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العراق

من االحتفاالت بفوز رئيسي في يونيو الماضي (فاطمة بهرامي/ا�ناضول)

ــرارًا بــإنــجــازاتــهــا في  ــ بــعــدمــا تــبــاهــت الـــصـــني مــ
القضاء على كوفيد-١٩، أظهرت فحوص واسعة 
انتقلت محليًا  النطاق إصابات باملتحور «دلتا»، 
فــي أنــحــاء الــبــالد. وتــفــاقــم أســـوأ تــفــٍش لفيروس 
الجائحة قبل عام  بداية  الصني منذ  كورونا في 
ونــصــف الــعــام، عقب تسجيل عــشــرات الــحــاالