هذا هو الدافع األكبر لدى املواطنني 

لالصطياف.  
ومنذ تولي الحكومة الجديدة مهامها 
في مارس/ آذار املاضي، أعلنت أن ملف 
القصوى.  أولوياتها  مــن  هــو  الكهرباء 
وعلى الرغم من اعترافها بأن املسلحني 
تسببوا بــالــظــالم الـــذي شــهــدتــه الــبــالد 
على مدى يومني الشهر املاضي، أكدت 
أن وزراءهــــــا يــتــابــعــون مــلــف الــكــهــربــاء 

خالل جوالتهم في الخارج.  
تعاقدها  الحكومة  إعـــالن  مــع  وتــزامــنــا 
ــركــــات تـــركـــيـــة وإيـــطـــالـــيـــة خـــالل  مــــع شــ
ــر املـــــاضـــــيـــــة، حـــــــــذرت الـــشـــركـــة  ــ ــهــ ــ األشــ
في  مظلم  صيف  مــن  للكهرباء  الــعــامــة 
على خطوط  التعديات  اســتــمــرت  حــال 

نــقــل الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي مختلف 
املــنــاطــق. وعلى مــدى األشــهــر املاضية، 
ــدرت الــشــركــة بــيــانــات عـــدة أعلنت  ــ أصـ
األمــــــتــــــار مــن  ــة آالف  ــ ــرقـ ــ ــــن سـ عــ فـــيـــهـــا 
األســالك الكهربائية على »يد خارجني 
بإنهيار شبكة  الــقــانــون«، ما يهدد  عن 
الكهرباء. ويتساءل بشنة: »كيف يمكن 
الوثوق بوعود السلطات وهي ما زالت 
تماطل؟«، مضيفا أن الــرأي العام يدرك 
أن املــشــكــلــة أمــنــيــة، والـــحـــل يــتــمــثــل في 
ضــبــط الــوضــع األمــنــي لــحــمــايــة شبكة 
العامة  الشركة  الكهرباء والعاملني في 
بأن  توهمنا  السلطات  لكن  للكهرباء. 
املــشــكــلــة فــنــيــة وتــبــحــث عــن حــلــهــا لــدى 

الشركات األجنبية«. 
التواتي وبــن محسن  ويتفق بشنة مع 
حول أسباب لجوء املواطن الى البحث 
: »قد يكون لدى 

ً
عن حلول بديلة، قائال

ــدات كــهــربــائــيــة  ــولـ غــالــبــيــة الـــعـــائـــالت مـ
في بيوتها، إال أنها ال تكفي إال لبضع 
ــــذي ال يحل  ــر الـ ــ ــارة، األمـ ــاعـــات لــــإنــ سـ
مشكلة ارتفاع درجات الحرارة«. ويشير 
إلـــى أن عـــدم وجــــود أمــاكــن شــاغــرة في 
املــصــايــف يشير إلــى أن األخــيــرة باتت 
خيارًا وحيدًا لدى املواطنني لحل األزمة 

التي تتكرر سنويا.

ليبيا: أزمة الكهرباء 
تشجع على االصطياف

يستمتعان بالبحر )عبداهلل دوما/ فرانس برس(

ال غنى عن الشاطئ خالل الحرارة المرتفعة )محمود تركية/ فرانس برس(

يرافقهم الخوف في يومياتهم )محمد الحجار(
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اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، والذي 
امتد على مدى 11 يومًا 

في صيف كل عام، 
تشهد ليبيا انقطاع 

التيار الكهربائي لساعات 
طويلة، األمر الذي 

يدفع الناس إلى االنتقال 
إلى أماكن االصطياف 

صيفًا حيث تتوفر 
الكهرباء

يشكو الالجئون 
الفلسطينيون في 

لبنان من قلّة فرص 
العمل ألسباب عّدة. 

ورغم أّن التمريض من 
المهن المتاحة لهم، 
فإّن حقوق العاملين 

في هذا المجال غير 
محفوظة

تجّمع للممرضين الفلسطينيين في لبنان
الممرض الفلسطيني 
محروم من التعويض 
ومن الضمان الصحي

من أهداف التجّمع 
التواصل مع الممرضين 

في مختلف المناطق

صيدا ـ انتصار الدنان

ــمـــمـــّرض الــفــلــســطــيــنــي فــــي لــبــنــان  ــلـ  لـ
ّ

يــــحــــق
الــعــمــل فـــي مــهــنــتــه، بــعــد حــصــولــه عــلــى إذن 
ملــّدة عام قابل للتجديد  مزاولة مهنة صالح 
 
ّ
ــبـــالد. لــكــن مـــن وزارة الــصــحــة الــعــامــة فـــي الـ
هـــذا اإلذن ال يــخــّولــه االســتــفــادة مــن ضمان 
نقابة  إلــى  باالنتساب  لــه  يسمح  وال  صحي 
املــمــرضــات واملــمــرضــني فــي لــبــنــان، بالتالي 
ــه ُيـــَعـــّد مـــهـــدورًا فــي حــني يــعــانــي من 

ّ
 حــق

ّ
فـــإن

األزمات االقتصادية واالجتماعية والنفسية 
التي تعصف بالبالد. ويأتي ذلك في الوقت 
الــذي يقّدم فيه تضحيات إنسانية، من دون 

الحصول على أدنى حقوقه.
وثّمة مستشفيات، بحسب ما يقول املمرض 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــرازق لـــ عــز الــديــن عــبــد الـ
»تحاول استغالل املمّرض وتسعى إلى سلب 
أو ضــمــان صحي يشمله  تــأمــني  مــن  حقوقه 
ــن تـــعـــويـــض نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة،  ــ وعـــائـــلـــتـــه، ومـ
وتحرمه من بدل التعليم. وثّمة أخرى تذهب 

ــّد ســلــبــه أجــــره، فــي ظــل غــيــاب الــقــوى  إلـــى حـ
الشعب  عن  واملسؤولة  الفاعلة  الفلسطينية 
الــرزاق الجئ فلسطيني  الفلسطيني«. وعبد 
من بلدة عمقا في قضاء عكا، يقيم اليوم في 
مدينة صيدا جنوبي لبنان، وهو متخصص 
في التمريض وحاصل على درجة ماجيستر 
في مكافحة العدوى من الجامعة العربية في 
بــيــروت.  ويخبر عبد الـــرازق »بعد تخرجي، 
كنت مندفعا للعمل وبدأت أبحث عن فرصة 
عديدة   صعوبات 

ّ
لكن عــّدة.  في مستشفيات 

ــي كـــنـــت مــتــخــرجــا  ــنــ ــ
ّ
ــا أن ــ ــــرزهـ ــنـــي، أبـ ــتـ ــهـ واجـ

حديثا باإلضافة إلــى وجــوب حصولي على 
إذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة العامة«. 
 »اإلذن كـــان ُيــعــطــى فـــي عــام 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

مـــحـــددًا بفترة  يــكــون  ــــدة وال  ــّرة واحـ ملــ  2015
ــام 2018  ــ ــــرى فــــي عـ  جـ

ً
 تـــعـــديـــال

ّ
ــكـــن زمـــنـــيـــة. لـ

وصــار ُيعطى ملــّدة عــام واحــد على أن ُيجّدد 
 عبد الــرازق مستثنى من 

ّ
في آخــره«. ُيذكر أن

ه حصل على اإلذن قبل التعديل. 
ّ
التجديد، ألن

»تــقــّدمــت بطلبات عمل  الــــرازق:  يضيف عبد 

فــي مستشفيات فــي مــديــنــة صـــور )جــنــوب( 
والــزلــقــا )إلــــى الــشــمــال مـــن بـــيـــروت( وصــيــدا 
ق 

َ
 ُيواف

ّ
)جــنــوب( والــع اصمة بــيــروت، قبل أن

الجية  فــي منطقة  فــي مستشفى  على طلبي 
ــــروت( بـــعـــد عـــــام مــن  ــيـ ــ ــن بـ ــنـــوب مــ )إلــــــى الـــجـ
بل في مستشفى 

ُ
البحث. كذلك كان طلبي قد ق

الفلسطيني  املمرض  يتقاضى  ال  املستشفى 
 ذلــك ليس لــه إطــار 

ّ
 كــل

ّ
أجـــرًا لــقــاءه. وفــي ظــل

فلسطيني يحميه«.
ه »من هنا، أتت فكرة 

ّ
ويوضح عبد الــرازق أن

لبنان،  فــي  الفلسطينيني  املــمــرضــني  تــجــّمــع 
بهدف توحيد الكلمة ووضع خطة تهدف إلى 
تحسني وضع املمرض الفلسطيني في لبنان 
والحفاظ على حقوقه والدفاع عنها«. يضيف 
 »لجنة تشكيلية تأسست للبدء في وضع 

ّ
أن

خطة للعمل، بعيدًا عن االنتماءات والتمييز 
الجنسي والتطّرف والعنصرية. فالتركيز هو 
االنحياز. وهكذا  عــدم  اإلنسانية وعلى  على 
بدأ التجّمع بالتحّرك من خالل صفحته على 
موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي، فكانت 
الفلسطيني  املـــمـــرض  عـــن  لــلــتــعــبــيــر  مــنــّصــة 
التي  التضحيات  ولــإضــاءة على  لبنان  في 
كورونا  فيروس  مكافحة  مجال  في  يقّدمها 
ــا أهـــــداف الــتــجــّمــع، فــيــوجــزهــا  ــ الـــجـــديـــد«. أّمـ
مــع املمرضني  »الــتــواصــل  ها 

ّ
بأن الـــرازق  عبد 

فـــي مــخــتــلــف املــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، وتــســلــيــط 

الفلسطيني في لبنان،  الضوء على املمرض 
ــة، وتــــشــــارك  ــاحــ ــتــ ــــرص الـــعـــمـــل املــ وعـــــــرض فــ
الفلسطينيني،  باملمرضني  الخاصة  األخبار 
ــرأي  واملــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم وعــرضــهــا عــلــى الـ
العام، والعمل على إنشاء اتحاد للممرضني 
املــهــدورة،  عــن حقوقهم  يــدافــع  الفلسطينيني 
العمل على إنشاء فرق طبية لتعزيز  وكذلك 
الوعي الصحي ودعم الخدمات الصحية في 

املجتمع املدني«.
مـــن جــهــتــه، تـــخـــّرج املـــمـــرض عــلــي حــامــد من 
مدينة  في  واملقيم  الفلسطينية  مدينة صفد 
صيدا، في الجامعة اللبنانية. يخبر »العربي 
 »بــعــد تــخــّرجــي صـــرت مــتــدّربــا 

ّ
الــجــديــد« أن

أتقاضى  املدينة وكنت  في أحد مستشفيات 
فــقــط بــــدل الـــنـــقـــل. وبـــعـــد إنـــهـــائـــي الـــتـــدريـــب، 
 من راتب املمرض اللبناني. 

ّ
عملت براتب أقل

ونحن ال حقوق لنا في ما يتعلق بالتعويض 
والضمان الصحي وتعويض نهاية الخدمة. 
 ذلك 

ّ
وإذا اضطررت إلى دخول املستشفى، فإن

يكون على نفقتي الخاصة«.

ني 
ّ
لكن الجيدة،  عالماتي  إلــى  نظرًا  حكومي 

ــنــي الجــئ فلسطيني، 
ّ
ُرفــضــت فــي مــا بعد ألن

 املمرض الفلسطيني مطلوب للعمل، 
ّ
علما أن

املــمــرضــني  تــســتــقــطــب  الـــخـــلـــيـــج  دول   
ّ
إن إذ 

ـــــه عبد 
ّ
الــلــبــنــانــيــني بــمــعــظــمــهــم«. ويـــتـــابـــع أن

يت عن فكرة 
ّ
ه »منذ ذلك الوقت تخل

ّ
الرازق أن

أّي مستشفى حــكــومــي،  إلـــى  طــلــبــات  تــقــديــم 
 

َ
وعــمــلــت فـــي ثــالثــة مــســتــشــفــيــات لـــم أتــقــاض

منها أجرًا لقاء عملي«.
الفلسطيني   »املمرض 

ّ
أن الــرازق  ويؤكد عبد 

محروم من التعويض السنوي ومن الضمان 
 املستشفى حــيــث يعمل 

ّ
ــإن فـ الــصــحــي، كــذلــك 

أّي ضمان صحي. فإذا  له من جهته  ال يقّدم 
مرض أحدنا واضطر إلى الخضوع إلى عملية 
جــراحــيــة أو اســتــلــزمــت حــالــتــه االســتــشــفــاء، 
يستحصل  أن  مــنــه  املــســتــشــفــى  إدارة  تــطــلــب 
أّواًل على تحويل مــن األونـــروا )وكــالــة إغاثة 
ــّم من  وتــشــغــيــل الــالجــئــني الــفــلــســطــيــنــيــني( ثــ
ى 

ّ
يتبق ومـــا  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة 

مـــن املــبــلــغ يـــتـــّم حــســمــه. حــتــى الـــتـــدريـــب في 

التمريض من المهن 
المتاحة لالجئين 

الفلسطينيين 
)محمد الزعتري(
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20
فالشمجتمع

»رفاهية« اإلنسان المعّقدة
يوم البيئة

مع إحياء اليوم العاملي للبيئة 
في الخامس من يونيو/ 

حزيران من كل عام، والذي 
يصادف اليوم، تهتم البرامج البيئية لألمم 
املتحدة أكثر من أي وقت مضى باستعادة 
النظم اإليكولوجية. وقد اقترحت املنظمة 

الدولية، في دليل تضمن خطة تسعية 
تمتد حتى العام 2030، مجموعة إجراءات 

قد تبطئ وتوقف تدهور النظم البيئية، 
وتعزز انتعاشها. ومن بني اإلجراءات 

تكثيف مبادرات زرع األشجار، وتنظيف 
ضفاف األنهار، ملحاولة إعطاء مساحة 

طبيعية للتعافي تعزز الفوائد على 

املجتمع والتنوع البيولوجي. وللشرق 
األوسط دور بارز في برامج التحديث 

البيئي، إذ تخطط السعودية إلطالق أكبر 
مشروع تشجير في العالم يلحظ زرع 
10 مليارات شجرة على أرضها، ودعم 

احتضان دول عربية أخرى في املنطقة 40 
مليار شجرة أخرى. ويهدف املشروع إلى 

خفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث 
وتدهور األراضي، وكذلك تقليص اعتماد 

اململكة على عائدات النفط وتحسني جودة 
الحياة.

وتقول األمم املتحدة إنه »من دون إحياء 
النظم البيئية، ال نستطيع تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة أو اتفاق باريس للمناخ. 
لكن هذه النظم معقدة ومتنوعة، وتحتاج 

استعادتها إلى تخطيط دقيق وتنفيذ 
متأن«. وتعتبر أن »تقديم حلول انطالقًا 

من الطبيعة نفسها أفضل طريقة لتحقيق 
رفاهية اإلنسان، ومعالجة تغير املناخ 

وحماية كوكبنا الحي. لكن الطبيعة 
أيضًا في أزمة، ألنها تفقد األنواع بوتيرة 

أسرع أكثر من ألف مرة من أي وقت آخر 
في التاريخ البشري، ويواجه مليون نوع 

تحتضنه خطر االنقراض«.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: األناضول(

تشجير في السعودية

بالوعة مياه عمالقة في المكسيك

امرأة تشارك في إعادة تدوير النفايات في الهند

يفّضل 
دنماركيون 

االعتماد على 
الدراجات 

الهوائية للتنقل 

يشارك في إخماد حريق في بريطانيا

سفينة تحترق في المحيط الهندي

يجمعون 
النفايات على 

شاطئ في 
سريالنكا

Saturday 6 June 2021
21السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة

»حرب الترندات« في العراق: تالعب مدعوم سياسيًا
بغداد ـ زيد سالم

تــداواًل«  »األكثر  املحتوى  صناعة  تحّولت 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ووســــــــوم مــــواقــــع الــ
»الـــتـــرنـــد«، إلـــى حــالــة مــن حــــاالت الــتــالعــب 
ــادة مــا  ــ ــام، عــ ــ الـــســـيـــاســـي لــصــنــاعــة رأي عــ
يكون أصله خالفات بني جهات حزبية أو 
فصائل مسلحة أو حتى شخصيات عامة 
ومــســؤولــني فــي الـــدولـــة الــعــراقــيــة. ويلعب 
املال السياسي دوره في صناعة »الترند« 
ــي الـــــعـــــراق، إذ تــمــتــلــك جــمــيــع األحــــــزاب  فــ
ــانـــات الـــعـــراقـــيـــة وفـــصـــائـــل الــحــشــد  ــيـ ــكـ والـ
الشعبي جيوشًا إلكترونية تخدم لصناعة 
محتويات عادة ما تكون مضللة ومدفوعة 
الـــثـــمـــن، نـــاهـــيـــك عــــن كـــونـــهـــا تـــســـعـــى إلـــى 
تشتيت الـــرأي الــعــراقــي مــن جــهــة، وضــرب 

مصالح أو سمعة جهة معينة أحيانًا.

من التيار الصدري إلى المليشيات
يتنافس، في العادة، أنصار زعيم »التيار 
الــــصــــدري« مــقــتــدى الــــصــــدر، مـــع أنــصــار 
ــران، على  ــ الــفــصــائــل املــســلــحــة املــوالــيــة إليـ
نشر وسوم محددة، للوصول إلى الترند 
الـــثـــابـــت فــــي مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« فــــي حــــدود 
ــة الـــعـــراق، مــن خـــالل آالف الــتــغــريــدات  دولـ
 عــن طريق 

ً
ــادة املتسلسلة والــتــي تــكــون عـ

النسخ واللصق لنفس العبارة مع وجود 
»تيليغرام«،  تطبيق  على  تدعمها  قنوات 
تــتــولــى إعــــــداد وصـــيـــاغـــة الـــتـــغـــريـــدات أو 
اإللكترونية على  الهجمات  حتى تنسيق 
حسابات شخصيات سياسية وحكومية 
ونـــاشـــطـــني مـــدنـــيـــني. ووصـــــل الـــحـــال إلــى 
عراقيات  وحقوقيات  ناشطات  حسابات 
ــًرا املـــطـــالـــبـــة بـــســـن قـــانـــون  ــ ــيـ ــ ــدرن أخـ تــــصــ
والتمييز على  األســــري  الــعــنــف  يــنــاهــض 

أساس النوع االجتماعي.
العفوي  ذلــك، يغيب فعليًا الصوت  خــالل 
أو الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي مـــن قــائــمــة الــتــرنــد 
العراقي، إذ عادة ما يؤدي عمل الجيوش 
االلكترونية الى تالشي أي فرصة لتصدر 
اهــتــمــامــات الــعــراقــيــني الــحــقــيــقــيــة ملــواقــع 

التواصل االجتماعي.

بين الماضي والحاضر
لــم تكن مــا بــات يعرف فــي الــعــراق محليًا 
»حرب الترندات«، حاضرة بني األحزاب  بـ
ــة، خـــالل  ــلـــحـ الـــعـــراقـــيـــة والـــفـــصـــائـــل املـــسـ
ــرة  ــاهـ ــانــــت ظـ ــة، بــــل كــ ــيــ ــاضــ ــوات املــ ــنــ ــســ الــ
اعــتــمــاد الــصــفــحــات املــزيــفــة عــلــى املــواقــع 
وحمالت  الشائعات  بث  مع  السائدة  هي 
الــتــخــويــن والــتــســقــيــط. إال أن الــســيــاســات 
ــل فـــرضـــهـــا إدارة  الـــتـــي تــــواصــ الـــجـــديـــدة 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل وتـــحـــديـــدًا »فــيــســبــوك« 
ــتـــر«، وهــــي األكـــثـــر اســتــخــدامــًا في  و»تـــويـ
الـــعـــراق، تــدفــع إلـــى اســتــخــدام الحسابات 
الحقيقية وليست الوهمية التي عادة ما 
تكون عرضة لإلغالق. ويــرى مراقبون أن 
إلــى هــذا الحد،  الــحــرب السياسية  تــطــور 
ُيعد األخطر كونه ال يعتمد على االشتباك 
املسلح أو التجاذبات السياسية، بل يصل 
إلى الحرب املعلوماتية والتضليل ونشر 
األخبار الكاذبة واملزيفة ووصل األمر الى 
اســتــهــداف الــنــاشــطــني والــنــاشــطــات وأي 
ــزاب  ــ مـــعـــارض لــلــفــصــائــل املــســلــحــة واألحــ
وحياتهم  بسمعتهم  البالد،  في  الرئيسة 

الشخصية.
ــع املــــاضــــيــــة،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ وبــــــــــــــرزت، خــــــــالل األســ
وســـــوم تــتــبــع الـــخـــط والـــفـــكـــر الــفــصــائــلــي 
واملليشياوي في العراق، ومعظمها تهدف 
والتيار  املتظاهرين  دعــوات  إلــى تسطيح 
 غالبيتها 

ّ
أن الــعــراق. وُيــالحــظ  املدني في 

حـــســـابـــات وهــمــيــة ُصــنــعــت حــديــثــًا لــهــذا 
 إلــى الخط الــصــدري الــذي 

ً
الــشــأن، إضــافــة

يعمل على تلميع صورة الصدر وتصديره 
ــد الـــذي  ــ عــلــى أنـــه »الــزعــيــم الــعــربــي األوحـ
يهتم للقضية الفلسطينية«. لكن واقعيًا، 
مستمرة  حمالت  التواصل  مــواقــع  تشهد 
 
ً
من قبل جيوش إلكترونية تتلقى تمويال

مـــن األحـــــزاب الــســيــاســيــة لــدعــم تــوجــهــات 

قــادة األحــــزاب، ويــأتــي فــي املرتبة الثالثة 
عقب الصدريني والوالئيني، أنصار زعيم 

»تيار الحكمة« عمار الحكيم.

وحدات خاصة وحسابات وهمية
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــادر ســــيــــاســــيــــة لــ ــ ــــصــ ــول مــ ــ ــقـ ــ تـ
الجديد«، إن »التيار الصدري يمتلك وحدة 
الصدري«  »الترند  وحــدة  تسمى  خاصة، 
وهي متخصصة بنشر وتعميم تغريدات 
مقتدى الصدر في املواقع، وأيضا مواقف 

الـــتـــيـــار الــــي يــتــبــنــاهــا بــشــكــل مــبــاشــر أو 
ضــمــنــي. كــمــا يــتــورط مــوظــفــون فــي هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي ضــمــن وحـــــدات الــرصــد 
واإلعـــــــــالم، وآخــــــــرون يــتــبــعــون الــفــصــائــل 
ــا، عــبــر إدارة  ــهــ املــســلــحــة، بـــالـــظـــاهـــرة ذاتــ
مئات الحسابات على تويتر وفيسبوك«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وتــبــنّي املـــصـــادر لـــ
»معظم الغرف اإلعالمية التابعة لألحزاب 
كواحدة  الطريقة  هــذه  تعتمد  والفصائل 
مـــن طــــرق االســـتـــعـــراض والـــحـــضـــور على 

ــــالم الــجــديــد بـــالـــعـــراق«. وقـــال  ســاحــة اإلعـ
كمحرر  يــعــمــل  وهـــو صــحــافــي  »ف. ش«، 
ــد املــــواقــــع اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــابــعــة  ــ فــــي أحـ
لفصيل مسلح، إنه »يمتلك 10 حسابات، 
جميعها تحمل عناوين وصور نساء، من 
تفرضها  الــتــي  الهاشتاغات  تفعيل  أجــل 
ــة لـــلـــفـــصـــائـــل. وهـــنـــاك  ــيــ املـــكـــاتـــب اإلعــــالمــ
تطبيقات تتيح فتح كل الحسابات في آن 
والتغريدات،  املنشورات  واحــد، ومشاركة 
وهــــذا األمــــر يــنــطــبــق تــقــريــبــًا عــلــى معظم 
ــد الــشــعــبــي  ــــي إعـــــــالم الـــحـــشـ ــلـــني فـ ــامـ ــعـ الـ
والــفــصــائــل املــســلــحــة«. وأكــمــل أن »هــنــاك 
مــكــاتــب أو فــرقــا محلية فــي بــغــداد، تبيع 
الوهمي على موقع  بالجمهور  ما يعرف 
تويتر مقابل األموال، ويقدر سعر 12 ألف 
متابع وهمي بـ300 دوالر أميركي. ويمكن 
ألي عراقي أن يتأكد من ذلك، عبر الدخول 
السياسيني  املعجبني ببعض  على سجل 
والصفحات اإللكترونية التابعة لألحزاب 
والفصائل والتأكد من ذلك، حيث سيظهر 
تــحــمــل صــور  الـــتـــي  الـــحـــســـابـــات  أن آالف 
آسيويني ومن جنسيات مختلفة وأخرى 
عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة يــــدعــــمــــون صـــفـــحـــات 
أيضًا  ويــشــاركــون  العراقيني  السياسيني 
فـــي مــشــاركــة الـــتـــغـــريـــدات«، الفــتــًا إلــــى أن 
»الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة تــنــفــق الــكــثــيــر مــن 
األمـــــــوال لــتــعــمــيــم ورفـــــع مــســتــوى تــــداول 
ــد، وبـــعـــد  ــرنــ ــتــ ــتـــوى الــ الـــــوســـــوم إلــــــى مـــسـ
ــتـــداول  ــقـــوم صـــفـــحـــات الـــفـــصـــائـــل بـ ــــك تـ ذلـ
هناك حملة شعبية  بــأن  تفيد  منشورات 
ضـــد أو مـــع أمــــر مـــعـــني، لــكــن فـــي حقيقة 
األمر أن معظم الترندات هي مفتعلة وتم 

التالعب بأرقامها«.

ترند تحريضي على المعارضين
ــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــبــــني الــ ــ ــبــــه، ُي ــــن جــــانــ مـ
مـــن بـــغـــداد، عــلــي األنــــصــــاري، أن »مــعــظــم 
ــم املــــدنــــيــــني  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الـــــحـــــســـــابـــــات الــــــتــــــي تـ
ــزاب  ــ ــــألحـ ــــني لـ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــيــــني واملــ ــوقــ ــقــ والــــحــ
ــل املــــســــلــــحــــة وغــــــيــــــرهــــــم مـــن  ــ ــائــ ــ ــــصــ ــفــ ــ ــ وال
القائمة  الــســيــاســيــة  للعملية  املــعــارضــني 
صفحات  هي  الطائفي،  التحاصص  على 
وهــمــيــة ويــظــهــر مــن خـــالل الــتــصــفــح فيها 
أنها أنشئت حديثًا، وتحمل غرضًا واحدًا، 
النسخ  بطريقة  بالتعليق  تــقــوم  وأحــيــانــًا 
واللصق«. ويقول في حديثه مع »العربي 
الوهمية  الــحــســابــات  »آالف  إن  الــجــديــد«، 
الــتــي تــقــوم بــرفــع الـــوســـوم الــحــزبــيــة على 
صفحاتها بنفس الطريقة، حيث تقوم إدارة 
والتيارات  املسلحة  الفصائل  أو  األحـــزاب 
مذيلة  منشورات  نوعية  بتعميم  الدينية 
بوسم محدد عبر مجموعات خاصة على 
القائمون  »واتساب« و»تيليغرام«، ويقوم 
ــات الـــوهـــمـــيـــة بــنــشــر هـــذه  ــابـ عـــلـــى الـــحـــسـ
املنشورات لتتحول في ما بعد إلى »ترند« 

في العراق«.
بـــــدوره، يــشــيــر أســتــاذ اإلعــــالم السياسي 
ــداد عــــالء مــصــطــفــى، إلــى  ــغـ فـــي جــامــعــة بـ
الــعــراق بــات يحتوي على  أن »تويتر فــي 
الــجــيــوش اإللــكــتــرونــيــة املنظمة،  عــشــرات 
وهـــي تسيطر تــقــريــبــًا عــلــى الــخــطــاب في 
هذا التطبيق، ألن الجمهور يستقبل املواد 
التي تكتبها الجهات السياسية وتدعمها 
مجاميع كبيرة بالتأييد املمول على أنها 
حقائق«. ويوضح في اتصاٍل مع »العربي 
الــجــديــد«، أن »األحـــــزاب الــســيــاســيــة التي 
تستخدم املال لتدعيم رموزها وقراراتها 
وتوجهاتها، تعتمد على أسلوب الجوقة، 
وهو أسلوب دعائي معروف في اإلعــالم، 
حــيــث تــعــمــل عــلــى دعـــم خــطــابــهــا بتأييد 
بالتالي فقد  مــن جــمــاعــات وهــمــيــة،  كبير 
يــتــأثــر بــعــض الــعــراقــيــني بــحــجــم التفاعل 
 
ّ
ويــــخــــضــــع لــــنــــوع الـــــفـــــكـــــرة«. ويـــــقـــــول إن
»املــشــكــلــة فـــي أن هـــنـــاك نـــشـــرات مــتــلــفــزة 
الرائج، وهو  الترند واملحتوى  تركز على 
جيوشها  لتفعيل  األحــــزاب  استغلته  مــا 
لــتــتــســابــق مـــع غــيــرهــا فـــي طـــرح أفــكــارهــا 
مدعية أنها تحظى بقبول شعبي، ولذلك 
فإن الرأي املستقل يبدو فقيرًا في العراق«.

الحرب السياسية القائمة 
على التضليل والترند 

خطرة للغاية

يلعب المال السياسي دوره في صناعة »الترند« في العراق، إذ تمتلك جميع األحزاب والكيانات العراقية وفصائل 
الحشد الشعبي جيوشًا إلكترونية لصناعة محتوى مضلل ومدفوع الثمن، ما يغيّب الصوت الشعبي العراقي

العراقية  االحتجاجات  انطالق  مع  تحديدًا  عامني،  قبل 
الذي استهدف  اإللكتروني  الترهيب  انتشر  عام 2019، 
الناشطني وحاول إسكاتهم. وتحت عناوين ومصطلحات 
الــســفــارة« و»فـــريـــق الــعــمــالء«،  مختلفة مــثــل »صــبــيــان 
انطلقت حــمــالت تــرهــيــب الــنــاشــطــني والــصــحــافــيــني في 
التظاهرات  انطالق موجة  العراق، بشكل متصاعد منذ 
في بغداد وجنوب ووسط البالد، عبر جيوش إلكترونية 
دشنت صفحات على مواقع التواصل االجتماعي لهذه 
الغاية. وبإمكانيات عالية من خالل إعداد مقاطع الفيديو 
عمالء  أنهم  على  ناشطني وصحافيني  تتناول  وصــور 
 لــالحــتــالل اإلســرائــيــلــي وأخــــرى لــلــواليــات املتحدة 

ً
مـــرة

العراق وتهديد أمنه وتــارة تتهمهم  »يخططون لتخريب 
بالتزامن مع  كــان  ذلــك   

ّ
كــل واإللــحــاد«.  العلمانية  بنشر 

تهديدات لعدد كبير منهم وصلتهم على شكل رسائل 
هــاتــفــيــة أو شــفــويــة مــبــاشــرة مـــن أشـــخـــاص مجهولني 
اقتحموا مقرات عملهم في بغداد، في الوقت الذي ُسجلت 
أربـــيـــل، بينهم صحافيون  إلـــى  الــعــشــرات  مـــغـــادرة  فــيــه 
ــاب ومــــدونــــون خـــوفـــا عــلــى حــيــاتــهــم جـــــراء حملة  ــتـ وكـ

التحريض تلك. وقــال مــســؤول عــراقــي رفيع فــي وزارة 
»العربي الجديد«، إّن »أكثر من 100  الداخلية، حينذاك، لـ
فاعلة  اجتماعية  وشخصية  ومــدون  ناشط وصحافي 
ت تهديدات واتهامات مضللة«، مبينا أّن »املعلومات 

ّ
تلق

األولـــيـــة الــتــي تــتــشــارك بــهــا وزارة الــداخــلــيــة مـــع جــهــاز 
تتبع  إلكترونية  وقـــوف جــيــوش  إلــى  املــخــابــرات، تشير 
حة قريبة من إيران، أبرزها كتائب »حزب 

ّ
فصائل مسل

الله« و»النجباء« و»سيد الشهداء«، وراء حملة التحريض 
التهديد  الــى حــد  الــتــي وصــلــت  املــدنــيــني  الناشطني  على 
بالقتل، وهناك من يديرها من خارج العراق بدليل أنها 
استمرت بالنشر والترويج حتى مع انقطاع اإلنترنت عن 
ترويج  من  »القصد  وتابع  املاضية«.  الفترة  في  الــعــراق 
مصطلح »صبيان السفارة«، أو »فريق العمالء« وتكوين 
وفبركة قصص وهمية هو لوصمهم ضمن خانة العمالة 
التآمر، وبالتالي إسقاطهم مجتمعيا وإخراجهم من  أو 
أّن لهم  العراق، خصوصا  التأثير االجتماعي في  دائــرة 
عشرات آالف املتابعني وهم من املؤثرين في محيطهم«، 

وفقا لقوله.

ترهيب الناشطين

MEDIA
منوعات

أخبار 
تِك

أطلقت »تويتر«، يوم الخميس، 
عروض اشتراكات مدفوعة 

لمستخدميها في كندا وأستراليا 
الذين يرغبون في الوصول إلى 

خاصيات عملية، ضمن استراتيجيتها 
الجديدة التي تسعى عبرها إلى 

توفير مصادر دخل متنوعة 
غير اإلعالنات.

تنوي شركة »فيسبوك« إنهاء 
سياسة إعفاء السياسيين من 

المحاسبة عبر منصتها للتواصل 
االجتماعي التي يشجعها الرئيس 

التنفيذي مارك زوكربيرغ، وذلك 
بعد تعليقها حساب الرئيس 

األميركي السابق دونالد ترامب 
منذ يناير/كانون الثاني.

تطور شركة »آبل« جهازًا جديدًا 
من نوع »آيباد برو« يُشحن السلكيًا 

و»آيباد ميني« أعيد تصميمه. 
وتتطلع الشركة المصنعة 

لهواتف »آيفون« إلى إطالق جهاز 
»آيباد برو« الجديد خالل عام 2022 

وجهاز »آيباد ميني« خالل 
العام الحالي.

استبعدت شركة »غوغل« عضوًا 
بارزًا في فريقها للتنوع بسبب 
ما اعتبرتها تصريحات معادية 

للسامية في تدوينة كتبها عام 
2007. في التدوينة المذكورة 

كتب كاماو بوب: »لو كنت يهوديًا 
فسأقلق بشأن شهيتي النهمة 

للحرب والقتل دفاعًا عن نفسي«.

)Getty/خالل االحتجاجات العراقية في مايو الماضي )طه حسين علي
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السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة



الخصوصية والصّحة والتمييز. ونظًرا ألن 
التكنولوجيا تعمل على  املــزيــد مــن شــركــات 
تطوير شهادات رقمية ُيمكن الوصول إليها 
بــالــهــواتــف الــذكــيــة مــن قــبــل أصــحــاب العمل 
 األمـــر ما 

ّ
 أن

ّ
وشــركــات الــطــيــران وغــيــرهــم، إل

ــوازات السفر  ا، مــا هــي جـ
ً
زال غير واضـــح. إذ

الصحية؟
يشير مصطلح جواز السفر الصّحي أو جواز 
السفر الصّحي عموًما إلى املستندات الورقية 

صادق على أن املواطن قد 
ُ
أو الرقمية التي ت

أخــذ لقاح فيروس كورونا الجديد وهــو من 
غــيــر املــرجــح أن يــصــيــب أي شــخــص آخـــر أو 
املقترحة  الــشــهــادات  تــحــتــوي  املــــرض.  ينشر 
ــفــة مــن ثالثة 

ّ
عــلــى واحــــدة مــن مجموعة مــؤل

قح، أو أن نتائج 
ُ
معلومات: حامل الجواز قد ل

أو  املاضيني سالبة،  اليومني  في  فحوصاته 
ــه تعافى مــن مــرض »كــوفــيــد-19« منذ مــّدة 

ّ
أن

زمنية قصيرة وبالتالي يحتوي جسمه على 

محمد دنكر

مــــع تــــســــارع انـــتـــشـــار الـــلـــقـــاحـــات 
ــــدرس  ــــروس كــــــورونــــــا، تـ ــيـ ــ ــد فـ ــ ضـ
للوثائق،  الــلــجــوء  كيفية  الــبــلــدان 
املــســاعــدة على  وهـــي بمعظمها رقــمــيــة، فــي 
الــحــدود عبر تحديد األشخاص  إعـــادة فتح 
ــحــني مــن الــفــيــروس. فــي هــذا 

ّ
املــحــمــيــني/املــلــق

فـــرنـــســـا أّول دولــــــة فــي  الــــســــيــــاق، أصـــبـــحـــت 
التـــحـــاد األوروبــــــي تــقــوم بــتــجــربــة تصريح 
ن نـــتـــائـــج 

ِّ
ــلــــى تـــطـــبـــيـــق ُيــــــخــــــز ــفــــر قــــائــــم عــ ســ

ــــذي  اخــــتــــبــــارات »كــــوفــــيــــد-19« الـــســـالـــبـــة، والـ
ــادات تــطــعــيــم عــلــى  ــهــ ســيــســمــح قـــريـــًبـــا بــــشــ
إلـــى وجــهــات ككورسيكا  الــجــويــة  الـــرحـــالت 
ــم الــــخــــارجــــيــــة. وضــــعــــت تـــايـــالنـــد  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ واألقـ
ا مشابهة لعــتــمــاد جـــواز سفر 

ً
ــا خطط

ً
أيــض

دول  إلــى  بالسفر  للسماح  حني 
ّ
بامللق خــاص 

أخــرى. األمــر يعتمد على تحديد األشخاص 
املحّصنني ضــد فــيــروس كــورونــا الجديد أو 
املعّرضني لخطر أقل لنتشاره والــذي يمكن 
أن يساعد في إعــادة السفر بطريقة طبيعية 
إضافة إلى الخدمات األخرى. لكن األمر جوبه 
بعدد كبير من النتقادات والتساؤلت حول 

حذف موقع »يوتيوب« 
أكثر من مرة أغنيته 
»إحنا الفلسطينية«

وضعت الصين نظاًما 
للرمز الصحي قائًما 

على تطبيق إلكتروني

يمكن االكتفاء بوضع 
بعض األزهار الناعمة في 

شعرك بطريقة عفوية

2223
منوعات

املــضــادات الحيوية لــلــوبــاء.  يــقــول مــؤيــدون 
لفكرة جواز السفر الصّحي إن استخدامه قد 
التي  القيود  بعض  برفع  للحكومات  يسمح 
بالسفر  للناس  يسمح  مما  الــوبــاء،  سّببها 
في الطائرات، وحضور الحفالت املوسيقية، 
والــــذهــــاب إلــــى الــعــمــل وتــــنــــاول الـــعـــشـــاء في 
الخارج. وقال رايــان وين، وهو مستشار في 
من  العديد  »جــّربــنــا  بلير«:  توني  »مــؤّســســة 
الحلول املختلفة إلعادة فتح البالد كاألماكن 

ــًدا،  ــاء األخـــــرى املــهــمــة جــ ــيــ الــريــاضــيــة واألشــ
أجل  من  ا 

ً
أيض ولكن  لقتصادنا،  فقط  ليس 

الــرفــاهــيــة الــعــقــلــيــة لــلــنــاس، وفــــي الــحــقــيــقــة، 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي يــمــكــن مـــن خاللها 
فتح تلك األمــاكــن بشكل صحيح هي معرفة 
أن األشخاص الذين يدخلون تلك األماكن ل 

يحملون فيروس كورونا«.

أين يستخدم جواز السفر الصّحي؟
ــّحـــيـــة املــخــتــلــفــة  اخـــتـــبـــرت الـــتـــصـــاريـــح الـــصـ
مـــن قــبــل الــحــكــومــات والـــشـــركـــات فـــي جميع 
بالتعاون  األخيرة،  األشهر  العالم في  أنحاء 
ــــي ذلـــك  ــــع عـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــمـــا فـ مـ
»مايكروسوفت« و«أوراكل« وشركات الرعاية 
كجزء  كلينيك«،  و«مايو  »سيغنا«  الصحية 
مـــن تــحــالــف يــدفــع لــلــحــصــول عــلــى ســجــالت 
ــة لـــأشـــخـــاص الــــذيــــن تــــم تــطــعــيــمــهــم  ــيـ ــمـ رقـ
ضــد »كـــوفـــيـــد-19«. يــهــدف املـــشـــروع املسمى 
بــــ«مـــبـــادرة اعــتــمــاد الــتــطــعــيــم« إلـــى مــســاعــدة 
األشــخــاص فــي الــحــصــول عــلــى نــســخ رقمية 
بهم  الخاصة  التطعيم  ســجــالت  مــن  رة 

ّ
مشف

نة في محفظة رقمية من اختيارهم على 
ّ
املخز

البحرين  أطلقت  وقــد  هــذا  الــذكــيــة.  هواتفهم 
جــواز سفر رقميا صّحيا ضــد »كــوفــيــد-19« 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط، وهــي واحـــدة مــن أوائــل 

الدول التي فعلت ذلك. 
ــواز ســفــر صّحي  تخطط الــســويــد إلطـــالق جـ
في  تحديًدا  ا، 

ً
سابق الصيف.  بحلول  مشابه 

أكتوبر/تشرين األّول املاضي، بدأت إستونيا 
ومنظمة الصّحة العاملية تجاربها للحصول 
السياق نفسه،  على شهادة لقاح رقمية. في 
ــادات  ــهــ ــطـــرح شــ ــتـ ــا سـ ــهــ ــالــــت لـــيـــتـــوانـــيـــا إنــ قــ
الــحــصــانــة الــرقــمــيــة الــوطــنــيــة لـــ«كــوفــيــد-19« 
ــاح  ــمـ ــلـــسـ ــــول أوائـــــــــــــل مـــــــــايـــــــــو/أّيـــــــــار، لـ ــلـ ــ ــحـ ــ بـ
على  املفروضة  القيود  بتجاوز  لأشخاص 
بعض األنــشــطــة بما فــي ذلــك تــنــاول الطعام 
داخـــل املــطــاعــم والـــبـــارات وحــضــور األحـــداث 
الرياضية وإقامة الحفالت الكبيرة. في الوقت 
نفسه، وضعت الصني نظاًما للرمز الصحي 
السفر  بيانات  يستخدم  تطبيق  على  قائًما 
ا 

ً
تصنيف األشخاص  ملنح  الطبّية  والبيانات 

ا 
ً
باللون األحــمــر أو األصــفــر أو األخــضــر وفق

إلــى احــتــمــال إصابتهم بــالــفــيــروس، ومــا إذا 
كان بإمكانهم التجّول بحرّية أم ل. 

الخدمات،  لبعض  الــدنــمــارك  ــا، سمحت 
ً

أيــض
الصحّية  واملنتجعات  الشعر  تصفيف  مثل 
بإعادة فتح أبوابها عند تقديم »جــواز سفر 
كــورونــا« الــذي يوضح ما إذا كــان حامله قد 
أو  بــالــعــدوى،  ا 

ً
أو أصيب سابق تــم تطعيمه، 

املاضية.  72 ساعة  الـــ  خضع لختبار خــالل 
أخــيــرًا من  تــعــانــي  الــتــي  ــا بالنسبة للهند  أّمـ
كــارثــة فــي مــوضــوع احــتــواء الــوبــاء، مــع عدد 
ــــات عــــــدة، فــقــد  ــيـ ــ ــــات ضـــخـــم جــــــًدا ووفـ ــابـ ــ إصـ
تم  كــل شخص   

ّ
إن فيها  الصحة  وزارة  قالت 

إلكترونية  شــهــادة  على  سيحصل  تطعيمه 
تعتمد على رمز الستجابة السريعة.

على نطاق أصغر، أتاحت »جامعة إلينوي« 
ــبـــانـــي الــــحــــرم الــجــامــعــي  ــــى مـ ــول إلــ الـــــوصـــ
اعتماًدا على الختبارات السالبة، وبدأ عدد 
من شركات الطيران بتجربة تصريح صّحي 
ق من الختبارات التي أجريت 

ّ
رقمي للتحق

في بلدان مختلفة. وقد صّرح مسؤولون في 
التــحــاد الــدولــي للنقل الــجــوي، ومجموعة 
العاملية،  الطيران  التابعة لشركات  الضغط 
ـــه ســيــتــم إطــــالق تــصــريــح ســفــر صــّحــي 

ّ
بـــأن

ــام 2021 يــتــضــمــن  ــ رقـــمـــي فــــي مــنــتــصــف عـ
بـــيـــانـــات تــطــعــيــم الــــركــــاب. بــــدورهــــا، قــالــت 
الخطوط الجوّية البريطانية إنها ستجرب 
ــا صــحــًيــا لــلــهــاتــف املــحــمــول يجمع 

ً
تــطــبــيــق

ــق مـــن الــســفــر ونــتــائــج 
ّ
بـــني وثـــائـــق الــتــحــق

اختبار »كوفيد-19« لضمان امتثال الركاب 
ملتطلبات السفر.

لندن ـ العربي الجديد

مــنــع قــصــر بــاكــنــغــهــام »املـــهـــاجـــريـــن املــلــونــني 
أو األجــانــب« من ممارسة أي عمل باستثناء 
وظائف الخدم في القصور امللكية خالل نهاية 
الستينيات، وفق ما كشفته وثائق محفوظة 

في »األرشيف الوطني«.
اإلجراء حظر حصول األشخاص من األقليات 
ــلـــى وظــــائــــف مــكــتــبــيــة فــــي قــصــر  ــيـــة عـ الـــعـــرقـ
باكنغهام، أو تسلمهم أي وظيفة أعلى مقامًا. 
ُكــشــف عــن الــوثــائــق بــعــدمــا زعـــم دوق ودوقـــة 
ســـاســـكـــس أن الـــعـــائـــلـــة املــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 
ــــان«  ــارديـ ــ عـــنـــصـــريـــة. عـــثـــرت صــحــيــفــة »ذا غـ
ــــالل بــحــثــهــا  ــائــــق خــ ــوثــ ــلـــى الــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـ
فـــي إجـــــراء بــرملــانــي مـــعـــروف بــاســم »مــوافــقــة 
امللكة«، وهو إجراء يطلب فيه البرملان موافقة 
تؤثر على مصالح  قــوانــني  فــي  للبحث  امللكة 
وأفــادت  والعائدات.  املمتلكات  وبينها  التاج، 
 املدير 

ّ
الصحيفة، يــوم األربــعــاء املــاضــي، بـــأن

موظفي  أبلغ  الثانية  إليزابيث  للملكة  املالي 
»مـــنـــع تــعــيــني  ــام 1968 بــــ ــ الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة عـ

حذف المحتوى الفلسطيني
وعـــــزا عـــّســـاف عــــدم نـــشـــره أغــنــيــتــه األخـــيـــرة 
»إحنا الفلسطينية« على منصة »يوتيوب«، 
الرسمية  صفحاته  عبر  بنشرها  واكــتــفــاءه 
على مواقع التواصل الجتماعي، إلى حذف 
ــدة مــــــرات، مــوضــحــًا:  ــتـــوب« األغـــنـــيـــة عــ ــويـ »يـ
»عــنــد إطــــالق األغــنــيــة حـــاولـــت نــشــرهــا عــدة 
مــرات لكنها حذفت، فأدركت وجــود محاولة 
لحذف املحتوى الفلسطيني، في ظل العدوان 
ــونـــي عـــلـــى غــــــزة والــــــقــــــدس، فــقــمــت  ــيـ ــهـ الـــصـ
لــهــا عــبــر صــفــحــاتــي الشخصية،  بــالــتــرويــج 
وعــلــمــت لحـــقـــًا أن الــجــمــهــور نــشــر األغــنــيــة 
 ،

ً
على »يوتيوب«، وسأعيد طرحها مستقبال

وأرجو أل تتم محاربة أغنيات ألبوم »قصص 
األعمال  لترويج  وأنــا مستعد  عن فلسطني« 
حتى  ميديا«  »السوشيال  منصات  كل  على 
ــاء الــعــالــم،  ــ تــصــل إلـــى الــجــمــهــور فـــي كـــل أرجـ
وألساهم في أن يبقى صوت فلسطني عاليًا«.

  
هبّة عربية

وجدد عّساف سعادته بالهّبة الفلسطينية 
ــتــــي حــــدثــــت مـــــؤخـــــرًا، مــتــمــنــيــًا  ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
اقتصارها على مواجهة  استمرارها وعدم 
الــتــصــعــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي، شـــارحـــًا: »قــضــيــة 
ــي قـــضـــيـــة ضـــمـــيـــر إنـــســـانـــي  ــلـــســـطـــني هــــ فـ

عّمان ـ محمود الخطيب

ــنـــان الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد عـــّســـاف  ــفـ ــال الـ ــ قـ
إن ألــبــومــه الــغــنــائــي الــجــديــد »قــصــص عن 
فلسطني« يحمل في أغانيه حكايات بطولة 
ــمــــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي وجـــه  وصــ
ــتـــالل، مــشــيــرًا إلـــى أن األغــنــيــات تعبق  الحـ
الـــحـــيـــاة والـــحـــلـــم بمستقبل  ـــب  ــاألمـــل وحـ بـ
»العربي  لـ أجــمــل، وأكـــد عــّســاف فــي حديثه 
ــوم  ــيـــات األلـــبـ ــنـ ــه ســـيـــصـــدر أغـ ــ الـــجـــديـــد« أنـ
تباعًا بمعدل أغنية كل أسبوع اعتبارًا من 
)األحــــد 6 يــونــيــو/ حـــزيـــران(، وملــــدة سبعة 
»إحنا  أغنية  أطلق  قد  أسابيع، بعدما كان 
الفلسطينية« مؤخرًا، كاشفًا أنه يقدم نفسه 
ملحنًا ألول مـــرة فــي أغــنــيــة بــعــنــوان »على 

الحارة«.

ألبوم غزاوي
وتـــعـــامـــل عــــّســــاف فــــي األلـــــبـــــوم مــــع شـــعـــراء 
ــزة،  ــن غـ ومــلــحــنــني ومــــوزعــــني مــوســيــقــيــني مـ
مضيفًا: »تم تسجيل األغنيات كلها في غزة، 
وتــعــامــلــت فـــي األلـــبـــوم الــــذي أقـــدمـــه بــرعــايــة 
شــــركــــة جـــــــوال الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــع مــبــدعــني 
فلسطينيني مــن غــزة، وأنــا أعمل معهم منذ 
املتنوعة  األغنيات  تجهيز  على  تقريبًا  عــام 
واألغنيات  املطور  الفلسطيني  الفلكلور  بني 
األلبوم  من  أغنية  بتصوير  وقمت  الجديدة، 
باقي  ستكون  فيما  فلسطني«  »ميدلي  هــي: 
األغــنــيــات »ريــلــكــس فــيــديــو«، وبــعــد صـــدور 
أول أغنية هي »إحنا الفلسطينية«، ستصدر 
بالدنا،  بنات  يــا  فلسطني،  »ميدلي  أغنيات: 
لّيا ولّيا، بحرك غزة، يا رام الله اليوم، عاش 
الحلو، على الحارة«، بواقع أغنية كل أسبوع.

في وظائف  األجــانــب«  أو  امللونني  املهاجرين 
مكتبية في األسرة املالكة، والكتفاء بالسماح 

لهم بتولي وظائف الخدم.
املمارسة.  هــذه  استمرت  متى  إلــى  لــم يتضح 
ورفــــض قــصــر بــاكــنــغــهــام اإلجـــابـــة عــن أسئلة 
ــال  ــ املــــســــألــــة. وقـ »ذا غـــــــارديـــــــان« حــــــول هــــــذه 
مسؤولو القصر للصحيفة إن سجالته تظهر 
أن األشـــخـــاص مـــن األقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة كــانــوا 
أن  وزعــمــوا  التسعينيات.  خــالل  فيه  يعملون 
القصر لم يحتفظ بسجالت عن عرق املوظفني 
في العقود السابقة. كشفت الوثائق أيضًا أن 
املــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة كــانــت مستثناة من 
قوانني املساواة الجندرية والعرقية ألكثر من 
أربعة عقود، منذ اعتمادها في اململكة املتحدة 
في السبعينيات. هذا األمر منع األفراد الذين 
يــعــمــلــون فـــي قــصــرهــا مـــن رفــــع شـــكـــاوى في 
محاكم اململكة املتحدة في حال اعتقدوا أنهم 

تعرضوا للتمييز على أي من هذه األسس.
غــارديــان«  »ذا  باكنغهام لصحيفة  قــال قصر 
 لــــديــــه عــمــلــيــة مــنــفــصــلــة لـــالســـتـــمـــاع إلـــى 

ّ
إن

الشكاوى املتعلقة بالتمييز املزعوم، من دون 
اإلدلء بــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. مــن املــرجــح أن 
الــوثــائــق تــركــيــز النــتــبــاه عــلــى العالقة  تعيد 
ــالـــكـــة مــع  الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــحـــالـــيـــة لــلــعــائــلــة املـ
العائلة  تــاريــخ  الــعــرق. يرتبط جــزء كبير مــن 
البريطانية  بــاإلمــبــراطــوريــة  وثــيــقــًا  ارتــبــاطــًا 
التي قهرت الناس في أنحاء العالم كافة. كما 
تعرض بعض أفراد العائلة املالكة لنتقادات 
بــســبــب تــعــلــيــقــاتــهــم الــعــنــصــريــة. فـــي مـــارس/

آذار املـــاضـــي، قــالــت دوقــــة ســاســكــس مــيــغــان 
 أفكارًا انتحارية 

ّ
ماركل زوجة األمير هاري، إن

راودتـــهـــا قــبــل انفصالها عــن الــعــائــلــة املــالــكــة، 
وزعمت أن أحــد أفــراد العائلة أعــرب عن قلقه 

التصريحات دفعت  لــون بشرة طفلها.  بشأن 
شــقــيــق زوجـــهـــا األمـــيـــر ويــلــيــام إلــــى الــتــأكــيــد 
عــلــى أن عــائــلــتــه »لــيــســت عــنــصــريــة«. وكــانــت 
جاكي  السابقة،  البريطانية  الداخلية  وزيــرة 
سميث في عام 2019 قد اتهمت، األمير أندرو 
بــتــصــريــحــات عنصرية  ــاإلدلء  ــ بـ يــــورك،  دوق 
الــعــرب بعد مــأدبــة عشاء رسمية للعائلة  عــن 

املالكة السعودية. وتداولت الصحف واملواقع 
األمر  السابقة،  الوزيرة  اتهامات  البريطانية، 
ــدوق. وكــانــت  ــ ــ ــذي زاد مـــن الــضــغــط عــلــى الـ ــ الـ
صــحــيــفــة »ذا تـــايـــمـــز« ذكـــــرت فـــي تــقــريــر لها 
ــرة الــداخــلــيــة الــســابــقــة جــاكــي سميث  ــ أن وزيـ
وآخرين »أصيبوا بالصدمة« بسبب تعليقات 
األمــيــر أنـــدرو أثــنــاء مــأدبــة فــي حفل استقبال 

2007. ووفقًا  عــام  الــســعــوديــة  املــالــكــة  للعائلة 
لها فإن مستشارًا سابقًا لرئاسة الــوزراء ذكر 
أن األمير أندرو استخدم كلمة مسيئة للغاية 
تــســتــخــدم لــوصــف الــســود أثــنــاء اجــتــمــاع في 
قصر باكنغهام عــام 2012. ومــن جانبه، نفى 
الــقــصــر أن يــكــون األمــيــر قــد اســتــخــدم كلمات 

مسيئة أو عنصرية في كلتا الحالتني.

بالدرجة األولى، وشخصيًا أقيس إنسانية 
كــل شــخــص وضــمــيــره الــحــي، بحسب رأيــه 
لله  فالحمد  فلسطني،  قضية  مــع  وتفاعله 
والتفاعل  الفلسطيني  الشعب  وحــدة  على 
الــعــربــي والــعــاملــي الــكــبــيــر، الــــذي أتــمــنــى أن 
يبقى مستمرًا وأل ينتهي مع زوال السبب«.

 
أغنية مصرية

انحسار  عــّســاف  ينتظر  آخـــر،  عــلــى صعيد 
ــا وعــــــــودة األوضـــــــــاع إلـــى  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ
طــبــيــعــتــهــا فـــــي الـــــبـــــالد الـــعـــربـــيـــة إلحـــيـــاء 
ــى أنـــه  ــ ــفـــالت الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، مـــشـــيـــرًا إلـ الـــحـ
ينتظر الحصول على »فيزا« للقيام بجولة 
فنية في الوليات املتحدة األميركية يلتقي 
والــعــربــيــة  الفلسطينية  بــالــجــالــيــات  فــيــهــا 
هــنــاك نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، وبـــني عــّســاف أنــه 
ــم عــيــد   عــاطــفــيــًا فــــي مـــوسـ

ً
ــال ــمـ ســـيـــصـــدر عـ

األضحى املقبل باللهجة املصرية.

العدوان على غزة
ــر عــلــى قـــطـــاع غــزة  ــيـ ــدوان األخـ وخـــــالل الــــعــ
خـــصـــص مـــحـــمـــد عــــســــاف حـــســـابـــاتـــه عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الجــتــمــاعــي لــلــدفــاع عن 
الــعــدوان.  بوحشية  العالم  وتعريف  شعبه 
 ما 

َّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ـــ وقـــــال وقــتــهــا لـ

حــــدث فـــي قـــطـــاع غــــزة هـــو قــصــف ممنهج 
يستهدف جيش الحتالل اإلسرائيلي فيه، 
األمـــل والحياة  املــديــنــة وقــتــل  طمس معالم 
فـــي نــفــوس الــفــلــســطــيــنــيــني، »لـــم نــشــهــد من 
قبل قصفًا يومّيًا واعــتــداءات بهذه الكثافة 
والســـتـــمـــراريـــة، وجــيــش الحـــتـــالل يــحــاول 
فشل  بعدما  اإلســرائــيــلــيــني،  معنويات  رفــع 

في صد صواريخ املقاومة. 

قصر باكنغهام... تاريخ العنصرية القديممحمد عساف يروي »قصص عن فلسطين«
كشفت وثائق 

محفوظة في »األرشيف 
الوطني البريطاني« أّن 

قصر باكنغهام قد منع 
األجانب والملونين من 

تقلّد أي مناصب باستثناء 
أن يصبحوا »خدمًا«

كارين إليان ضاهر

صحيح أن إكــســســوارات الشعر من أبــرز صيحات 
هــذا املــوســم، لكن يــبــدو واضــحــًا أنــهــا ل تميل إلى 
املــبــالــغــة، كــمــا فـــي مـــواســـم ســـابـــقـــة، بــحــيــث يمكن 
اعتمادها مرارًا دون خوف من امللل منها. والالفت 
أن من هــذه اإلكــســســوارات ما كــان رائجًا في العام 
املاضي، بحيث من املمكن الستمرار بتزيني الشعر 
إكسسوار  أي  تعتمدي  أن  املمكن  مــن  أصــبــح  بــهــا. 
للشعر كنت تعشقينه أثناء طفولتك، لكن بأسلوب 
فــيــه املــزيــد مــن الــنــضــج طــبــعــًا. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
التسعينيات  مــن  املــســتــوحــاة  الشعر  إكــســســوارات 
أقل بكثير هذا املوسم، لكن ما يستمر منها بشكل 
الفهد في  الــوشــاح. وتعود موضة نقشة  بــارز هو 

إكسسوارات الشعر أيضًا.
ــبــــة األولـــــــــى بــني  ــــي املــــرتــ ــأتــــي فـ عـــصـــابـــة الـــــــــرأس تــ
وبشكل   2021 وصيف  لربيع  الشعر  إكــســســوارات 
ــلـــون. ومــــن الـــواضـــح أنــهــا  خــــاص تــلــك الــبــيــضــاء الـ
تــبــدو أكــثــر أنــاقــة مــن أي وقــت مــضــى. لتتركي هذا 
األثر الجذاب الذي تبحثني عنه، اعتمدي العصابة 
اليومية  كما لو كانت جــزءًا ل يتجزأ من إطاللتك 
املـــعـــتـــادة. واعــلــمــي أن تــلــك الــعــريــضــة الــتــي كــانــت 
رائجة في العام املاضي لم تعد وحدها رائجة في 
هــذا املــوســم، فــال تــتــرددي فــي اعتماد تلك الرفيعة 

ملا تتركه من أثر أنثوي مميز على أسلوبك أيضًا.  
فــي الــواقــع قــد تــكــون عصابة الـــرأس الرفيعة أكثر 
ــة الــنــاعــمــة، وتــدعــوك  رواجـــــًا، ومــنــهــا تــلــك املـــزدوجـ
موضة املوسم إلى اعتمادها بحرية وعفوية. ومن 
عــصــابــات الــــرأس املــمــيــزة أيــضــًا لــهــذا املــوســم تلك 
تزينها  التي  تلك  أو  باألحجار  أو  بالآللئ  املزينة 
األزهــــار وتــلــك املــصــنــوعــة مــن الــكــروشــيــه. اخــتــاري 
ــتــــي تــــتــــالءم مــــع أســلــوبــك  ــك، والــ ــ مــنــهــا املــفــضــلــة لـ
تك 

ّ
تــــردد، ألنــهــا تضفي عــلــى طل واعــتــمــديــهــا دون 

تميزًا يلفت األنظار. 
 إكـــســـســـوارات الــشــعــر املــزيــنــة بــالــآللــئ هي 

َّ
كــمــا أن

من أبــرز الصيحات، ومن ضمنها دبابيس الشعر 
املــزيــنــة بــالــآللــئ، لكنها أصــغــر حــجــمــًا مــمــا كانت 
عليه في العام املاضي. فقد تكون »شكالت« الشعر 
مزينة بحبة واحدة من اللؤلؤ أو بصف واحد من 
الآللئ الناعمة تلك األكثر رواجًا، كذلك بالنسبة إلى 

الحبل  أن  الــآللــئ. كما  مــن  املصنوعة  الشعر  ربطة 
مـــن الـــآللـــئ لــتــزيــني الــشــعــر يــعــتــبــر مـــن الــصــيــحــات 
الــالفــتــة لــهــذا املــوســم. ربــطــة الــشــعــر الـــســـوداء التي 
ــلـــوب شـــانـــيـــل هــــي إحــــــدى الــصــيــحــات  ــــذّكــــر بـــأسـ

ُ
ت

البارزة أيضًا من ضمن إكسسوارات الشعر. تمتاز 
بالبساطة واألناقة في الوقت نفسه، خصوصًا في 
حال اعتماد تسريحة ذيل الحصان للشعر. وتبقى 
تلك العقدة السوداء الناعمة هي املفضلة ملزيد من 
الــشــيــاكــة. أمــا فــي حــال الــرغــبــة فــي اعــتــمــاد األلـــوان 
إكسسوارات  اختيار  األفــضــل  فمن  الشعر،  لتزيني 
أخرى. وقد ل تكونني ممن يحبذن اعتماد عصابة 
الرأس أو ربما تجدينها مزعجة لك، في هذه الحالة 
يمكنك أيضًا اعتماد الوشاح الرفيع لتزيني شعرك، 
فهو أيضًا من صيحات املوسم ويمكن أن تربطيه 
األعلى  مــن  عقدة صغيرة  مــع  رأس  بشكل عصابة 
ة جذابة. ويمكن الكتفاء بوضع بعض األزهار 

ّ
لطل

الــنــاعــمــة فـــي شـــعـــرك بــطــريــقــة عـــفـــويـــة، فتكسبني 
ــة عصرية منعشة ورومــانــســيــة تواكبني 

ّ
طــل بــذلــك 

إكــســســوارات  مــن  ربيع وصيف 2021  بها صيحة 
الوشاح  إلى  أن تضيفيها  أنه يمكن  الشعر. حتى 
أو ربطة الشعر التي تعتمدينها. ويضفي الشبك 
تك 

ّ
الــــذي يــغــطــي عــيــنــيــك غــمــوضــًا جـــذابـــًا عــلــى طل

األنــيــقــة، كــمــا يمكن أن يــتــزيــن بـــاألزهـــار ملــزيــد من 
الرومانسية في اإلطاللة.

فرصة لتجاوز القيود المفروضة
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أو من جميع السالالت 
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التي تظهر كل فترة. ولعّل 
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 أن هذا الفيلسوف قصَده منذ الِقَدم 
ّ
ما نظن

بــمــصــطــلــح »الـــتـــطـــهـــيـــر«، حـــن أطــلــقــه وتـــرك 
لـــلـــشـــّراح واملــفــســريــن أن يــغــرقــوا فـــي لــّجــتــه. 
ان، 

ّ
الفن له ِصلة بحلم  أن نجد  اآلن  ويمكننا 

مع فارق ذي داللة ومهّم جدًا.
صــحــيــٌح أن يــونــغ يعتبر الــحــلــم تــعــبــيــرًا عن 
ــد، الـــذي  ــرويـ الــعــقــل الـــبـــاطـــن، مــثــل صــاحــبــه فـ
 أن هذا 

ّ
غـــادر يــونــغ تعاليَمه فــي مــا بــعــد، إال

أبــرز كشوفه تنويرًا  ــ وهنا يقّدم  العقل لديه 
 

ٌ
اٍن ملــا مــضــى، بــل هــو حافل

ّ
ــــ ليس مــجــّرد خـــز

املستقبلية  النفسية  واملــواقــف  ببذوراألفكار 
ــنــتــج، 

ُ
أيـــضـــا. ويـــاِحـــظ أن ســاحــة الـــاوعـــي ت

فــي أحــيــان كثيرة، أفــكــارًا جــديــدة والتماعاٍت 
إبداعية لم تعرفها من قبل، وتنمو هذه األفكار 
ح، وتشّكل الجزء 

ّ
وااللتماعات مثل زهرة تتفت

األكــثــر أهــّمــّيــة مــن النفس الــواعــيــة. على هذا 
الــكــثــيــر مــن صــور  ــــاس، ال يمكن تفسير  األسـ
األحام وأفكارها بمصطلحات ذاكرة املاضي 
ها تعّبر عن أفكار جديدة لم تصل 

ّ
وحدها؛ ألن

إلى عتبة الوعي بعد.
 األحــام ال تحمل معنًى ملن 

ّ
أن ومثلما نجد 

يــريــد أن يــفــهــمــهــا حــســب خــبــرتــه الــحــيــاتــّيــة 
العادّية املسَبقة، فيميل إلى اهمالها أو القول 
بأنها تحّيره، كذلك يحدث أن نجد »أحــام« 
الذين  لــدى  مفهومة  وغــيــر  مــحــّيــرة  انن 

ّ
الفن

ينظرون فيها ويريدون فهمها حسب خبرات 
حياتهم العادية املسبقة، أو حسب قراءاتهم 
صورًا  أذهانهم  في  شّكلت  التي  وأبصارهم 
ــة ومـــدى نظرهم.  أصــبــحــت تــتــحــّكــم فــي زاويــ
ــكــتــب 

ُ
ـــ كــمــا ت واملـــلـــحـــوظ أن هــــذه »األحـــــــام« ــ

اآلن في الرواية والشعر العربّين، أو في فن 
ــ  التشكيل واملـــســـرح عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
ليست غير مفهومة أو محّيرة، كما هي أحام 
انن في نظر سّكان خبرات املاضي، بقدر 

ّ
الفن

ما أنها ماّدة مصطنعة في أكثر من جانب.
اٍت نــصــف  ـــهـــا مــــن قـــــــــراء

َ
فـــهـــي تــســتــمــّد نـــْســـغ

مفهومة ونصف مهضومة، وتستمّد نبرتها 
ى لو كان 

ّ
من رغبة في التمّيز بــأّي ثمن، حت

لــهــا، وهــذيــانــا   عقيمة ال قيمة 
ً
ة ــذاء ــ بـ الــثــمــن 

ته على اإليغال فيه ِمن 
َ
يستمدُّ صاحُبه جرأ

 بما هو 
ّ
تجاهل معنى الفن أو جهٍل به؛ الفن

شعوٌر بالحياة في أعلى درجات قّوته.
هــــذا الـــنـــوع مـــن »األحــــــــام« ـــــ الـــســـاعـــي، كما 
ــارة إلـــى الــرمــز،  ــ هــو ظــاهــر، إلـــى تــجــاوز اإلشـ
والذاهب إلى أبعد مّما هو مألوف وثابت، إلى 
ما هو عميق وغامض وعصي على التفسير 
بأية   

ّ
ويستخف الــلــغــة،  بممكنات  يستهن  ــــ 

رسالة إنسانية ممكنة، أو معنًى، سواء كان 
من حوله،  الوجود  على  ان 

ّ
الفن مّما يضفيه 

ان املعنى، 
ّ
الفن أو كــان وجــودًا محيطا يمنح 

كما هــو الــحــال فــي »إمــبــراطــوريــة العامات« 
 
ّ
ــل روالن بـــــارت لــفــن ــأويـ الــيــابــانــيــة حــســب تـ
 واألشياء 

ّ
الهايكو، حيث العالم هو الذي يدل

كذلك، وليس ذا اإلنسان.
ــذا الــنــوع مــن األحــــام يــنــفــر من  بــل ونــجــد هـ
 مــا هــو واقـــعـــي، ال لــيــغــوص فــي أعــمــاقــه، 

ّ
كـــل

 الــكــلــمــة 
ّ
بــــل لـــيـــزعـــم أن ال مــــكــــان لــــه فــــي فـــــن

أو الــــصــــورة، أو »لـــعـــبـــة« الـــلـــغـــة، الـــتـــي هــي، 
فـــي عــــرف الــفــيــلــســوف الـــنـــمـــســـاوي لــودفــيــغ 
الشائع  للَمثل  تطبيق  شــبــه  فيتغنشتاين، 
 
ّ
ــا«. كـــأن ــيـ عــنــدنــا: »إلـــعـــب وحــــدك تــرجــع راضـ

محمد األسعد

ــة أو  ، ســـواء كـــان روايــ
ّ
يـــؤدي الـــفـــن

مـــســـرحـــا،  أو  تـــشـــكـــيـــا  أو  ــرًا  ــعــ شــ
نـــوعـــا مـــن وظــيــفــة تـــنـــدر اإلشـــــارة 
 ،

ّ
 تـــحـــّدث عــنــهــا، لــحــســن الــحــظ

ْ
إلــيــهــا. ولـــكـــن

ــارل غــوســتــاف  ــ عـــالـــم الــنــفــس الــســويــســري كـ
تــأويــات  عــن  املــنــقــطــع   ،)1961-1875( يــونــغ 
عالم التحليل النفسي النمساوي سيغموند 
في  )الشائعة  لــأحــام   )1939-1856( فــرويــد 
 عنه في قوله بأن 

ّ
الثقافة العربية( واملستقل

وظيفة األحام األساسية هي إعادة توازننا 
النفسي عن طريق إنتاج مــاّدة حلمية تعيد 

تأسيس املعادلة النفسية بتمامها.
فيراها  الفنية  األعــمــال  إلــى  يــونــغ  وينعطف 
تــؤّدي هــذه الوظيفة. ويرجع السبب إلــى أن 
انن يحاولون 

ّ
هذه املنتجات هي »أحاُم« فن

النفسية.  املعادلة  تشكيل  تعيد  مــاّدة  إنتاج 
يذّكرنا هذا، بالطبع، بمفهوم فعل »التطهير« 
الــــذي يــمــارســه املــســرح الــيــونــانــي املــأســاوي 
َمــن يشاهده، حسب أرســطــو فــي كتابه  على 
»الـــشـــعـــريـــة«. وقــــد نـــأخـــذ هــــذا الــفــعــل مــأخــذ 
فعل »التحرير«، تحرير املخّيلة والعقل مّما 
وهو  والتقليد،  الــعــادة  بُحكم  فيهما  استقّر 

سومر شحادة

ــخــدَمــت قــصــيــدة »ال تــصــالــح« 
ُ
كــثــيــرًا مــا اســت

االستخدام   )1983-1940( دنقل  أمــل  للشاعر 
ــؤازر  ــ ــ  مــــن يـــــرّددهـــــا ُيـ

ّ
ــأن ــ ــ الـــقـــديـــم لـــلـــشـــعـــر، كـ

أو ُيخاطب  املتواجدين في املعركة،  اآلخرين 
هون، ونفسه كي ال َيغلبها 

َ
ضمائرهم كي ال ت

الضعف. 
ــيـــدة الـــشـــاعـــر املــــصــــري ســـرديـــة  ـــل قـــصـ

ّ
ـــمـــث

ُ
ت

مــنــاقــضــة لــســرديــة األنـــظـــمـــة، وهــــي قــصــيــدة 
الـــســـيـــاســـة. إذ يــرفــض  ــر، ال  ــعـ الـــشـ مــجــالــهــا 
نــداٌء  فهي  بذلك  بــالــدم،  التسوية حتى  دنقل 
ها 

ّ
ال يملك ما يجمعُه بأي خطاب رسمي. إن

ــبـــدو الــقــصــيــدة  ــأر حـــتـــى، وتـ ــثـ نــــــداٌء يـــفـــوق الـ
اتها املطلقة، تذكيرًا بالجريمة، وتأكيدًا  بنداء
عــلــى عـــدم املــســاومــة عليها. وقـــد كــتــب دنقل 

 1976 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  قصيدتُه 
 لحرب البسوس ومقتل امللك ُكليب، 

ً
استعادة

قبل ذهاب السادات إلى القدس املحتلة )في 
كامل.  بعاٍم   )1977 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
على  بناًء  قصيدتُه  دنقل  يكتب  لم  بالتالي، 
حادثة »زيارة« السادات إلى القدس. لكن على 
الرغم من ذلك، فقد ارتبطت في ذاكرة العرب 
بتلك »الزيارة«، وبمجمل سياسات السادات 

الذي مضى إلى »الصلح« مع »إسرائيل«. 
 قصيدة دنقل شعٌر خارج 

ّ
يمكن القول إذًا بأن

َيــرد  نفسِه  الــوقــت  فــي  لكن  السياسة.  منطق 
مــفــارقــاٍت عرفتها  إلــى  ُيفضي   

ٌ
تــســاؤل فيها 

أحــزاب  مــن  عــربــيــة،  وثقافية  نخب سياسية 
ــراد فـــي الـــســـنـــوات الـــتـــي أعــقــبــت الــربــيــع  ــ ــ وأفـ
ــقــــل: »هـــل  ــتــــســــاؤل فــــي نــــص دنــ الـــعـــربـــي، والــ
ها 

ُ
لــك /بــيــٍد سيف ها كــان 

ُ
ــٌد... سيف يـ تتساوى 

أقلّية  تعد  لــم  خبٍة 
ُ
ن لــدى  َدَرَج  لقد  ــَكــلــك؟«. 

ْ
أث

ستخِدَمْت 
ُ
ا لطاملا  مــفــرداٍت،  استخداُم  عابرة 

ــــوم.  ــــخـــــصـ ــــي وصـــــــــف الـ ــ ضـــــــــّد االحـــــــــتـــــــــال، فـ
خصوصا مع خــوِض جيوش عربية معارَك 
داخل بلدانها، وهذِه استعارة خطيرة، سواء 

أحالم الفنانين أحيانًا

الخلط بين الصفات 
المستخَدمة لوصف 

االحتالل والنعوت التي 
ُتطلق على األنظمة 

العربية قد يضع 
المحتّل في فضاٍء 

ُمخاتل، فالتشبيه 
يُطبّع وجوَده

هذه »األحالم« - كما 
ُتكتب اآلن في الرواية 

والشعر العربيّين - ليست 
غير مفهومة أو 

محيّرة، كما هي أحالم 
الفنّانين في نظر سّكان 

خبرات الماضي، بقدر ما 
هي مصطنعة. فهي 

تستمّد نْسَغها من 
قراءاٍت نصف مفهومة 

ونصف مهضومة، 
وتستمّد نبرتها من رغبة 

في التميّز بأّي ثمن

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبيّن مالمح 
وانشغاالت الجيل 

العربي الجديد من 
الكتّاب

الكلمات في غير مكانها

ال نجاة لنا سوى بالكتابة

سفٌن ترحل من موانئ ال وجود لها

تعبّر األحالم عن 
أفكار جديدة لم تصل إلى 

عتبة الوعي بعد

تكتسب الكلمات 
شرعيّتها من تعبيرها عن 

القضية التي تمثّلها

كّل لغة تصل إلينا 
ناقصة، إن لم تكن أّول 

كلمة هي »أّمي«

ال يمكن فصل الفنّان 
عن  الجماعة اإلنسانية، 

مصدر عطائه

توِهمنا نظرية الفرد المبدع ألحالمه، أو الذرّة المنعزلة، بأّن ال سياق 
لنا، سواء كان اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو تاريخيًا. ولهذا، فلِأحالمنا الفنّيّة 
أن تكون ما تشاء، أن تكون رُكامًا 
من كالم وصَور، أو حطام سفن 
لها  وجــود  ال  موانئ  من  ترحل 
أّي  إلى  تسعى  وال  الخرائط،  على 
ميناء. وهذا ما تعكسه، بجالء، 
األحالم المصطنعة أو المصنّعة 
بأمّس  الســتــهــالِك شــعــوٍب هــي 
موانئ  لها  تكون  أن  إلى  الحاجة 
تتّجه  ــئ  ومــوان منها  تنطلق 

إليها.

وهم العزلة

2425
ثقافة

إضاءة

إطاللة

صوت جديد

فعاليات

للغة لعبتها الداخلية، وهي في غنًى عن أن 
 على ما هو خارجها. ويجد هــذا النوع 

ّ
تــدل

ـــريـــن فـــي أكـــثـــر من 
ّ
الـــعـــابـــث مــــرّوجــــن ومـــنـــظ

 ما 
ّ

الضيق بكل املكرورة هي  مكان. والحّجة 
 مــا لــه ســيــاق اجتماعي، 

ّ
هــو واقــعــي، أو بــكــل

املبدع  ق 
ّ

الخا الفرد  نظرية  بأذيال  والتعلق 
ودواخله، الفرويدية بالطبع. مثل هذه الذات 

وافق عليها املرء أم لم يوافق. يستطيع أحدنا 
ه استبدادي وشمولي، 

ّ
أن يقول عن نظاٍم بأن

لــكــن ال يستطيع  ــه ســلــطــة أمــــر واقــــــع.  ــ
ّ
ــأن وبــ

ــه احتال، حتى لو 
ّ
أن بالسهولة ذاتها القول 

كــان وجـــوده يعمل مفاعيل االحــتــال ذاتها. 
عــن نظام  يــقــول  أن  أحــدنــا  وباملثل يستطيع 
ه متعامل مع االحتال، ومرتهن لسياسة 

ّ
بأن

ذ سياساته. لكن ال يستطيع 
ّ
االحتال أو ينف

ـــه أخــطــر من 
ّ
بــالــســهــولــة ذاتـــهـــا أن يــقــول بـــأن

وليس  فه. 
ّ
يوظ من  فاالحتال هو  االحــتــال، 

بتلك الــســهــولــة أيــضــا اســتــخــدام كــلــمــاٍت في 
ستخَدم في وجِه 

ُ
حروب أهلية، لطاملا كانت ت

 الحروب األهلية 
ّ
املحتل. ذلك على الرغم من أن

 
ً
، تعرف في مرحلة من مراحلها تفضيا

ً
كافة

لأعداء التاريخين لشعٍب ما، على الشركاء 
 هــــذا االلـــتـــبـــاس الــــذي تــوّرطــت 

ّ
املــحــلــيــن. إن

ــان ســنــواٍت دامــيــة، قد  فــيــِه أحــــزاٌب وأفــــراد إبـ
خلط أوراقــا كثيرة، وساهم في جعل السام 
ــذرًا فــــي املـــنـــطـــقـــة. إذ وعـــبـــر اســـتـــخـــدام  ــعـ ــتـ مـ
خــطــاب ضــّد االحــتــال فــي أدبــيــات سياسية 
مــحــلــّيــة، وعــلــى نــحــو يــبــدو فــوضــويــا، صــار 
املحتل في مأمن ضمن فضاٍء ُمخاِتل. وصار 
وجوده ُمشابها لوجود أنظمة املنطقة التي 
ها أنهكت قوى البشر، وأزهقت 

ّ
ال شّك في أن

أرواحهم، وحطمت آمال الناس بالبقاء. 
)كاتب من سورية(

التي »تحلم«، أي تكتب »شعرًا« و»روايــات«، 
 ،

ّ
ــم »لـــــوحـــــات« و»جــــــــدارّيــــــــاٍت« وتــــــدل ــرســ وتــ

، شــأنــهــا فـــي ذلــــك شــأن 
ٌ
هـــي ذات مــصــطــنــعــة

أحامها. ألن ال وجود لها على وجه الحقيقة 
ـــان عن 

ّ
ــن  فـــي مــخــّيــلــة مــــرّوجــــي فــصــل الـــفـ

ّ
إال

الجماعة  عن  أعني  وعطائه،  خْصبه  مصدر 
اإلنـــســـانـــيـــة. والــجــمــاعــة هـــنـــا، تـــحـــديـــدًا، هي 
 
ً
الجماعة العربية التي تعيش تاريخا وحياة
ــــواء بــمــآســيــهــمــا أو أفــراحــهــمــا،  فـــريـــَدْيـــن، سـ
وال يـــجـــدان لــهــمــا صــوتــا فـــي مـــا يــتــكــاثــر من 

صفحات وما يتراكم من مطبوعات.
 كلمة 

ّ
 كل

ّ
بالطبع، ال أحد يوّد أن يتجاهل أن

 أو كــثــيــرًا من 
ً
 قــلــيــا

ُ
 تــخــتــلــف

ً
تــمــتــلــك داللــــــة

ى بالنسبة 
ّ
شخص إلى آخر، بل وتختلف حت

الثقافية  الخلفّية  فــي  يشتركون  الــذيــن  إلــى 
 سبب اإلختاف، كما يذهب يونغ، 

ّ
ذاتها، وأن

ــى الـــكـــام حــســب ســيــاقــه 
ّ
ــفـــرد يــتــلــق هـــو أن الـ

ه عليه عامله 
ّ
الخاّص، واألصــّح حسب ما يدل

 مثل هذه امللحوظة الذكّية ال 
ّ
وأشياؤه. ولكن

أي  الثقافي،  ت 
ّ
التفت حــاالت  على   

ّ
إال تصدق 

التي ال يكون فيها  السياقات  حــاالت تدمير 
ــه على 

ُ
ذات  بقدر ما تحتوي 

ّ
إال إنسانا  الفرد 

ى 
ّ
تتشظ ســيــاقــات  وحـــلـــول  اآلخـــريـــن،  ذوات 

ى فيها الجماعة.
ّ
فيها الذات وتتشظ

ــا حـــن نــفــهــم »الــــــذات« كــكــيــنــونــة أنـــا/آخـــر  أّمــ
ــلــــّح عــلــيــه الـــتـــّعـــمـــق فــــي تــجــربــة  ــ ــــو مــــا ُي ـــ وهـ ــ ـ
اإلنسان في هذا الكون، منذ درج على سطح 
الـــحـــال، وسنجد  ــــ فسيختلف  الــكــوكــب  هـــذا 
ــذّرٍة مــنــعــزلــة هــائــمــة تــتــصــادم  ــ ـــان، كــ

ّ
 الـــفـــن

ّ
أن

مـــع غــيــرهــا مـــن الـــــــــذّرات، لــيــس ســــوى نــتــاج 
ــاٍل مـــريـــض ال يـــمـــّت إلــــى الـــواقـــع بــِصــلــة،  ــيـ خـ
 أساس 

ّ
أعني واقعنا اإلنساني املشترك؛ وأن

سّميه »العاقة« 
ُ
ه يقوم على ما ن

ّ
الوجود كل

أحيانا، وعلى ما يمكن أن نسميه »التمازج« 
قنا في أنفسنا وفي ما 

ّ
إذا دق و»االنسجام«، 

ق 
ّ
حــولــنــا. وال تــقــوم هــذه الــعــاقــة، وال يتحق

 في سياٍق. نحن 
ّ

هذا التمازج واالنسجام إال
ال شيء خارج السياق. هو الذي يمنحنا هذه 

الداللة أو تلك.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

التباس لغة النخبة

محمد رضا

صــاالت  تنّظمها  سينمائية  عـــروض  سلسلة  عــنــوان  القلب  فــي  فلسطين 
بيروت وصيدا، تحيًّة  المسارح في  بالتعاون مع عدد من  اللبنانية  »ميتروبوليس« 
من  النجاة  سهى،  لفيلم  عرٌض  اليوم  برنامج  على  الفلسطيني.  الشعب  لنضال 
الجحيم لـ رندة الشّهال صباغ، عند السابعة والنصف في »سينما ومسرح إشبيليا« 

بصيدا.

تحت عنوان أومبرتو إيكو، يقيم »بيت األدب« في برلين، عند الثانية عشر والنصف 
بمناسبة صدور  إريك شيلينغ،  الباحث  لقاًء حواريًا مع  اإلثنين،  من ظهر بعد غٍد 
كتابه دليل ألومبرتو إيكو: الحياة، العمل، التأثير. تتناول الجلسة الحوارية أعمال 

الكاتب اإليطالي )1932 ــ 2016( الروائية والنظرية.

غدًا األحد، بدءًا من السادسة مساًء بتوقيت القدس، ينّظم »المتحف الفلسطيني« 
عرضًا لفيلَميْن قصيرين أنتجهما بمناسبة ذكرى النكبة. يضّم الشريط األّول صورًا 
من حياة الشعب الفلسطيني قبل النكبة، حيث يعيد تخيُّل حيوات َمن يظهرون 
ُصّرة سمسم من حصاد  الثاني قّصة  الفيلم  يحكي  الّصور، في حين  في هذه 

فلّاحي قرية سيرين في الجليل الفلسطيني، يحتفظ بها الموسيقي سمير جبران.

يوم  من  صباحًا  التاسعة  من  بدءًا  باريس،  في  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  تحتضن 
تسمية  عنوان  تحت  دراسيًا  يومًا  الجاري،  يونيو  حزيران/   10 المقبل،  الخميس 
الكومونة وإخبارُها، يتطرّق فيه عدٌد من الباحثين إلى النحو الذي قام من خالله 

مؤرّخون وفنّانون، وكذلك شهود عيان، بسرد وقائع كومونة باريس.

صيدا ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 مـــصـــطـــلـــٌح واســـــع 

ُ
 الـــــجـــــديـــــدة

ُ
ــة ــابــ ــتــ ــكــ الــ

ــخ  ــاريــ ــ
ّ
ــت ــى الــ ــ ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــــاض، بـ ــفـ ــ وفـــــضـ

اب 
ّ
الكت  من 

ً
وامليثولوجيا، نجد أن وفــرة

ــعــراء اجــتــرحــوا أســالــيــب حــداثــوّيــة 
ّ

والــش
سم بطابع 

ّ
في كتابتهم، في عصوٍر لم تت

لي  سبة 
ّ
بالن الجديدة  الكتابة  جديد. 

ّ
الت

 كدعابة 
ُ

هي كتابة شخصّية جًدا، تسيل
وال يسع املرء حيالها إال أن يقف ويتأّمل 
ــة.  ــ ــــواريـ ــتـ ــ ــــب حـــيـــاتـــه املـــغـــّيـــبـــة واملـ ــــوانـ جـ
في  وخبيثة  ذكّية   

ٌ
كتابة هي  باختصار 

م، بعد  هكُّ
ّ
السخرّية والت آن، ال تخلو من 

ــهــا 
ُ

 األزمـــــات الــتــي عــايــشــهــا وُيــعــايــش
ّ

كـــل
ــا  ــمـــوذًجـ ــــان بــصــفــتــه نـ

ّ
الـــــفـــــرُد أو »الــــفــــن
ب«.

ّ
لإلنسان املعذ

■ هــل تشعر نفسك جـــزءًا مــن جيل أدبـــي له 
مالمحه وما هي هذه املالمح؟

 جيٍل 
ُّ

، وكـــل
ٌ
 اإلنــســانــّيــة واحـــــدة

ُ
الــتــجــربــة

ــه ويـــقـــّصـــه ويـــخـــبـــُر عــنــه،  ــرويـ ــا يـ لـــديـــه مـ
ــٌع ومــفــتــوٌح   عــالــَم األدَب واســ

ّ
ولــهــذا فـــإن

أمـــــاَم الــكــثــيــِر مـــن املـــســـالـــِك والـــــــــّدروب. ال 
ابات 

ّ
أخــفــي أنــنــي أشــتــرُك مــع بعض الش

ــبــان فــي نــمــٍط مــعــّن مــن الكتابة أال 
ّ

والــش
ــثــر، مـــع أنــنــي ال أؤمـــن 

ّ
وهـــو قــصــيــدة الــن

بــفــكــرة األجـــيـــال األدبـــّيـــة، وأشــعــر أن من 
وع من الكتابة سيفهم 

ّ
لع على هذا الن

ّ
يط

 
ُ
ها من يتخذ

ّ
وسيرى العوالَم التي يتأهل

ا منمنًما له.
ً
ثر مسكن

ّ
 الن

َ
قصيدة

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
اب ُكثر، أحترمهم بشّدة 

ّ
ثّمة شعراء وكت

وأقرأ لهم بحّب وافٍر ودهشة، وآخرون ال 
مون 

ّ
اب معل

ّ
الكت  

ّ
يعنونني في شيء. كل

املهّم  لــم نفعل، ومــن  أم  ســواء أحببناهم 
ـــجـــارب األدبـــّيـــة 

ّ
ـــــــاع عــلــى كـــافـــِة الـــت

ّ
االط

اكـــرة الجماعّية 
ّ
الـــذ والــفــنــّيــة، بــمــا يــخــدُم 

والخبرات الفردّية.
 

ُ
أبـــحـــث دوًمــــــا عـــن الـــكـــتـــاب الـــــذي يــجــعــل
أصــابــعــي تــرتــخــي، وال يــهــّم صــراحــة من 

كتبه، للكتب دوًما عادات أخرى.

■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ــا نـــرمـــي إلـــيـــه بــقــولــنــا  ــًدا مــ ــيــ ال أفـــهـــم جــ
بأني  أجيب  أن  يمكن  قافية«، 

ّ
الث »البيئة 

كـــتـــاٍب فـــي جــيــبــي، والــــوحــــدة تــعــنــي إّمـــا 
كتاًبا أو املــوت، على حد تعبير دوراس. 
ــا حــن نقرأ كتاًبا 

ً
ــنــا أكثر صــدق

ّ
أن أعتقد 

م، والقراءة تعني أن تمتلك 
ّ
 متأل

ٍ
ما بوعي

الــكــتــَب صــارت   
ّ
 أن

ٌ
ي حــزيــن

ّ
ــَك. لكنن روحــ

عليها  الحصول  الثمن ويصعب  باهظة 
دون دفع مبالغ طائلة.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
 لــغــتــي الــحــلــوة، وأحــّبــهــا بقسوة 

ُ
أســـكـــن

ــًرا بــالــلــغــتــن  ــيـ ــثـ ــّرد، لــكــنــنــي أقــــــرأ كـ ــ ــفـ ــ وتـ
ــنـــي مــهــتــم  ــة، ألنـ ــزّيـ ــيـ ــلـ ــكـ الــفــرنــســيــة واإلنـ
لغة   

ّ
باللغات، وبتاريخها وتطورها. كل

تصل إلينا ناقصة، إن لم تكن أّول كلمة 
نطقناها هي »أّمي« وبهذا نعيش دوًما 

في معاجم ممّوهة ومبتورة.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكون كاتبًا ُمترجمًا؟

ــذيــن 
ّ
ـــعـــراء ال

ّ
أتـــرجـــُم قــصــائــَد بــعــض الـــش

أحـــّبـــهـــم بــــن الـــفـــيـــنـــة واألخـــــــــرى وأنـــشـــر 

أعلم  ال  مختلفة.  منّصات  في  ترجماتي 
ُمترَجًما  كاتًبا  أكــون  أن  أوّد  إذا كنت  ما 
فـــي مـــا بــعــد، عــلــى األقــــل أنـــا ســعــيــد بما 
أملك في اللحظة هذه، وأحترم املترجمن 

كثيًرا، وأقّدر جهودهم.

■ ماذا تكتب اآلن وما هو إصدارك القادم؟
ـــا عــلــى  ــّبً ــوال هـــــذه الـــفـــتـــرة كـــنـــت مـــنـــكـ ــ ــ طـ
مــجــمــوعــة قــصــصــّيــة لــأطــفــال، وأحــــاول 
شر، أتمنى أن تسير 

ّ
أن أدفــع بها إلى الن

العملية بخير. 
ف عن الكتابة، ألنه ال نجاة 

ّ
املهم أال نتوق

الــذيــن ال حيلة لهم  لنا ســوى بها، نحن 
في هذا العالم.

حــاضــر نسبًيا مــن خــال نــشــري لبعض 
رجمات في بعض الصحف 

ّ
القصائد والت

واملواقع العربّية وأتفاعل دوًما مع كافة 
ـــجـــارب وأتـــابـــعـــهـــا بــصــمــت وحــيــطــة. 

ّ
الـــت

أعــيــش حــيــاة داخــلــيــة وشــخــصــّيــة جـــًدا، 
يـــعـــززهـــا غـــيـــابـــي عــــن مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي. فـــي الــنــهــايــة الــكــتــب تصل 
ببطء، وأنا أحب كثيًرا هذه الرحلة التي 

نقطعها في الكتابة.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
لــإلنــصــاف، وبــكــثــيــر مــن االحــتــضــان من 
بــعــض األصــــدقــــاء،  صــــدرت مجموعتي 
العام تحت  األولـــى، مطلع هــذا  الشعرّية 
ــــهــــضــــة، ضـــمـــن ســلــســلــة 

ّ
ــن الــ دار  جــــنــــاح 

بعنوان  املجموعة  ـــِت 
َ
وأت ممّيزة  شعرّية 

»ال ماَء يكفي الغرقى« وكنُت في التاسعة 
عشرة من عمري.

■ أين تنشر؟
ـــحـــف الــعــربــّيــة  فـــي بــعــض املـــواقـــع والـــصُّ
 بــدورهــا الــفــاعــل فــي مجالي 

ُ
ــن الــتــي أؤمــ

شر والكتابة.
ّ
الن

■ كيف تقرأ وكيف تصف عالقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ه 
ّ
ا، أن

ً
الشيء الوحيد الذي آسف عليه حق

 
ّ

لــقــراءة كل الــوقــُت الكافي  لن يتسنى لي 
الكتب التي أودُّ قراءتها. ال أخــرج بدون 
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»قيم شخصية«، رينيه ماغريت، 1952

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ــانـــي مــن  ــنـ ــبـ ــم لـ ــتــــرجــ شــــاعــــر ومــ
البابلّية –  مواليد عام 2000 في 
صيدا )جــنــوب لــبــنــان(. صــدَر له 
بعنوان  واحــدة  مجموعة شعرّية 
ــام  ــى« عـ ــرقــ ــغــ ــ ال »ال مـــــــاَء يـــكـــفـــي 
مختلفة  قصائَد  يترجُم   .2021
عن الفرنسّية واإلنكليزية، ويتابع 
وآدابها في  العربّية  للغة  دراسته 

الجامعة اللبنانّية.

بطاقة

محمد رضا

)Getty( 1969 سيدات فلسطينيات في طريقهن إلى المسجد األقصى، كانون الثاني/يناير



ال نعرف شيئًا عن دومينيكو دوريا سوى ما ذكره عنه العمري، وهو 
مقتضب، إذ قال: »وأما ما ذكره بلبان الجنوى، عتيق األمير الكبير بهادر 
أفاد  الذي  فهو  يحكيه،  بما  التامة  الخبرة  له  ممن  وهو  المعزي، 

كيفية تصوير هذه البالد«

ممالك األتراك
وصف بلبان الجنوي لواليات األناضول وأوروبا

توازا وعبدلي وكصطمونية وفاويا

تيسير خلف

كتبنا في مقالة سابقة عن وصف 
الجغرافي الدمشقي ابن فضل الله 
ــراد فـــي كتابه  ــ الــعــمــري لــبــاد األكــ
ــار«، مــــن خـــــال مــشــاهــداتــه  ــ ــــصــ ــالـــك األبــ »مـــسـ
العيانية، أما الوصف الذي وضعه عن ممالك 
وإمــــــارات األتـــــراك فـــي األنــــاضــــول، فـــي الــفــتــرة 
نفسها أي القرن الثامن الهجري، فقد استقاه 
من أحــد نباء جنوى اإليطالية، كــان قد وقع 
أسيرًا بيد الجيش اململوكي في عهد الناصر 
قـــــاوون، وأطــلــق عليه اســـم تركي  بــن  محمد 
أنــه دخل  هــو بلبان ولــقــب بالجنوي، ويــبــدو 
الطباق، وهي املدرسة التي كان يتخرج فيها 
الــنــابــهــون مــن املــمــالــيــك، لــيــدخــلــوا بــعــدهــا في 

الحياة الوظيفية العسكرية واملدنية.
وكما يبدو، فإن بلبان الجنوي تعلم العربية 
والــتــركــيــة، وتــقــلــد وظــائــف رفــيــعــة، ربــمــا كــان 
سفيرًا كما تدل معارفه، قبل أن يغضب عليه 
الــســلــطــان الــنــاصــر مــحــمــد لــســبــب ال نــعــرفــه، 
الـــقـــاهـــرة، ليلتقيه ابــن  ويـــودعـــه ســجــن قــلــعــة 
فضل الله العمري الذي كان هو اآلخر يقضي 
عقوبة في السجن ذاته عام 738هـ/ 1337م ملدة 
سبعة أشهر وثمانية عشر يومًا، ويأخذ عنه 
وصــف ممالك الــتــرك فــي األنـــاضـــول، وممالك 
ــيـــث نـــســـب الـــعـــمـــري الــــكــــام إلـــى  أوروبـــــــــــا، حـ
صاحبه، وذكر أن اسمه قبل أن يقع أسيرًا كان 
دومينيكو دوريا، علمًا أن عائلة دوريا واحدة 
النبيلة في جنوى  العائات  أكبر وأشهر  من 

منذ العصور الوسطى وحتى يومنا هذا.
ال نعرف شيئًا عن دومينيكو دوريا سوى ما 
ذكره عنه العمري، وهو مقتضب، إذ قال: »وأما 
الكبير  األمير  الجنوى، عتيق  ما ذكــره بلبان 
بهادر املعزي، وهو ممن له الخبرة التامة بما 
ــاد كيفية تــصــويــر هــذه  أفـ الـــذي  يحكيه، فــهــو 
الباد، واسم هذا بلبان في باده دومانوكني 
دوريــا بن بــادا دوريــا، وهو من بيت حكم في 
جنوى، اتفق أنه جمعت بيني وبينه املقادير 

في االعتقال، وعنه أحدث ما قال«.
 عن الجنوي إن عدد ممالك 

ً
وقال العمري نقا

األتـــراك فــي الـــروم، أي األنــاضــول، ســت عشرة 
مــمــلــكــة فـــي ذلـــك الـــزمـــن، وحــكــامــهــا مـــن أبــنــاء 
في  استقروا  وقــد  الساجقة،  األولــني  أمرائها 
الــجــبــل، أي جــبــل األنــــاضــــول، ويــمــكــن الــقــول 
الجنوي  بلبان  عــن   

ً
نــقــا العمري  كتبه  مــا  إن 

يعد املصدر األهم عن أوضاع املمالك التركية 
ــبـــاد عــلــى يد  فـــي األنــــاضــــول قــبــل تــوحــيــد الـ

العثمانيني بعد قرن من الزمان.

مملكة قرمان
فـــي وصــفــه ملــمــلــكــة قـــرمـــان يــنــقــل الــعــمــري عن 
الجنوي قوله: »هي مثل قرن الجاموس، أحاط 
بها جبل في مشاريقها كالقوس، أخذ عليها 
جــنــوبــًا بــشــمــال، وأحـــــاط بــهــا فـــي مــغــاريــبــهــا 
جبل أخــذ غــربــًا بــشــمــال، ثــم عطف مشرقًا ثم 
أخــــذ شـــمـــااًل بــغــرب حــتــى القــــى الــجــبــل األول 

فاجتمعا، فكان كأنه قرن الجاموس، فسبحان 
الخاق العظيم«. ويضيف: »ينزل من جبلها 
الغربي نهر مندروس األعظم )نهر مندريس(، 
وهو إذا نقص كان كالنيل، فأما إذا زاد فهو 
زاخر، ال له أول وال آخر، وهو يشق هذه الباد، 
ويجري وسطها، ويشكل بحيرة جليلة نافعة 
بها  يصطاد  الــحــالــيــة(،  إيشكلي  بحيرة  )أي 
الحيتان )أي األسماك(، وتتنزه فيها أهل تلك 
الــديــار، ثــم يمضي مــنــدروس على مقطع في 
الجبل الشرقي حتى يخرج إلى باد طغرلو، 
ثــم يمر عليها، ثــم يخرج إلــى بــاد بــركــي، ثم 
يصب في البحر املالح )أي بحر إيجة( املؤدي 
بنطس  مـــاء  إلـــى  القسطنطيني؛  الخليج  مــن 
)البحر األسود(. ويشير إلى أن نهر مندروس 
هـــذا يــتــســع لــلــســفــن واملـــراكـــب »بـــه مـــرافـــق في 
والــبــحــار، وهو  للغزاة  ُيتجهز  األســفــار ومنه 
الهواء  يؤثر  يتغير، وال  يكاد  الــبــرد، ال  قاطع 

إذا سخن فيه لكثرة مائه، واتساع جوانبه«.
وحـــــول حـــاكـــم هــــذه املــمــلــكــة يـــقـــول الــجــنــوي: 
ــراك،  ــ »صـــاحـــب كــرمــنــيــان هـــو أكــبــر مــلــوك األتـ
ملكهم  في  الجميع، وتبسط  على  ولــه تسلط 
ــة كـــونـــيـــاي  ــنـ ــديـ ــــي مـــلـــكـــه مـ ــــرسـ الــــوســــيــــع، وكـ
)قونية(، وهي مدينة كبيرة، ذات قلعة جليلة، 
وأعمال وسيعة، ورساتيق من كل مكان، وباد 
ذوات دواب سائمة، وعمار وسكان، ويقال إن 
ولــه عساكر  له نحو سبعمائة مدينة وقلعة، 
إذا جمع وحشد، جمع  إنــه  قــال بلبان  كثيرة. 
مائتي ألف مقاتل ما بني فارس وراجل ورامح 
ونابل، قال: وهم أهل حرب وقتال، ومصالتة 
واحتيال، ولهم ُعدد حصينة، وساح للحرب 
ــلـــس  ــر، واألطـ ــوالذ املـــجـــوهـ ــفــ ولـــلـــزيـــنـــة، مــــن الــ
ــذا املـــذهـــب، ولــهــم مــال  ــا يــذهــب هـ األحـــمـــر، ومـ
جـــم مـــن صــامــت ونـــاطـــق، ونــعــم ال يحصيها 
الــرومــيــات، ال  فــي  الخالق، وخيلهم نهاية  إال 

يسبقها سابق، وال يلحقها الحق«.
ويؤكد أن لهذا امللك التركي إتاوة مقررة على 
مائة  نــحــو  مــقــدارهــا  القسطنطينية  صــاحــب 
فــاخــرة،  تــحــف  مــع  ديــنــار قسطنطينية،  ألـــف 
وهدايا مستحسنة، »وهو في كل وقت يعرض 
والــســاح، ويستعد  والــعــدد  بالخيل  جيوشه 
ــراء،  ــ ــه أمــ ــ ويـــعـــد أمــــاكــــن الــــحــــرب والــــكــــفــــاح. ولـ
ووزراء، وقــضــاة وكــتــاب، وحــاشــيــة، وغلمان، 
وخزائن، واسطبات، ومطابخ وبيوت، وتخت 

ملوكي، وهيئة سلطانية، وأبهة ملكية«.
أما ثــروات هذه اململكة فيذكر أن بها مدينة 
الســتــخــراج الــفــضــة تــدعــى »ُكــُمــش ســــاراي«، 
ويــلــفــت إلـــى كـــرم أهـــل هـــذه املــمــلــكــة، ولكنهم 
كــمــا يــقــول »ال يــفــكــرون فــي حـــال وال حـــرام، 
أهون ما عليهم سفك الدماء وإراقتها، تنهل 
كمزاود املاء ال يبالون بما فعلوا، وال يعبأون 
بمن قتلوا. وأما لبسهم ولبس جميع الروم 
فهو زي واحــد ال يكاد يختلف، ودرهــم هذه 
ــم فــضــة خــالــصــة،  ــع درهــ املــمــلــكــة نــصــف وربــ
والرطل بها زنته تحريرًا ثاثة آالف ومائة 
ـــد وهو 

ُ
امل وعــشــرون درهــمــًا، وكيلها يسمى 

نحو أردب وربع مصري تقريبًا، هذا ما قاله 
فيه بلبان«.

مملكة طغرلو
ويقول  طغرلو،  مملكة  عــن  يحدثنا  ذلــك  بعد 
إن صــاحــبــهــا هـــو )شـــجـــاع الـــديـــن( تــنــج، وأن 
نهر مــنــدروس يشقها، وهــي إلــى جانب جبل 
القسيس، في غربه بشمال، وموقعها جنوبي 
ما بني مرمرا إلى بركي، ومدينة طغرلو كرسي 
املــمــلــكــة، ويــقــول: »كــأنــهــا دمــشــق فــي تصوير 
أكثر  لكنها  مختطة،  حولها  وبساتني  خطة، 
من دمشق مــاًء وفاكهة، وأوســع غوطة، ولكن 
إال  عمل  وال  ســواهــا،  مدينة  لصاحبها  ليس 
إيــاهــا، إال أن لها قاعدة قــرى وضــيــاع، ليست 
فيها من  ما  وأكثر  ازدراع،  بكثيرة وال كثيرة 
الفاكهة الــرمــان، وهــو على عــدة ألــوان، ويباع 
ر كأنه شرار نار أو كهرمان،  ألف بدرهم، مكسَّ
أدرج فــي ثــوب نــضــار، أو مــدامــع عــشــاق على 
الكثرة والرخص،  أبكار، وهو في غاية  نهود 
ــاؤه، ويــعــمــل منه  ــــذاذة املـــأكـــل، وُيــعــتــصــر مــ ولـ
بـــهـــم الـــفـــرق ما 

ُ
دبـــس إذا نـــزل هـــو والــعــســل، أ

بــيــنــهــمــا وأشــــكــــل، ويـــعـــمـــل مـــنـــه شــــــراب أشـــد 
إليه مشابهة مما  إســكــارًا مــن الخمر، وأقـــرب 
يــعــمــل مـــن الــتــمــر، وهــــم أكــثــر مــعــاطــاة لـــه من 

الخمر، على كثرته عندهم، وما ذاك إال ألمر«.
ويــقــول الــعــمــري إنــه ســأل بلبان الــجــنــوي عن 
ســبــب ولـــع أهـــل هـــذه املــمــلــكــة بــهــذا الــنــوع من 
إنــه ال يعلم السبب، ولكنه نقل  الــشــراب فقال 
عــنــه قــولــه: »وأهــــل هـــذه الــبــاد، كــأنــمــا خلقوا 
قٍب عن شموس، 

ُ
الرتضاع كــؤوس، وإلماطة ن

فمالهم غير اغتباق كأس من معني، واعتناق 
مائس من قدود الخرد العني. 
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التي يسميها برسا، ويقول إن صاحبها هو  ذلــك عن مملكة بورصة  الحديث بعد  يأتي 
أرخان بن طمان، واملقصود أورخان بن عثمان بن إرطغرل، ثاني ملوك الساللة العثمانية، 
الدين حمزة، وغربي بعض  ُمــراد  ويضيف: »كرسيه مدينة برسا، وموقعها شرقي بالد 
سمسون وبعض سنوب، وجيل القسيس غربيها، ولصاحبها خمسون مدينة وعدد قالعه 
أكثر من ذلك، وعساكره نحو أربعني ألف فارس، وأما الرّجالة فال تكاد تعد، خصوصًا إذا 
استجاش، وحشد وجاش، لكن يقال إنه قليل غناهم، تهول صورتهم ال معناهم، وهو كثير 
ناصره،  ملن  واملناصرة  جـــاوره،  ملن  املساملة 
ومع هذا له حروب سجال، ودروب في إرغام 
أنوف رجــال، وخيول تقتنص عليها األرواح 
فرسان عجال، وإنما قلة غناء عسكره، لعدم 
املجاورين  بعض  ومشاقة  الرعية،  استقامة 
له. يقال إن رعاياه أخباث، تنطوي بواطنهم 
ــغـــل، وعــمــائــمــهــم عــلــى املـــكـــر ثــــالث«.  عــلــى الـ
اململكة  هــذه  أن »درهـــم  إلــى  الجنوي  ويشير 
الكاملي، وهــو فضة خالصة،  الــدرهــم  بــوزن 
أما مدها ورطلها فمثل كرمنيان، وسعرها 
أرخــص في غالب األوان«، ويــقــول: »فــي هذه 
ة يطلع منها املاء السخني  اململكة ثالثمائة حمَّ
البارد  بالبلغم  املرضى  ويقصدها  الناضج، 
والـــفـــالـــج، لــيــغــتــســل فــيــهــا، ويــســتــشــفــى بــهــا، 
ــز وجــــل ويــجــد  ــبــهــم يـــبـــرأ بـــــإذن الـــلـــه عـ وغــال

الشفاء والصحة عليها«.

مملكة بورصة

إلـــــى جــــــوار مــمــلــكــة بـــورصـــة 
ــرا،  ــيـ يــحــدثــنــا عــــن مــمــلــكــة أكـ
وصــاحــبــهــا يــدعــى دمــرخــان 
الجنوي:  قــراشــي، ويقول  بن 
ــكــــة  ــلــ ــمــ املــ هـــــــــــذه  مـــــــــــدن  »إن 
وقـــاعـــهـــا وعـــســـاكـــرهـــا أكــثــر 
ــا  ــهـ ــلـ مـــــن بـــــــاد أرخـــــــــــان، وأهـ
ْكنِة واملكاِن 

ُ
امل أطول باعًا في 

ــــكـــــــان، وصـــاحـــبـــهـــا ذو  واإلمـــ
حرب ويٍد وأيد، وقوة ال تدفع 
بكيد، وله في البحر مع الروم 
السفائن،  بها  تطير  حـــروب، 
ــدائـــــن، وهــــذه  وتـــهـــتـــز لـــهـــا املـــ
ـــا ال  ــــاد يــــخــــرج مـــنـــهـــا مــ ــبـ ــ الـ
يحصى من الحرير والــاذن، 
ويــحــمــل إلـــى بـــاد الــنــصــارى 
مــــــنــــــه، وحـــــــريـــــــرهـــــــا يـــــوافـــــق 
الـــديـــبـــاج الـــرومـــي والــقــمــاش 
يعمل  ومــنــه  القسطنطيني، 

غالبه«.
وبعد ذلك يحدثنا عن مملكة 
بن  يحيى  وصاحبها  مرمرة 
قراشى، شقيق دمرخان املقدم 
ذكره، وباده جوار باد أخيه 
غــربــًا بــشــمــال، وطــــرف بـــاده 
طغرلو.  شمالي  على  جنوبًا 
ــة نــــيــــف وصـــاحـــبـــهـــا  ــكـ ــلـ ــمـ ومـ
عــلــي بــاشــا أخـــو صـــاروخـــان. 
ــا،  ــيــ ــســ ــيــ ــنــ ــغــ ثــــــــــم مـــــمـــــلـــــكـــــة مــ
وصـــــاحـــــبـــــهـــــا صــــــــاروخــــــــان، 
تليها  مــغــنــيــســيــا.  وكـــرســـيـــه 
ــــي، وصـــاحـــبـــهـــا  ــركـ ــ مـــمـــلـــكـــة بـ
ابـــــــــــــن أيــــــــــــديــــــــــــن، وكــــــرســــــيــــــه 
مــــديــــنــــة بــــــركــــــي. ثــــــم مــمــلــكــة 
ــة(، وصــاحــبــهــا  ــ ــــوجـ ــة )فـ ــوكـ فـ
ومملكة  منتشا.  بــن  أورخـــان 
أنــطــالــيــا، وصــاحــبــهــا خضر 
بــن يــونــس. ومملكة قــراصــار 
 )أفـــيـــون(، وصــاحــبــهــا زكــريــا، 
وأخـــــــيـــــــرًا مـــمـــلـــكـــة أرمــــــنــــــاك، 
وصاحبها ابن قرمان، ويقول 
مدينة  مدنه  مشاهير  مــن  إن 
أرنــــــدة، وهــــي مــديــنــة جليلة، 
ــا(،  ــيــ ومـــديـــنـــة الــعــانــيــة )أالنــ
ــذه الــــبــــاد غــربــي  ــ ومــــوقــــع هــ
باد األرمن بشمال، املقصود 
الــصــغــرى في  أرمــيــنــا  مملكة 

كيليكية.

ممالك 
أخرى

بــعــد ذلـــك يــحــدثــنــا عــن مملكة تــــوازا فــيــقــول: 
بـــيـــه، ويـــقـــول  آز  يـــدعـــى عـــلـــي  إن صـــاحـــبـــهـــا 
بني  ما  وموقعها  كرمنيان،  شرقي  تقع  إنها 
إلــى فوكة، وكرسيه في تــوازا،  جنوبي بركي 
قــاع ونحو ستمائة قرية،  أربــع  ولصاحبها 
وعــســاكــره نــحــو أربـــعـــة آالف فــــارس وعــشــرة 
آالف راجـــل، ودرهــمــهــم ورطلهم ومــّدهــم مثل 
كرمنيان، وهو، أي على آز بيه، كثير الترامي 
إلــى صاحب كرمنيان. ويقول إن »ألهــل هذه 
كأنما  وحــمــرة،  ببياض  بــديــع  حسن  اململكة 
ضربا لــن وخــمــرة، مــع لــني بــشــرة، وصهوبة 
شعرة، كأن عليهم ثوب صباح مسبول، وعلى 
ضفائرهم بـــرادة ذهــب مــســحــول، مــع حــاوة 
تــكــل الــنــظــر وتــأكــلــهــا، ولــهــجــة تــوقــد حــجــرات 

الحسن وتشعلها ».
ثم يحدثنا عن مملكة عبدلي ويقول إن اسم 

سينوب. ويقول إنها »على ضفة بحر بنطس 
زك، ومن  جــزيــرة  وقبالتها  األســـود(،  )البحر 
ــرج إلـــى ســـوداق  ركـــب الــبــحــر مـــن ســيــنــوب خـ
)نــوفــوروســيــســك الـــروســـيـــة الــحــالــيــة( ألنــهــا 
أقـــرب مــدن ذلــك الــبــر إلــيــهــا، ويــقــع طــرف باد 
طـــرابـــزون عــلــى أول حــد هـــذه الـــبـــاد، وألجــل 
هذا نقصد هذه األرض لجواز البحر إلى بر 

القبجاق وباد الخزر والروس والبلغار«.
ــذه املـــمـــلـــكـــة، أي مــركــز  ــ ــقــــول إن كـــرســـي هـ ويــ
ــا، فــــــي مــــديــــنــــة كــــســــطــــمــــونــــيــــة، وأن  ــكــــمــــهــ حــ
لصاحبها نحو أربعني مدينة وقاعا مثلها 
أو أزيد، وعسكره نحوه خمسة وعشرين ألف 
فـــــارس، وخــيــلــهــم هـــي الــنــهــايــة فـــي جنسها، 
والــغــايــة فـــي نــفــســهــا. ويــشــيــر إلـــى الــعــاقــات 
الوثيقة بني ملوك كسطمونية وملوك مصر 
)املــمــالــيــك(، حــيــث وصــلــت رســائــل منهم إلــى 

صاحبها هو دندار وهو أخو يونس صاحب 
أنطاليا، وكرسيه مدينة تولو )بولو؟(، وهي 
)فوجة  فــوكــه  مــن  وموقعها  عبدلي  إقليم  أم 
ــار )أفــيــون  ــراصـ ــر( إلــــى قـ ــيـ الــحــالــيــة قــــرب إزمـ
الــحــالــيــة(، ويـــقـــول: »لــصــاحــبــهــا أيــضــًا إقليم 
يلواج، وإقليم قراعاج وإقليم أكريدور، وهذه 
بـــاد مــدنــهــا قــلــيــلــة، وقـــراهـــا كــثــيــرة، ومــداهــا 
لــه تسع مــدن، وخمس عشرة  إن  ممتد، يقال 
قــلــعــة، وعـــســـكـــره خــمــســة عــشــر ألــــف فــــارس، 
ــة، وهــــو فـــي كـــل وقــــت يتفقد  ــالــ ومــثــلــهــم رجــ
فــرســانــه ورجـــالـــه، ويــتــأهــب لــلــحــرب ويــوســع 
ــــدو، ويـــهـــب لــلــســيــوف  ــعـ ــ مـــجـــالـــه، ويـــقـــاتـــل الـ

آجاله«.
ــن مــمــلــكــة  ــ ــــوي لــــلــــحــــديــــث عــ ــنـ ــ ــــجـ ويــــنــــتــــقــــل الـ
ــتــــي هــــي مــمــلــكــة ســلــيــمــان  كــســطــمــونــيــة، والــ
باشا، حيث آلت لولده إبراهيم شاه، صاحب 

الــســلــطــان الــنــاصــر تــطــلــب املــعــونــة ملــواجــهــة 
أعدائها. وإلــى جــوار كسطمونية تقع مملكة 
فاويا، ويقول إن »صاحبها يدعى مراد الدين 
حمزة، ومملكته تجاور سمسون من غربها، 
املــقــدم ذكـــره جنوبها،  بــاشــا  وبـــاد سليمان 
وجبل القسيس غربيها، وباد طريق السفار 
إلــــى ســـمـــســـون، وســـمـــســـون هـــي شـــرقـــي هــذه 
الــبــاد خــارج الجبل املــار على رستايق باد 

األتراك بالروم، على ضفة بحر بنطس«.
ــذه املــمــلــكــة  ــقـــول إن »كـــرســـي هــ ويــضــيــف الـ
مدينة فاويا، ولصاحبها عشر مدن ومثلها 
قــــاع، وعــســكــره نــحــو ســبــعــة آالف فــــارس، 
ــم، مــتــى أراد  ــددهــ ــة فــكــثــيــر عــ ــالـ فـــأمـــا الـــرجـ
اســتــجــاش بــهــم، وجــمــع أمــمــًا، وشـــرع أسنة 
وهــمــمــًا، ولــيــســت لــأعــداء مــعــه طــالــعــة، وال 

لهم في رداء ملكه منازعة.

كانت بورصة 
التركية واحدة 

من هذه الممالك 
)Getty(

رحالت
Saturday 6 June 2021

27السبت 5 يونيو/ حزيران 2021 م  24  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2469  السنة السابعة

رياضة

احتفل اإلسباني، رافاييل نادال، بعيد مياده 
الـ35، في بطولة »روالن غاروس« للتنس، حيث 

فاز على الفرنسي ريتشارد جاسكيه بثاث 
مجموعات دون رد في ثاني أدوار املنافسة. ومن 
املقرر أن يواجه الاعب اإلسباني في الدور املقبل 
البريطاني كاميرون نوري املصنف رقم 45 عامليًا 
والذي لم يتجاوز أبدًا الدور الثالث في أي بطولة 
كبرى. وبلغ نوري الدور بعد فوزه على الجنوب 

أفريقي لويد هاريس.

سُيقلص عدد األندية املشاركة في بطولة الدوري 
الفرنسي من 20 إلى 18 انطاقًا من عام 2023، 

بحسب ما أقرته الجمعية العمومية لرابطة 
الدوري الفرنسي نظرًا لأزمة االقتصادية 

الخطيرة التي تمر بها كرة القدم. واتفقت األندية 
على أن يتم العمل بالنظام الحالي في املوسم 

الجديد ولكن بدءًا من موسم )2023/2022( 
ستهبط 4 أندية لدوري القسم الثاني في وقت 

سيصعد إلى الدرجة األولى فريقان فقط.

أعلن فريق أرسنال اإلنكليزي، عودة كل من 
العبي الوسط، اإلسباني، داني سيبايوس، 
والنرويجي، مارتن أوديغارد، إلى صفوف 

منافسه ريال مدريد، وذلك بعد انتهاء إعارتيهما 
مع الفريق »اللندني«. ويعود سيبايوس إلى 

النادي »امللكي« بعد خوضه 40 مباراة مع 
أرسنال هذا املوسم، أما أوديغارد فانضم لفريق 

»املدفعجية« في موسم االنتقاالت الشتوية 
املاضي، وخاض معه 20 مباراة.

نادال يحتفل بعيد 
ميالده في »روالن 

غاروس« بالفوز

الدوري الفرنسي 
يُقلص عدد أندية 

الدرجة األولى إلى 18

عودة سيبايوس 
وأوديغارد إلى ريال مدريد 

بعد انتهاء إعارتيهما

أقصي حامل 
اللقب لوس 
أنجليس ليكرز 
ونجمه ليبرون 
جيمس من الدور 
األول للمراحل 
اإلقصائية 
»بالي أوف« 
في الدوري 
األميركي لكرة 
السلة، وذلك بعد 
خسارته أمام 
فينيكس صانز 
 .)100 - 113(
وهذه هي المرة 
الخامسة في 
تاريخ الدوري 
التي يخرج فيها 
حامل لقب في 
هذه المرحلة 
خالل الموسم 
التالي، إذ سبقه 
إليها سان 
أنتونيو سبيرز 
)2000 و2015( 
وميامي هيت 
)2007(، وداالس 
مافريكس 
.)2012(

)Getty( ليكرز يفشل في التعويض ويخرج باكرًا

إقصاء ليكرز البطل

Saturday 5 June 2021
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إنكلترا
جيل قوي من أجل 

اللقب األول

2829
رياضة

ــُيــــشــــارك املـــنـــتـــخـــب الــتــشــيــكــي فــــي بــطــولــة  ســ
»الـــيـــورو« لــلــمــرة الــســابــعــة فــي تــاريــخــه، وهــو 
الذي سبق له أن حقق إنجازات عديدة تمثلت 
بــالــوصــول إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة مـــرة وإلـــى 
الدور نصف النهائي مرة والدور ربع النهائي 
مرة، عدا عن ذلك لم ينجح في تحقيق اللقب 

في أي مناسبة.
وعليه سيدخل نسخة »يورو 2020« بتشكيلة 
شــابــة جــديــدة طــامــحــة لــتــقــديــم األفــضــل على 
الذهاب  ومحاولة  البطولة،  فــي  امللعب  أرض 
بعيدًا في املنافسات، وتجنب اإلقصاء الباكر 
مــــن الـــــــدور األول كـــمـــا حـــصـــل فــــي الـــســـنـــوات 
في  التشيكي  املنتخب  ينجح  فــهــل  املــاضــيــة، 
الــتــأهــل مـــن مــجــمــوعــة صــعــبــة فــيــهــا إنــكــلــتــرا 
رابعة كأس العالم وكرواتيا وصيفة مونديال 

2018 في روسيا؟

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
كــانــت  و1992،   1960 عــــامــــي  نــســخــتــي  بــــن 
وبــدأت  تشيكوسلوفاكيا،  مــن  ا  جــزء تشيكيا 
»اليورو« في  الحقيقية في بطوالت  املشاركة 
نسخة عام 1996 اإلنكليزية، ومن أول مشاركة 
املباراة  إلــى  ووصلت  تاريخية  نتائج  حققت 

النهائية وكانت قريبة من تحقيق اللقب.
وصافة  من  تشيكيا  تأهلت  النسخة  تلك  في 
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــعــد أن جــمــعــت 4 نــقــاط 
نقاط،   7 جمعت  التي  املتصدرة  أملانيا  خلف 
ــع الــنــهــائــي واجـــهـــت منتخب  ــدور ربــ ــ وفــــي الــ

لتبلغ  البرتغال، وتفوقت عليه بهدف نظيف 
منتخب  على  وتتفوق  النهائي  نصف  الـــدور 
فرنسا بركالت الترجيح )6 – 5(، وفي املباراة 
أملانيا وخسرت بالهدف  النهائية لعبت ضد 

الذهبي القاتل )2 – 1(.
وبعد ذلك شارك املنتخب التشيكي في نسخة 
عام 2000، وخرج من دور املجموعات بعد أن 
حل عاشرًا إثر تحقيقه فوزا مقابل خسارتن. 
وفــي نسخة عــام 2004، كــررت تشيكيا إنجاز 
نــصــف  الـــــــــدور  إلــــــى  بــــالــــوصــــول   ،1996 عــــــام 
النهائية  املــبــاراة  إلــى  تمر  لم  لكنها  النهائي، 
بسبب الخسارة أمام منتخب اليونان بهدف 

نظيف آنذاك.
وبعد ذلك شارك املنتخب التشيكي في نسخة 
عام 2008، وخرج من دور املجموعات، ثم ودع 
البطولة األوروبية من الدور ربع النهائي في 
نسخة عام 2012، ثم خرج من دور املجموعات 

في نسخة فرنسا عام 2016.
وسُيحاول في نسخة عام 2020، تخطي دور 
قـــــوي، خــصــوصــا  أداء  املـــجـــمـــوعـــات وتـــقـــديـــم 
أن معظم الــالعــبــن الــذيــن اســتــدعــاهــم املــدرب 
)بــن 22 و28 سنة(،  الــشــاب  هــم مــن العنصر 
للتفوق على  قــويــة  نقطة  وبــالــتــالــي ســتــكــون 

املنافسن في  املجموعة الرابعة القوية.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــى مــنــافــســات  ــ تــــأهــــل املـــنـــتـــخـــب الـــتـــشـــيـــكـــي إلــ
بطولة »يــورو 2020« بعد أن حل وصيفا في 
املــجــمــوعــة األولــــى مــن الــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة 
املؤهلة، وجمع 15 نقطة من 5 انتصارات و3 
خـــســـارات، وســجــل املــنــتــخــب 13 هــدفــا مقابل 

تلقيه 11 هدفا في 8 مباريات لعبها.
تـــبـــدلـــت األمـــــــور كـــثـــيـــرًا بــالــنــســبــة ملــنــتــخــب 
كان  عندما  السابقة  السنوات  عــن  تشيكيا 
ــاء ُمـــمـــيـــزة، خــصــوصــا فـــي خط  يـــضـــُم أســـمـ
اليوم  املنتخب  ويلعب  والــهــجــوم.  الــوســط 
دفـــاعـــي  جــــــدار  ــع  مــ  ،)1-3-2-4( بــتــشــكــيــلــة 
ُمـــنـــظـــم فــــي الـــخـــلـــف، الـــــــذي يــمــكــنــه إغــــالق 
بــذكــاء واالعــتــمــاد على  الــدفــاعــيــة  منطقته 
املنافس،  منطقة  في عمق  القاتلة  املــرتــدات 

التكتيكية ُتمثل نقاط  الفنية  النقاط  وهذه 
قـــوة مــنــتــخــب تشيكيا الــتــي مـــن املــمــكــن أن 
يستخدمها املدرب في بطولة »يورو 2020«.

بـــعـــد الـــصـــالبـــة الـــدفـــاعـــيـــة والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
البناء  أهمية  تأتي  املــرمــى،  حــارس  حماية 
الهجومي بعد استرجاع الكرة مباشرًة، إذ 
يملك املنتخب التشيكي نقطة قوة هجومية 
واستغالل  الــخــطــوط  بــن  بالتحرك  تتمثل 

ــكــــرات  ــات«، لـــتـــمـــريـــر الــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ »أنـــــصـــــاف املـ
الــعــرضــيــة نــحــو مــنــطــقــة الـــجـــزاء املــنــافــس، 

وهي الكرات التي تصنع الخطورة دائما.
ــرز نــقــاط الــضــعــف الــتــي تــواجــه  لــكــن مـــن أبــ
املــنــتــخــب الــتــشــيــكــي، هـــي فـــقـــدان الــتــواصــل 
ــام والــــربــــاعــــي فــي  ــ ــ ــداســـي فــــي األمـ بــــن الـــسـ
الحربة  املهاجم رأس  أن  الخلف، خصوصا 
مــــن املـــمـــكـــن أن ُيـــصـــبـــح مــــعــــزوال فــــي حــالــة 

خــســارة الــكــرة، ويتطلب مــن األظــهــرة لياقة 
بدنية عالية من أجل املشاركة في الحالتن 
أمام  السقوط  وعــدم  والهجومية،  الدفاعية 
على  الضغط  املقابل  في  املنافس.  هجمات 
ربما يتسبب بمشاكل  الــوســط  ثنائي خــط 
ــــك تــمــويــل  ــذلـ ــ ــلــــف، وكـ ــــن الــــخــ ــنــــاء مـ ــبــ ــــي الــ فـ
املهاجمن بالكرات في الثلث الهجومي، ما 

يعني فقدان السيطرة أمام املنافس تماما.

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــتــشــيــكــي فـــي املــجــمــوعــة 
ــــورو 2020«، ويــبــدأ  الــرابــعــة فـــي بــطــولــة »يـ
مشواره ضد املنتخب االسكتلندي، ثم يلعب 
كرواتيا،  منتخب  الثانية ضــد  املــبــاراة  فــي 
املـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  ــواره  ــ ــشـ ــ ويـــخـــتـــتـــم مـ
بــمــواجــهــة قــويــة ضــد املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي، 
أقوى املرشحن للتأهل عن هذه املجموعة. 

وبـــالـــنـــســـبـــة لــتــشــكــيــلــة مــنــتــخــب تــشــيــكــيــا 
املشاركة في بطولة »يورو 2020« فهي على 
)توماس  املرمى  في حراسة  التالي:  الشكل 
ماندوس(،  أليس  بافلينكا،  فاكليك، جيري 
كاديرابيك،  )بافير  الــدفــاع هناك  وفــي خــط 
يــان  كـــالس،  تــومــاس  أونــــدري سيلوستكا، 
بــوريــل، يــاكــوب بــرابــيــك، فــالديــمــيــر كــوفــال، 
تـــومـــاس هــولــيــس، ألــيــس مــاتــيــيــو ودافــيــد 

زيما(. أما في خط الوسط فهناك )فالديمير 
يانكتو/ توماس سوسيك،  ياكوب  داريــدا، 
لـــوكـــاس مـــاســـوبـــوســـت، أنــنــتــونــن بـــــاراك، 
آدام هلوزيك،  بيتر سيفكيك،  كــرال،  أليكس 
ياكوب بيسيك(، أما في خط الهجوم فهناك 
باتريك  )ماتيي فيدرا، مايكل كريمينكيك/ 

شيسك وتوماس بيخارت(.
رياض...

تشيكيا من أجل إنجازات 1996 و2004

رياض الترك

للمرة  اإلنكليزي  املنتخب  سُيشارك 
الـ11 في بطولة »اليورو«، وسيدخل 
نسخة عام 2020، بكل قوة وبتشكيلة 
الــلــقــب  شـــبـــه مــتــكــامــلــة ســعــيــا وراء تــحــقــيــق 
ــي األول فـــي الـــتـــاريـــخ، خــصــوصــا أن  ــ ــ األوروبـ
إنكلترا تملك جياًل من األفضل حاليا ويمكنه 
تحقيق نتائج ُمميزة تؤهله إلى الدور الثاني 
وأكــثــر مــن ذلـــك بكثير الـــوصـــول إلـــى املــبــاراة 
على  سُتقام  املواجهة  أن  مستغلن  النهائية، 

ملعب »ويمبلي« في العاصمة لندن.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
رسميا  اإلنكليزي  املنتخب  مشاركة  بـــدأت 
في نسخة »يورو 1968«، وفي تلك النسخة 
أنهى املشاركة في املركز الثالث، وبعد ذلك 
الــتــأهــل إلــى نسخ عــامــي 1972 و1976،  فــي 
ــــودع من  لــيــعــود فـــي نــســخــة عـــام 1980، ويـ
دور املجموعات بعد أن حقق فوزًا وتعاداًل 

وخسارة.
وفـــشـــل املــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي بــعــد ذلــــك في 
لــيــعــود   ،1984 عــــــام  نـــســـخـــة  إلــــــى  ــأهــــل  ــتــ الــ
لكنه  و1992،   1988 نسختي  فــي  للمشاركة 
حـــقـــق نـــتـــائـــج ســلــبــيــة جــعــلــتــه ُيـــقـــصـــى مــن 
في  النسختن  فــي  وفشل  املجموعات،  دور 

تحقيق أي انتصار )4 خسارات وتعادالن(.
ــلـــيـــزي بـــــأداء  بـــعـــد ذلـــــك ظـــهـــر املــنــتــخــب اإلنـــكـ
قــوي في نسخة عــام 1996، عندما استضاف 
الــبــطــولــة عــلــى أرضــــــه، ونـــجـــح فـــي الـــوصـــول 
إلى الــدور نصف النهائي. في البداية تأهلت 
األولــى برصيد  إنكلترا متصدرة ملجموعتها 
7 نقاط، ثم تفوقت في الدور ربع النهائي على 

إســبــانــيــا بــركــالت الــتــرجــيــح، لــتــعــود وتخسر 
آنــذاك،  البطلة  أمــام أملانيا  املــربــع الذهبي  فــي 

بركالت الترجيح )6 – 5(.
املـــنـــتـــخـــب  خـــــــرج   ،2000 عـــــــام  نـــســـخـــة  وفـــــــي 
الــدور ربع  الــدور األول، ثم من  اإلنكليزي من 
الــنــهــائــي فـــي نــســخــة عــــام 2004، لــيــغــيــب عن 
نسخة عــام 2008، ويــعــود مــجــددًا فــي نسخة 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي،  عـــام 2012، ويــصــل إلـــى الــ
ــام 2016، ودعــــت  ــ عـ الــنــســخــة األخــــيــــرة  ــي  ــ وفـ

إنكلترا من دور الـ16.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
»يــورو  بطولة  إلــى  اإلنكليزي  املنتخب  تأهل 
في  األولـــى  تــصــدر مجموعته  أن  بعد   »2020
الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة، وحــقــق 7 انــتــصــارات 
مقابل خسارة واحدة، في حن سجل منتخب 
املدرب غاريث ساوثغايت 37 هدفا وأظهر قوة 
هجومية كبيرة في املباريات، في حن تلقت 

شباكه 6 أهداف، وكان مجموع نقاطه 21.
التي  الــقــوة  نــقــاط  وتملك إنكلترا عـــددًا مــن 
الــلــقــب، مثل  تجعلها أحـــد املــنــافــســن عــلــى 
وجود العبن شباب يملكون مهارة كبيرة 
سريعة  أجنحة  وهــنــاك  امللعب،  أرض  على 
جدًا، خصوصا مع وجود رحيم ستيرلينغ 
وفيل فودين نجمي فريق مانشستر سيتي 

اإلنكليزي. 
كـــمـــا تـــمـــلـــك إنـــكـــلـــتـــرا حـــالـــيـــا هـــجـــومـــا قـــويـــا 
فــتــاكــا فــي ظــل وجـــود املــهــاجــم الــهــداف هــاري 
كـــن، وهـــو املــهــاجــم الـــذي ُيــعــول عليه املـــدرب 
ــل تــســجــيــل األهــــــداف في  ســاوثــغــايــت مـــن أجــ
الــبــطــولــة األوروبــــيــــة ومـــحـــاولـــة مــنــح بــطــاقــة 
واملنافسة  الثالثة«  »األســـود  ملنتخب  التأهل 
إنكلترا  أثبت هجوم  اللقب. وفعاًل  بقوة على 

EURO  2020  يورو

سيسعى المنتخب اإلنكليزي لتعويض خيبات األمل التي تعرض لها في 
السنوات الماضية وتقديم أداء الفت بفضل مجموعة النجوم التي يملكها، 

وذلك من أجل تحقيق اللقب األوروبي األول

)Getty( أفضل إنجاز للمنتخب اإلنكليزي هو الدور نصف النهائي

)Getty( تملك إنكلترا اليوم تشكيلة ُمميزة من الالعبين

)Getty( 1996 وصل المنتخب التشيكي إلى نهائي نسخة عام)Getty( »2020 تلعب تشيكيا في المجموعة الرابعة من »يورو

القدم حاليًا،  الجيدين في كرة  املدربني  ُيعتبر، غاريث ساوثغايت، من 
ويقود واحدًا من أبرز املنتخبات التي سُتنافس بقوة على لقب بطولة 
»يورو 2020«. هو العب إنكليزي سابق لعب في مركز املدافع وكذلك 
في مركز خط الوسط، وال يملك سيرة كبيرة في عالم التدريب، فسبق 
)تحت 21 سنة( وحاليًا  إنكلترا  ميدلزبروه وشباب  فريق  أن درب  له 
الثالثة« منذ عام 2016. وأفضل مركز حققه  يقود منتخب »األســود 
ساوثغايت مع املنتخب اإلنكليزي كان الوصول إلى الدور نصف نهائي 

بطولة كأس العالم في روسيا 2018، وحلوله في املركز الرابع آنذاك.

هاري كين

غاريث ساوثغايت

قوته في التصفيات املؤهلة إلى بطولة »يورو 
في   4,6( أهـــدافـــه  مــعــدل  كـــان  أن  بــعــد   ،»2020

املباراة الواحدة(.
فــي املــقــابــل هــنــاك بــعــض نــقــاط الــضــعــف لــدى 
املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي وهـــي عــقــدة الــثــقــة الــتــي 

إذ  منذ سنوات طويلة،  املنتخب  هــذا  ُتالحق 
ــه مــنــذ حــصــده لــقــب كـــأس الــعــالــم 1966 لم  إنـ
ينجح في املنافسة على اللقب أبدًا طوال هذه 
السنوات، وحتى في »يورو« 2016 ومونديال 

2018، لم يصل إلى منصة التتويج.
في املقابل من أبرز نقاط الضعف التي ُيعاني 
مــنــهــا املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي هـــي مــشــكــلــة قلب 
الدفاع، إذ إن املدرب غاريث ساوثغايت أجرى 
الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــالت عــلــى الـــخـــط الــخــلــفــي 
الفترة األخــيــرة، ولــم يثبت على مدافعن  فــي 
إلــى جــانــب قــلــوب الــدفــاع، والــحــديــث هنا عن 
الـــذي لــم ينسجم بعد  هـــاري مــاغــوايــر طبعا، 
مع زمالئه في الدفاع. ويجب على ساوثغايت 
ــذه املــشــكــلــة ســريــعــا قــبــل الــــدخــــول في  ــل هــ حـ

يــتــكــرر ما  لــكــي ال  ــــورو 2020«،  مــنــافــســات »يـ
حدث في بطولة كأس العالم األخيرة، ويفشل 
اإلنــكــلــيــز فــي الــوصــول إلـــى املـــبـــاراة النهائية 

التي ينتظرزنها منذ حوالي 55 سنة.

المجموعة والتشكيلة
ــي املــجــمــوعــة  ــيـــزي فــ ــلـ ــكـ يــلــعــب املـــنـــتـــخـــب اإلنـ
ويـــبـــدأ  ـــورو 2020«،  ـــ »يـ بـــطـــولـــة  فــــي  الـــرابـــعـــة 
ــم يــواجــه  ــا، ثـ ــيـ مــــشــــواره ضـــد مــنــتــخــب كـــرواتـ
مــنــتــخــب اســكــتــلــنــدا فــــي املـــواجـــهـــة الــثــانــيــة، 
على أن يختتم مــشــواره في الــدور األول ضد 
مباريات منتخب  التشيك، وستكون  منتخب 
»األسود الثالثة« على أرض ملعب »ويمبلي«.

أم تــشــكــيــلــة املــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي فــهــي على 

الــشــكــل الــتــالــي: فــي حــراســة املــرمــى )جــــوردان 
بــيــكــفــورد، ديـــن هــنــدرســون، نــيــك بــــوب(، وفــي 
ــكـــر،  ــنـــاك )كــــايــــل وولـ خــــط الــــدفــــاع ســـيـــكـــون هـ
بــن شيلويل، جــون ســتــونــز، هـــاري مــاغــوايــر، 
كيران تريبييه، ترانت ألكسندر أرنولد، ريس 

جيمش، إريك داير ولوك شاوي(.
ــنـــاك )ديـــكـــالن  ــــي خــــط الــــوســــط ســـيـــكـــون هـ وفـ
خيسي  فيليبس،  كالفن  فــوديــن،  فيل  ريـــس، 
لـــيـــنـــغـــارد، جــــود بــيــلــيــنــغــهــام، هـــــاري ويــنــكــز 
وجــــــــوردان هـــنـــدرســـون(، وفــــي خـــط الــهــجــوم 
)ماركوس راشفورد، جــادون سانشو،  فهناك 
أبــراهــام، هــاري كــن، رحيم ستيرلينغ،  تامي 
دومينيك كالفيرت لوين، أولي واتكينز، داني 

إينعز ومايسون غرينوود(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

لم ُتحقق إنكلترا 
لقب »اليورو« 

في تاريخها الكروي

أيام6الباقي

دولـة 
وكرة

سيُحاول المنتخب 
التشيكي بما يملك 
الذهاب بعيدًا في 
البطولة األوروبية، 

وتجنب اإلقصاء الباكر 
من الدور األول في 

نسخة عام 2021

فريق  مهاجم  تأكيد  بكل  اإلنكليزي  للمنتخب  األول  النجم  سيكون 
توتنهام هوتسبر الهداف، هاري كني، كما أنه قائد املنتخب اإلنكليزي 
فــي 53 مباراة  اآلن  إنكلترا حتى  كــني  األخــيــرة. ومثل  السنوات  فــي 
وســجــل 34 هــدفــًا فــي جــمــيــع املــبــاريــات الــدولــيــة الـــوديـــة والــرســمــيــة. 
املجموعة  يــقــود  لكي  ســاوثــغــايــت،  املـــدرب  عليه  ســُيــعــول  وبالتأكيد 
منتخب  وقــيــادة  ُمــمــيــزة  نتائج  وتحقيق  املــلــعــب،  أرض  على  الــشــابــة 
»األسود الثالثة« إلى أدوار متقدمة في البطولة األوروبية، فهل ينجح 

كني في هذه املهمة من أجل تحقيق اللقب األوروبي األول لبالده؟
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حسين غازي

بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمــــيــــركــــا، األعــــــرق 
ــقــــدم الــخــاصــة  ــرة الــ ــ فــــي تــــاريــــخ كـ
قبل  بدايتها  كــانــت  باملنتخبات، 
العالم، تحديدًا في عــام 1916،  انطالق كــأس 

ومن هناك أقلعت رحلة املنتخبات.
ــوم ســـيـــنـــصـــب عـــلـــى مــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ ــا الـ ــنـ ــثـ حـــديـ
بـــــاراغـــــواي، الــــدولــــة الـــتـــي تـــأتـــي فـــي املــرتــبــة 
برصيد  التتويجات  عــدد  مــن حيث  الــرابــعــة 
الرقم  أوروغــــواي صاحبة  فقط، خلف  لقبني 
الــقــيــاســي )15( واألرجــنــتــني الــوصــيــفــة بـــ14 

والبرازيل الثالثة بـ9 ألقاب.

التتويج األول
البقية«  »أفــضــل  لقب  إطـــالق  يمكن  تاريخيًا 
على منتخب باراغواي في أميركا الجنوبية، 
الحال  بطبيعة  الــرابــعــة  املرتبة   

ّ
تحتل ألنــهــا 

في جدول كوبا أميركا.
ومع ذلك، فإن أنجح حقبة قارية في باراغواي 
ــانـــت فــــي أواخـــــــر األربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن الـــقـــرن  كـ
املــاضــي، وبــلــغــت ذروتــهــا بـــأول فـــوز لــهــا في 
البطولة في عام 1953 بينما حققت باراغواي 

في العقود األخيرة نتائج متواضعة. 
حتى »الجيل الذهبي«، الذي تأهل باستمرار 
وحقق نتائج جيدة في نهائيات كأس العالم 
من 1998-2010، لم يتقدم أبًدا إلى ما بعد ربع 
النهائي في كوبا أميركا حتى الوصول إلى 

النهائي مرة واحدة في 2011.
ــانــــويــــل فــلــيــتــاس  ــى املـــــــــدرب مــ ــولــ بـــعـــد أن تــ
في  بــاراغــواي  منتخب  مسؤولية  سوليتش 
عام 1947، طور فريًقا ماهًرا ومميزًا بالفعل، 
املركز  تحول إلى منافس على للقب، فاحتل 

باراغواي 
أفضل البقية

تتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 
التي تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل على المالعب البرازيلية، بعدما 
تاريخ  اليوم  ونستعرض  واألرجنتين.  كولومبيا  في  تقام  أن  مقررًا  كان 
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الثاني في البطولة بعدما كانت تقام بنظام 
الدوري. في عام 1947 جاءت باراغواي ثانية 
خلف األرجنتني )13( برصيد 11 نقطة، فيما 
احتّلت الوصافة خلف البرازيل في عام 1949.

لحظات  أفضل  أن  الصحافيني  بعض  وذكــر 
ــقـــدم كـــانـــت خــــالل تلك  ــرة الـ بــــاراغــــواي فـــي كــ
الـــســـنـــوات. فـــي الـــواقـــع، حــقــق الــفــريــق بعض 
األرجنتني  على  الــفــوز  مثل  الــبــارزة  النتائج 

5-1 في يوليو/تموز 1945.
بعد تعيني الالعب السابق مانويل فيليتاس 
سوليتش مــدرًبــا، بــدأت بــاراغــواي تدريبات 
أفضل  فــي  تــكــون  أن  بــهــدف  قاسية  روتينية 
 1953 لــعــام  الجنوبية  أميركا  لبطولة  حــالــة 

التي أقيمت في البيرو.
كـــانـــت الــنــتــائــج مــرضــيــة لــلــغــايــة، وبــالــفــعــل 
توجت باراغواي بطاًل لتلك النسخة من دون 
هــزيــمــة، وفــــازت عــلــى الــبــرازيــل فــي النهائي 

وانتقمت من نهائي عام 1949.
مولينا  فرانشيسكو  التشيلي  يومها   

ّ
احتل

الــبــطــولــة )7( وجـــــاء خلفه  هـــدافـــي  صــــــدارة 
جولينهو بوليتهو بـ5 أهداف، في حني احتل 
العــبــان مــن بـــاراغـــواي املــركــز الــثــالــث، وهما 
روبن فيرنانديز، الذي ولد عام 1931 وتوفي 
مـــمـــيـــزًا وقـــائـــدًا  مـــهـــاجـــمـــًا  كـــــان  ســـنـــة 2015، 
إلــى جانب  البطولة،  بتلك  املــتــوج  للمنتخب 

أنــخــيــل بــيــرنــي )ولــــد فــي ســنــة 1931 وفـــارق 
الــحــيــاة عـــام 2017(، ولــعــب فــي إســبــانــيــا مع 
نــادي ريــال بيتيس، وشــارك في كأس العالم 

1950 إلى جانب حصده اللقب في 1953.

التتويج الثاني واألخير
ــي 6  ــ ــانــــي فـ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــــت بـــــــاراغـــــــواي املـ ــّل ــتــ احــ
مناسبات أعوام 1922 و1929 و1947 و1949 
 7 فــــي  ثـــالـــثـــة  ــاءت  ــ جــ فــيــمــا  و2011،  و1963 
مــنــاســبــات آخـــرهـــا فـــي عـــام 1983 ورابـــعـــة 7 

مرات آخرها عام 2015.
بـــاراغـــواي  اســتــطــاع منتخب  ــام 1979  عـ فــي 
تلك  الثانية،  للمرة  أميركا  كوبا  لقب  حصد 
وزعــت  حيث  للغاية،  طويلة  كــانــت  النسخة 
املنتخبات التسعة على 3 مجموعات تألفت 

 واحدة من 3 منتخبات.
ّ

كل
ــــى نــصــف   مــجــمــوعــة إلـ

ّ
ــل ــ ــأهـــل األول مــــن كـ تـ

الذي  بيرو  منتخب  إلــى  لينضموا  النهائي، 
لم يخض مباريات املجموعات باعتباره كان 

بطاًل لبطولة كوبا أميركا 1975.
لم تستضف دولة واحدة البطولة، بل أقيمت 
ــدّد مـــن الـــبـــلـــدان فـــي الـــقـــارة الــالتــيــنــيــة  ــ فـــي عـ
ــاب، فــانــتــصــرت في  عــلــى مــبــدأ الــذهــاب واإليـــ
وتعادلت  إكــــوادور  على  مــرتــني  مجموعتها 
 

ّ
فــــي مــنــاســبــتــني أمــــــام أوروغــــــــــــواي، لــتــحــتــل
الصدارة برصيد 6 نقاط مقابل 4 ألوروغواي 
ونــقــطــتــني لـــــإكـــــوادور. فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
البرازيلي  نظيره  بـــاراغـــواي  منتخب  التقى 
فــي   1979 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   24 ــــوم  يـ
فجاء  متفرج،  ألــف   50 أسونسيون بحضور 
االنتصار بنتيجة 2-1، ليأتي التعادل بعدها 
إيابًا في ريو دي جانيرو على ملعب ماراكانا 
الشهير بحضور 80 ألف متفرج، بابًا للعبور 

حققت باراغواي المركز 
األول في مناسبتين 

أولهما عام 1949

رونالد كومان مستمر في تدريب برشلونة
أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان البورتا، بعد االجتماع العادي الذي 
عقد فــي ملعب »كــامــب نــو«، أن رونــالــد كــومــان مــدرب الفريق الحالي سيستمر في 
النحو، سوف يستوفي كومان  املقبل. وعلى هذا  املوسم  األول خالل  الفريق  تدريب 
إلــى احتمال رحيله  الــتــي أشـــارت  التكهنات  الــرغــم مــن  عــامــه املتبقي فــي عــقــده على 
للتعاقد مع مدرب آخر. وفي هذا اإلطار، قال البورتا »تم بحث األمر وتقرر استمرار 
كومان ألننا راضون عن كيفية مرور هذه الفترة من العمل. لقد تعرفنا على بعضنا 
البعض بشكل أفضل. تصرف رونالد بشكل ال تشوبه شائبة وتم البحث عن حلول 
لخالفات صغيرة. استمراره هو األفضل لبرشلونة«. وحول عودة جوردي كرويف 
إلى برشلونة كمستشار لقطاع كرة القدم هذه املــرة تحت إمــرة مدير كرة القدم في 

النادي ماتيو أليماني، أكد البورتا أنه »يستطيع املساهمة بالكثير في األمانة الفنية«.

مبابي يؤكد أنه رفض عرضًا 
من ريال مدريد عندما كان عمره 14 سنة

أكد الفرنسي، كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان أنه رفض عرضًا من 
ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 14 سنة ألن والديه أرادا منه مواصلة الدراسة 
مبابي:  قــال  الفرنسية،  »لــوبــس«  في مجلة  مقابلة نشرت  وفــي  فرنسا.  في  والعيش 
فرنسي،  تعليم  على  أحصل  وأن  فرنسا،  فــي  املهنية  مسيرتي  أبــدأ  أن  مني  »أرادوا 
ألنك في مراكز التدريب، باإلضافة إلى كرة القدم، تكمل الدراسة أيضًا. لكن الذهاب 
إلى إسبانيا، حتى لو كان زيــدان هناك، فإنه يعني العيش في بلد آخر وسط ثقافة 
أخرى«. وتحدث مبابي، الذي انتهى به األمر إلى اختيار ناشئي موناكو الذي ظهر به 
ألول مرة كالعب محترف، في هذه املقابلة عن رحلته الشخصية وكل ما يتعلق بكرة 
الــواعــد: »لقد تعلمت شيئًا واحــدًا من خالل  النجم  القدم، وبهذا الخصوص، وصــرح 
الخبرة القليلة التي أمتلكها: عندما يتحدثون عنك كل يوم، ال يعني ذلك قول أشياء 

جيدة دائمًا«.

أيرلندا الشمالية تستضيف كأس السوبر األوروبي 2021
العاصمة بلفاست منافسات  القدم، عن استضافة  أيرلندا الشمالية لكرة  أعلن اتحاد 
كأس السوبر األوروبي 2021، بني تشيلسي اإلنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، 
القادم.  آب/أغسطس  والــذي سيقام في 11  ــي،  األوروبـ الـــدوري  بلقب  املتوج  وفياريال 
وأشار االتحاد الكروي إلى أن السوبر األوروبي سُيقام على ملعب »ويندسور بارك«، 
معقل منتخب أيرلندا الشمالية، الذي يخوض عليه مبارياته الرسمية، وهو امللعب الذي 
يتسع ألكثر من 24 ألف متفرج. وأوضح املدير التنفيذي لالتحاد، باتريك نيلسون، في 
بيان رسمي قائاًل »كنا على تواصل مع مسؤولي االتحاد األوروبي لكرة القدم، وبعد 

عدة لقاءات يسعدنا التأكيد على أن مباراة السوبر األوروبي سُتقام في بلفاست«. 

ريال بيتيس يتفاوض لضم الظهير 
السنغالي يوسف سابالي

السنغالي، يوسف سابالي، من  الظهير  دخل فريق ريــال بيتيس في مفاوضات مع 
أجل ضمه للفريق في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع فريق بوردو الفرنسي 
في شهر حزيران/يونيو الحالي. وأشارت مصادر من الوكالة اإلسبانية إلى أن النادي 
البرازيلي،  لتعويض رحيل ظهيره  أيمن،  الفريق في ضم ظهير  خصوصًا مع رغبة 
فرق  بــني صفوف  مسيرته  السنغالي  الظهير  وبــدأ  برشلونة.  إلــى  ســوزا  إيمرسون 
لم يشارك في أي  الفرنسي، ولكنه  لفريق باريس سان جيرمان  الناشئني والشباب 
الفرنسي، وخاض  الــدوري  األول، وقضى مسيرته االحترافية في  الفريق  مباراة مع 

أكثر من 200 مباراة، مقسمة على فرق إيفيان ونانت وبوردو. 

قتيبة خطيب

تعّلقت جماهير نادي وستهام اإلنكليزي باملدافع الباراغوّياني 
فــابــيــان بــالــبــويــنــا، بــســبــب طــريــقــة احــتــفــالــه غــيــر املـــعـــتـــادة في 
الحقيقي  السبب  عن  تتساءل  وظّلت  »البريميرليغ«،  منافسات 
)29 عــامــًا(، الــذي  ـــ ــ وراء إطـــالق لقب »الــجــنــرال« على صــاحــب ال
استطاع لفت أنظار الجميع. ويتوجه املدافع الباراغوّياني فابيان 
بالبوينا، عندما يقوم بتسجيل هدٍف أو يحتفل مع رفاقه بالفوز 
في املواجهات بأداء تحية عسكرية، تظهره وكأنه جنرال كبير، 
يقوم بتحية ضباطه وعساكره، ما جعل الجماهير تالحقه دائمًا 

بأسئلتها على مواقع التواصل االجتماعي.
»الجنرال« إلى  تعود قصة الباراغوّياني فابيان بالبوينا امللقب بـ
أحد  كــان  الــذي  البرازيلي،  كورينثيانز  نــادي  مــع  احترافه  فترة 
مع  هــدٍف  أول  تسجيل  واستطاع  األساسية،  تشكيلته  أعضاء 
فريقه الجديد في الـــ19 من شهر مــارس/ آذار عام 2016، لكنه 

أراد تحية الجماهير املوجودة في امللعب.
ولم يجد فابيان بالبوينا سوى القيام بتوجيه التحية العسكرية 
لجماهير نادي كورينثيانز البرازيلي، التي أصبحت تطلق عليه 
لــقــب »الــجــنــرال« فــي كــل مــواجــهــة يــخــوضــهــا، أو يــســاهــم بفوز 
فريقها أمام منافسيه، أو عندما يسجل هدفًا، ما جعل املدافع 

املشجعني  بــني  بشهرته  ساهمت  الــتــي  احتفاله  طريقة  يعتمد 
والعشرين  الثالث  في  بالبوينا  فابيان  ولد  القدم.  كرة  عالم  في 
ُمبكرًا،  القدم  بكرة  وتعلق  عــام 1991،  آب  أغسطس/  من شهر 
األمر الذي دفع عائلته إلى ضمه إلحدى األكاديميات املحلية في 
بها، ويحقق  يتمتع  التي  الفنية  املهارة  بــاراغــواي، حتى يصقل 

حلمه بأن يصبح نجمًا في عالم الساحرة املستديرة.
وتنقل فابيان بالبوينا بني عدد من األندية الكبرى في باراغواي، 
لكنه استطاع لفت أنظار إدارة كورينثيانز البرازيلي، التي قررت 
ضمه في سوق االنتقاالت الشتوية عام 2016، من دون اإلعالن 

عن تفاصيل الصفقة املالية للمدافع الصلب.
الــبــرازيــلــي 69  نـــادي كورينثيانز  مــع  بالبوينا  فــابــيــان  وخـــاض 
 5 واستطاع تسجيل  والقارية،  املحلية  البطوالت  بجميع  مباراة 
إدارة  يبلغ  اإلنكليزي،  أحــد كشافي وستهام  مــا جعل  أهـــداف، 
الــفــريــق بـــوجـــود مـــدافـــع صــلــب، يــجــب الــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه 
الحصول على خدمات  واستطاع وستهام  املمكنة.  الطرق  بكل 
مع  عــام 2018،  الصيفية  االنتقاالت  في ســوق  بالبوينا  فابيان 
امللقب  املــدافــع  لكن  املــالــيــة،  الصفقة  عــن تفاصيل  الكشف  عــدم 
»الـــجـــنـــرال« تــعــرض لــلــصــدمــة، بــعــدمــا تــعــرض إلصـــابـــة قــويــة  بــــ
عاد  أنــه  إال  اإلنكليزي،  الفريق  مع  طوياًل  املشاركة  من  حرمته 

وبقوة في موسم 2020 /2021.

فابيان بالبوينا

على هامش الحدث

حقق نجم منتخب باراغواي، فابيان بالبوينا، ُحلمه باللعب في الدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما انتقل إلى نادي وستهام

باراغواي بطلة 
كوبا أميركا 
عام 1979 
)فرانس برس(

منتخب البرازيل أحد المرشحين لحصد اللقب 
)دانيلل أبوي/فرانس برس(

إلى النهائي. في العرس الختامي، كان اللقاء 
مــع تشيلي الــتــي أطــاحــت بــبــيــرو فــي نصف 
اللقب،  الصراع لحصد  بــدأ  النهائي، وهناك 
خاصة أن الخصم كان يصبو لتدوين اسمه 

في سجل الفائزين للمرة األولى.
تــقــررت إقــامــة مـــبـــاراة ذهــــاب الــنــهــائــي األول 
في أسونسيون، فانتصر منتخب باراغواي 
بعدها  وجـــاء  تشيلي،  على  نظيفة  بثالثية 
ــاب يـــوم الــخــامــس مـــن ديــســمــبــر/كــانــون  ــ اإليـ
ألــبــيــروخــا«  »ال  منتخب  وكــــان   ،1979 األول 
الثانية،  للنجمة  للوصول  للتعادل  بحاجة 
التسجيل مبكرا في  افتتح باب  لكن ريفاس 

ــاراة األولــــــــــى. فــــي املــــجــــمــــوع لــعــبــت  ــ ــبــ ــ فــــي املــ
اللقب،  بــاراغــواي تسع مباريات كي تحصد 
وهو رقم قياسي، ولم تخسر في أي مناسبة.

أرقاٌم قياسية
ــرتــــو هــــــيــــــريــــــرا، الــــالعــــب  ــيــ ــبــ ــريــ ــيــ يـــعـــتـــبـــر هــ
الــبــاراغــويــانــي الــوحــيــد الــــذي تـــوج بــجــائــزة 
ــــك فــي  ــان ذلـ ــ ــــب فــــي الـــبـــطـــولـــة، وكــ أفـــضـــل العـ
نــســخــة 1953 حــــني حـــقـــق املــنــتــخــب الــلــقــب، 
وهــو الــذي مّثل بــالده في 5 مناسبات فقط، 
لــعــب ملنتخب إسبانيا  أيــضــًا  أنـــه  الــعــلــم  مــع 
بـــعـــام 1957، والــجــديــر  ــاراة واحــــــدة  ــبــ فـــي مــ

الــدقــيــقــة الــعــاشــرة، فــي الــعــاصــمــة التشيلية 
ســانــتــيــاغــو، الــشــهــيــرة بــظــروفــهــا الــصــعــبــة، 
املــبــاراة شهدت، طــرح بونفاليه  أن  العلم  مع 
ومــــوريــــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة 17 مــــن قـــبـــل الــحــكــم 

األوروغوياني باريتو.
لــم يكن فـــارق األهــــداف خـــارج الــديــار يومها 
ــان مـــن الـــواجـــب حــســم األمـــور  مــهــمــًا، لــذلــك كـ
ــاراة ثـــالـــثـــة فـــاصـــلـــة، فـــأقـــيـــمـــت عــلــى  ــ ــبـ ــ ــي مـ فــ
آيــــرس عاصمة  فـــي بــويــنــس  أرٍض مــحــايــدة 
األرجنتني بحضور 32 ألف متفرج، وانتهى 
باللقب  باراغواي  لتفوز   ،0-0 بنتيجة  اللقاء 
مستفيدة من مجموع األهداف التي سجلتها 

بــالــذكــر أنـــه لــعــب فـــي إســبــانــيــا مـــع أتلتيكو 
ــد، وبــعــدهــا تـــحـــّول لــلــتــدريــب فــأشــرف  ــدريـ مـ
على عّدة فرق إسبانية وكذلك إيطالية منها 
إنــتــر مــيــالنــو ويــوفــنــتــوس، الـــذي قـــاده للقب 

الكالتشيو وكأس إيطاليا.
ننتقل إلى مانويل فيليتاس سوليتش اسٌم 
شهير، بفضل ظهوره مع منتخب باراغواي 
كالعب في 5 نسخ في العشرينيات، وقيادته 

الفريق كمدرب ألول لقب عام 1953.
الختام مع خوستو فيالر، وهو الباراغوياني 
الوحيد الذي اختير أفضل حارس في بطولة 

لكوبا أميركا، كان ذلك في نسخة 2011.

افتتاح كوبا أميركا وجه رياضي
بمواجهة البرازيل وفنزويال

سُتفتتح فعاليات النسخة الـ47 من بطولة 
كــوبــا أمــيــركــا فــي 13 يــونــيــو/ حـــزيـــران في 
ــبـــرازيـــل وفـــنـــزويـــال،  بــرازيــلــيــا بــمــواجــهــة الـ
والتي ستقام مباراتها النهائية في العاشر 
ــو دي جــانــيــرو،  مـــن يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز فـــي ريــ
وفقا للبرنامج املقرر من قبل اتحاد أميركا 
الــقــدم »كــونــمــيــبــول«، عقب  لــكــرة  الجنوبية 
تغيير مــقــر اســتــضــافــة الــبــطــولــة حــيــث كــان 
 من 

ٌّ
املــقــرر أن يستضيف فعالياتها كــل مــن 

ــيـــا. وســيــســتــضــيــف  ــبـ األرجــــنــــتــــني وكـــولـــومـ
على  و)مــاراكــانــا(،  غارينشا(  )ماني  ملعبا 
ــاراة  ــبــ الـــتـــرتـــيـــب، املــــبــــاراة االفــتــتــاحــيــة واملــ
الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة، بــمــجــمــوعــتــني األولــــى 
)األرجنتني وبوليفيا وأوروغواي وتشيلي 
وباراغواي( والثانية )البرازيل وكولومبيا 
وفنزويال واإلكوادور وبيرو(. بينما ستقام 
مباراة تحديد املركز الثالث في التاسع من 
يوليو بمدينة برازيليا، والتي تأتي ضمن 
املــــدن األربــــع الــتــي تــم تــأكــيــد استضافتها 
لــلــبــطــولــة، وهــــي كـــويـــابـــا وجـــويـــانـــا وريـــو 
ــا ســيــســتــضــيــف مــلــعــب  ــمـ ـــرو. كـ ــيـ ــانــ دي جــ
نفس  في  كويابا  بمدينة  بانتانال(  )أريــنــا 
اليوم مباراة كولومبيا واإلكـــوادور. وأعلن 
الجنوبية للعبة يوم اإلثنني  اتحاد أميركا 
املاضي، أن بطولة كوبا أميركا، التي كانت 

قـــد تــأجــلــت بــالــفــعــل الـــعـــام املـــاضـــي بسبب 
»كـــوفـــيـــد-19«، ســتــقــام فـــي الـــبـــرازيـــل، وهــي 
واحــــــدة مـــن أكـــثـــر دول الـــعـــالـــم تـــضـــررا من 
الــقــرار بعد  هــذا  أعلن كونميبول  الجائحة. 
اســتــبــعــاد األرجـــنـــتـــني، بــالــتــحــديــد ألســبــاب 
ــــت فــي  ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ ــة، وكــ ــيــ ــحــ صــ
وتــواجــه  للبطولة  مشتركا  منظما  الــبــدايــة 
ــة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة يجب  ــ حــالــيــا أزمـ
ــع الــصــعــب  أن يـــضـــاف إلــيــهــا أيـــضـــا الـــوضـ
فــيــروس  الـــذي تعيشه هــي األخــــرى بسبب 
كورونا. وكان قاضي محكمة العدل العليا 
قد  ليفاندوفسكي،  ريــكــاردو  الــبــرازيــل،  فــي 
طالب الرئيس جايير بولسونارو، في وقت 
ــامـــة بــطــولــة  ــابـــق، بــإيــضــاحــات بـــشـــأن إقـ سـ
كــوبــا أمــيــركــا، فـــي وقـــت حـــذر الــخــبــراء من 
الدولة. وقال  الجائحة في  ثالثة من  موجة 
الــقــاضــي فـــي قــــــراره: »بــالــنــظــر إلــــى أهــمــيــة 
العامة  الصحية  الطوارئ  وحالة  املوضوع 
ــا،  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيـ ــ ــن تـــفـــشـــي فـ ــ الـــنـــاجـــمـــة عـ
الـــتـــي يتطلبها  املــلــحــة  الــــضــــرورة  وكـــذلـــك 
األمــــــــر، يـــتـــم طـــلـــب مـــعـــلـــومـــات مــســبــقــة مــن 
القانونية«.  املــدة  الجمهورية ضمن  رئيس 
وظـــهـــرت انـــتـــقـــادات قــويــة إلقـــامـــة الــبــطــولــة 
فـــي الـــبـــرازيـــل مـــن قــبــل مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
السياسية واملتخصصني الصحيني بسبب 
ــيـــع األخـــيـــرة  ــابـ تـــزايـــد اإلصــــابــــات فـــي األسـ
واحتمال حدوث موجة ثالثة من الجائحة 
فــي األســابــيــع املــقــبــلــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
املسابقة،  إقــامــة  رسميًا  تؤكد  لــم  الحكومة 
ــي حـــديـــث مــع  فــ قـــــال  بــــولــــســــونــــارو،  إال أن 
مؤيديه أمـــام قصر ألــفــورادا الــرئــاســي، إنه 
يتوقف عليه وعلى حكومته،  ذلــك  كــان  إذا 
وقلل  البرازيل«.  في  أميركا  كوبا  »فستقام 
تحدثه  أن  يمكن  الــذي  التأثير  من  الرئيس 
كوبا أميركا في ما يتعلق باألزمة الصحية 
الناجمة عن فيروس كــورونــا، الــذي تسبب 
ــاة أكـــثـــر مــن  ــ بــالــفــعــل فــــي الــــبــــرازيــــل فــــي وفــ
يـــــزال خـــــارج نــطــاق  ألــــف شــخــص وال   462
يتعلق  ما  في  بولسونارو  وقــال  السيطرة. 
بالبطوالت التي أقيمت منذ شهور: »هناك 
كــأس لــيــبــرتــادوريــس وهــنــاك كــأس أميركا 
لكأس  التصفيات«  في  واآلن هم  الجنوبية 
إقامة بطولة  تأكيد  العالم قطر 2022. وتــم 
كــوبــا أمــيــركــا فــي الــبــرازيــل يــوم اإلثــنــني من 
قــبــل اتــحــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
»كـــونـــمـــيـــبـــول«، بــعــدمــا تــخــلــت كــولــومــبــيــا 

واألرجنتني عن استضافة البطولة.
)إفي(

كوبـا           أميركا

Saturday 5 June 2021 Saturday 6 June 2021
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في أطراف البلدات اللبنانية هناك آثار تاريخية منسية منذ عقود، لكنها تستحق أن تكون مواقع  سياحية بارزة، وبينها معبد »بعل 
جاد« في بلدة الهبارية بقضاء حاصبيا

معبد »بعل جاد«
قيمة تاريخية »مفقودة« للسياحة اللبنانية

حاصبيا ـ عمر يحيى

ــثــــورة الــرقــمــيــة  نــعــيــش فـــي ظـــل الــ
أسهل وسيلة ملعرفة أي شيء في 
هـــذا الــكــوكــب مــن خـــال اســتــخــدام 
محرك البحث »غوغل«، الذي ُيغدق علينا، 
بمجرد سؤاله أدق التفاصيل عن املعلومة 
النتيجة  تــتــطــابــق  لــم  إذا  املــنــشــودة، حــتــى 

لكنها قد تكون متقاربة غالبًا.
كــثــَرت الــروايــات عــن معبد »بعل جــاد« في 
بــلــدة الــهــبــاريــة بــقــضــاء حــاصــبــيــا )جــنــوب 
لبنان(، وعن تاريخه وموقعه. قال بعضهم، 
في روايــة غير صحيحة، إنــه يقع في بلدة 
كـــفـــرشـــوبـــا بـــحـــاصـــبـــيـــا، وقــــــال آخـــــــرون إن 
املسيح عندما  للسيد  كانت ممرًا  الهبارية 
صــعــد إلــــى جــبــل الــشــيــخ »جــبــل حـــرمـــون«. 
ويــؤرخ البعض املعبد بأنه يعود إلى 200 
عام قبل املياد أو أيام الرومان، وكذلك الى 
العهد  كــتــاب  يــذكــر  فيما  الكنعانيني،  أيـــام 
ــــرات فـــي آيــاتــه  ــــاد« مـ الــقــديــم اســــم »بـــعـــل جـ
التي يقول في إحداها: »بعل جاد في وادي 
لبنان تحت جبل حرمون )سفر يشوع 11-

12\ صفحة 275(«.
ال شــك فــي أن هــذا الــتــضــارب فــي الــروايــات 
ــيــــاب الــجــهــات  ــى »غــ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة ُيـــشـــيـــر إلـ
ومديرية  السياحة  وزارة  سيما  ال  املعنية 
اآلثار اللبنانية عن توثيق تاريخ هذا املعبد 
األثري خاصة أنها مكلفة إدارة هذا الصرح 
لذا  الــتــاريــخــي وتــضــع حــارســني لحمايته. 
البيئي  والناشط  الهبارية  بلدة  إبن  يسأل 
ومؤسس »جمعية معبد بعل جاد للتنمية 
ــــاض عـــيـــســـى فــــي حــديــثــه  ــ الـــســـيـــاحـــيـــة« ريـ
ُيـــدرج املعبد  »العربي الــجــديــد«: »ملـــاذا لــم  لـ

حتى اآلن على الخريطة السياحية؟«.
يقع معبد »بعل جاد« وسط بلدة الهبارية 
على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطني 
 600 بــني  البلدة  وترتفع  املحتلة وســوريــة، 
الــبــحــر. وُيــطــل على  و1400 متر عــن سطح 
ــاريـــخ،  ــتـ ــلـــدة شـــامـــخـــًا ومـــتـــجـــذرًا فــــي الـ ــبـ الـ
وهـــو رمـــز فــخــر أبـــنـــاء الــبــلــدة والــكــثــيــر من 
تحرير  منذ  ينظمون  الذين  املنطقة  أهالي 
الجنوب من االحتال اإلسرائيلي عام 2000 
ــاذاة املــعــبــد،  مــهــرجــانــهــم الــســنــوي فـــي مـــحـ
ــن أجـــــل تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى بــلــدتــهــم،  مــ
ومــا تحتويه مــن آثـــار ونــواويــس محفورة 
بالصخر وكهوف وبقايا قاع عند تالها 

تعود إلى آالف السنني.
القديمة  البلدة  على  »ُيطلق  عيسى:  يقول 
للهبارية اليوم اسم الخربة. ربما لألضرار 
فقط،  على حجارة  وأبقت  بها  لحقت  التي 
الــبــلــدة القديمة مــدفــونــة تحت   

ّ
فــي حــني أن

الـــتـــراب بــســبــب كـــارثـــة زالزل أو بـــراكـــني أو 
ــح. وهــنــاك بقايا منازل  األرجــ حـــروب على 
ما زالت شاهدة على ذلك«. ُيضيف: »أبناء 
العهد  إلــى  أصولهم  تــعــود  القديمة  البلدة 
ــان، وهــــم كــانــوا  ــرومــ الــكــنــعــانــي، أي قــبــل الــ
يــأتــون إلـــى املــعــبــد حــفــاة لــعــبــادة الشمس، 
الشمس محفور   رمــز 

ّ
أن ذلــك  والدليل على 

على جانبي مدخل املعبد«.
وجــرى تحديد آثــار املعبد في صيف 1852 
مـــن خـــال الــعــالــم إدوارد روبــنــســون الـــذي 
ــود كــتــل حــجــريــة كــبــيــرة واحـــدة  الحـــظ وجــ
بقياس 0.84 متر عرضًا وارتفاع 4.6 أمتار، 

هوامش

معبد »بعل جاد« يعود تاريخه إلى 200 سنة قبل الميالد )العربي الجديد(

وحـــدد قــيــاس أبــعــاد املعبد بــأنــه بــطــول 18 
مترًا، ويتضمن جدرانًا بارتفاع 9.8 أمتار. 

في هذا السياق، يقول مختار البلدة السابق 
ــذي يــمــلــك  ــ ــة( الــ ــنـ ــــو هـــمـــني )80 سـ ــه أبـ ــيـ وجـ
ــارات  مــعــرفــة كــبــيــرة بــكــل املــعــلــومــات عـــن آثــ
البلدة وجوارها: »املعبد مؤلف من طبقتني، 
سفلية ُيعتقد بأنها كانت تستخدم لتخزين 
الخمر أو دفن املوتى، وال يمكن دخولها إال 
من بــاب خــارجــي، وأخــرى عليا هي أساس 
املـــعـــبـــد، وتــــضــــم قـــاعـــتـــني، واحــــــــدة تــســّمــى 
ـــون، 

ّ
ــل ــــدس األقــــــــداس يــجــتــمــع فــيــهــا املـــصـ قـ

على  وتحتوي  للكهنة،  مخصصة  وثانية 
املعبد ومــكــان يسّمى  أعلى  الــى  درج يصل 
املـــحـــراب، حــيــث يــقــف الــكــاهــن األكـــبـــر ألداء 
الــى عبادة  أمــام الجموع، ما يشير  الصاة 
سكان البلدة الشمس قديمًا حني تشرق من 

فوق جبل الشيخ خلف هذا املحراب«.
وفيما ُيشير عيسى الى أن »الرومان أكملوا 
ــى جـــانـــب مــعــابــد وقـــاع  تــشــيــيــد املــعــبــد الــ
وحــصــون مــا زالـــت بقاياها مــوجــودة عند 
سفوح جبل حرمون وجبل الشيخ«، يؤكد 
ه ما زال هناك بقايا ألبراج منذ 

ّ
أبو همني أن

أيام الصليبيني في محلة »القصر« بخراج 
الهبارية، قبالة بلدة عني جرفا. كما نسمع 
مــنــذ صــغــرنــا أن هــنــاك مــمــّرًا أســفــل املعبد 

يصل الى نهر شبعا الذي يمّر شمال غربي 
البلدة«. ويلفت عيسى أيضًا إلى »أن بعض 
جـــدران املعبد وأحــجــار تلك األبـــراج يمكن 
أن تــكــون قــد تــهــاوت بفعل مـــرور الــزمــن أو 

الزالزل أو غيرها«.
 املعبد 

ّ
ويؤكد كل من عيسى وأبو همني أن

وغــيــره مــن آثـــار الهبارية وســفــوح حرمون 
مّرت بعدة حقبات، »فهناك مكان ُيطلق عليه 
حتى اليوم اسم مقبرة الشهداء، ويعود إلى 
أيام صاح الدين األيوبي عندما دخل إلى 
فلسطني لتحرير القدس من اإلفرنج، ومّرت 
العديد   

ّ
أن علمًا  املنطقة،  تلك  فــي  جيوشه 

من الجنود دفنوا في الجهة الجنوبية من 
البلدة، وكانت من عاداتهم آنذاك البقاء الى 

جانب قبور املوتى 40 يومًا«.
 »بـــعـــثـــة أملــانــيــة 

ّ
وهـــمـــا يــــرويــــان أيـــضـــًا أن

وقامت   1908 العام  في  البلدة  الــى  وصلت 
مستعينة  ومحيطه  املعبد  فــي  بالتنقيب 
بعمال مــن الــبــلــدة. وبــعــد أيـــام أتــى العّمال 
ولم يجدوا أحدا من البعثة«، ما ُيشير ربما 

إلى سرقة آثار.
إلى ذلك، يؤكد عيسى أن »العدو اإلسرائيلي 
عمليات  لبنان  اجتياحه جنوب  أثناء  نفذ 
ــم حــجــارتــه حتى  ــ ــ

ّ
تــنــقــيــب فـــي املــعــبــد، ورق

قـــيـــل يـــومـــهـــا إنــــــه كــــانــــت هــــنــــاك مـــحـــاولـــة 

ــر«. وبــجــهــد  ــ لــنــقــل حــجــارتــه الــــى مـــكـــان آخــ
مـــن الــبــلــديــة وكــثــيــريــن مـــن أبـــنـــاء املــنــطــقــة، 
صنفت وزارة السياحة، بعد التحرير، بلدة 
الــهــبــاريــة بــأنــهــا ســيــاحــيــة. وجــــرى إصـــدار 
الهبارية« مع  طابع مالي دّون عليه »بــرج 
صورة للمعبد، كما نفذت جمعية »ميرسي 
كورب« بالتعاون مع البلدية أعمال ترميم 

في املعبد عام 2004.
ويقول عيسى إن »أعمال الترميم تلك لم تكن 
مدروسة، إذ كان يجب التنقيب تحت التراب 
ألن هناك بقايا أعــمــدة وحــجــارة مــن املعبد 
املجتمع  مــن  األســفــل. وبضغط  فــي  مدفونة 
املــدنــي فــي الــبــلــدة، اشــتــرت البلدية أراضــي 
في محيط املعبد، ملنع بناء منازل ماصقة 
لــه. وأصــبــحــت هــذه األراضــــي ملكًا للبلدية 

والحقًا وضعت في عهدة مديرية اآلثار«.
والقاع  املعبد  هــذا  ملــاذا  ويتساءل عيسى 
وغيرها من املعابد األثرية منسية ومهملة 
في  أنها تساهم  رغــم  املعنية،  الجهات  مــن 
تشجيع السياحة الداخلية؟ وملــاذا ال تبرم 
عــــقــــود واتــــفــــاقــــات مــــع شــــركــــات ســيــاحــيــة 
هذه  إلــى  السياح  لجذب  أوغيرها  لبنانية 
املــنــطــقــة، مــن معبد بــعــل جـــاد إلـــى الــســرايــا 
الشهابية إلى سوق الخان األثري وغيرها 

الكثير الكثير.

يؤرخ البعض 
املعبد بـ 200 عام قبل 
امليالد، ويذكر كتاب 
العهد القديم اسمه 

مرات.

■ ■ ■
أبناء البلدة القديمة 

كانوا يأتون إلى املعبد 
حفاة لعبادة الشمس. 

■ ■ ■
العدو اإلسرائيلي 
نفذ أثناء اجتياحه 

جنوب لبنان عمليات 
تنقيب في املعبد، 
م حجارته 

ّ
ورق

ملحاولة نقلها إلى 
مكان آخر.

باختصار

رشا عمران

ذات ليلة، في آخر سبعينيات القرن املاضي  أيقظني 
والـــدي مــن الــنــوم، وهــو يمسك بــيــده شــريــط كاسيت، 
ويقول لي: »جايبلك هدية«. .. كان بيده أحد كاسيتات 
الشيخ إمام الذي كان والدي يعرف أنني أسمعه سّرا. 
وكذلك  في سورية،  التداول  ممنوعة  كاسيتاته  كانت 
أغانيه ممنوعة من البث في اإلذاعة طبعا، مثل قصائد 
النظام السوري  أحمد فــؤاد نجم، ذلــك قبل أن يعرف 
كيف يستقطب االثنني الحقا، حيث أقام الشيخ عّدة 
القرن  ثمانينيات  فــي منتصف  فــي ســوريــة  حــفــالت 
املـــاضـــي، وأقــــام نــجــم فــي منطقة الــســبــع بــحــرات في 
اليساري  دمشق، مــدة، وكــان منزله مقصدا للشباب 
الــــســــوري تــلــك الـــفـــتـــرة. أمــــا شـــريـــط الــكــاســيــت الـــذي 
كــان يحمله والـــدي فــي يــده فقد أحــضــره إلــى دمشق 
الــشــاعــر أحــمــد عــبــد املــعــطــي حــجــازي، فطلبه والـــدي 
البنته »املراهقة« التي سوف تعتبره من أجمل الهدايا 
الكاسيت »سايس  أغــانــي  إحـــدى  كــانــت  فــي حياتها. 

حصانك«، وكنت أسمعها للمرة األولى في حياتي. 
في تلك الفترة، كان االنتماء إلى اليسار يشبه املوضة، 
ليس فقط في عاملنا العربي، بل في كل العالم، اليسار 
الذي كان يعني لنا التمّرد على كل السلطات، العائلية 

الــتــمــّرد  واملجتمعية تــحــديــدا، فــفــي بــالدنــا كـــان ثــمــن 
على السلطة السياسية غاليا جدا، دفعه كثيرون من 
الشباب والشابات العرب سنني طويلة في املعتقالت، 
روايـــات  عنها  كتبت  واإلذالل  التعذيب  مــن  وصنوفا 
عدة، سوف تبقى وثائق تاريخية تدين هذه األنظمة، 
وربما سوف تساعد في تقديمها للعدالة الدولية، إذا 
ما تحققت هذه العدالة يوما. .. لم أكن يوما مستعدة 
لدفع ثمن باهظ ملوقف سياسي، كنت وما زلت أحب 
حريتي، وأحب أن أكون متمّردة شرط عدم دفع أثمان 
ال طاقة لي عليها. كان االقتراب من اليسار، من دون 

الدخول في أي تنظيم، يحقق لي هذا.
كــانــت أغــانــي الــشــيــخ إمــــام  بــمــثــابــة مــفــتــاح الــتــعــارف 
والــصــداقــة تــلــك الــفــتــرة، إذ مــا إن كـــان أحــدنــا يسمع 
 من أحد ما ألغنية للشيخ، حتى يصبح املدندن 

ً
دندنة

ولكي  تقّدمي«.  »يــســاري  حتما  فهو  مقّربا،  صديقا 
يحفظ أغنية للشيخ هذا يعني أنه سمعها مرارا سّرا، 
وهـــذه كــانــت نقطة أخـــرى لصالحه )كــثــر مــن هــؤالء 
تحولوا مع الزمن إلى طائفيني ومستبّدين ومتحرشني 
ومعتدين على نسائهم(. كان التيار يسحبنا معه من 
دون لحظة تفكير أو تحليل. وهذا عموما من مظاهر 
ســن الــشــبــاب واملــراهــقــة، االنـــجـــراف نــحــو »املــوضــة«، 
يفعله  الـــذي  بــاإلغــواء  بالكم  مــا  السياسية،  فيها  بما 

الـــتـــمـــّرد والـــتـــحـــّدي ملــراهــقــني يــعــتــقــدون أنــهــم ســوف 
يــغــيــرون الــعــالــم؟ كــان ذلــك اإلغــــواء جميال، وســاحــرا، 
علي االعتراف بذلك. ما زلت أتذكر معدل األدرينالني 
إلـــى كاسيت  لنستمع  نجتمع  كــنــا  يــعــلــو، حــني  وهـــو 
جديد للشيخ إمام في غرفة في مخيم اليرموك، كان 
يستأجرها أحد األصدقاء، نستمع بصوت منخفض، 

خشية أن يكتشف أحد ما اجتماعنا السّري. 
ولــطــاملــا ارتــبــط الــشــيــخ إمـــام فــي حــيــاتــنــا مــع شريكه 
أن أغنيات  نــدرك  لم نكن  أننا  فــؤاد نجم، حتى  أحمد 
لم تكن من كلمات نجم،  الشيخ  اها 

ّ
جميلة كثيرة غن

لم نكن نعرفهم في ســوريــة، ولم  آخرين  بل لشعراء 

نسمع بهم وقتها. عرفهم بعضنا الحقا، بعد سنوات 
 حــقــا، إذ يضيع حق 

ٌ
ــٌر مــؤســف ــدا، وهـــو أمـ طــويــلــة جـ

حالة  وفــي  واملــلــحــن.  املغني  لصالح  املعنوي  الشاعر 
الشيخ إمام لصالح شريكه أحمد فؤاد نجم، الذي كان 
بالنسبة للغالبية الكاتب الوحيد لكل أغاني الشيخ التي 
حفظناها عن ظهر قلب، من دون أن نميز بني ما كتبه 

نجم وما كتبه آخرون. 
قبل أيام، رحل في مصر الشاعر نجيب شهاب الدين، 
عن 77 عاما. وأكاد أجزم أن كثيرين من محّبي الشيخ 
إمـــام فــي ســوريــة لــم يسمعوا بــه، مــع أنــه )فــي رأيــي( 
كتب للشيخ إمام أجمل أغانيه. وربما من املفارقة أن 
املصرية في 2011  الثورة  أيقونة  التي كانت  األغنية 
»يــا مصر قومي وشــّدي الحيل« هي لنجيب شهاب 
الدين، الذي كان مالزما منزله منذ مدة طويلة، بسبب 
اليأس واملــرض، ما جعله مقال في إنتاجه الشعري، 
حتى أنه لم يجمع قصائده في كتاب، مع أنها تعتبر 
اســتــثــنــاًء فــي الــقــصــيــدة الــعــامــيــة املــصــريــة، ملــا فيها 
األغنية  أمــا  عالية.  شعرية  وحساسية  موسيقا  من 
التي  األجمل فهي »سايس حصانك، عالقنا وتعال« 
إمــام. وأظن  الدين خصيصا لصديقه  كتبها شهاب 
أنها سوف تبقى من األغاني الخالدة للشيخ، بسبب 

شعريتها العالية واالستثنائية.

الشيخ إمام  واألحالم المبتورة

وأخيرًا

أتذكر معدل األدرينالين وهو 
يعلو، حين كنا نجتمع لنستمع 

إلى كاسيت جديد للشيخ إمام 
في غرفة في مخيم اليرموك
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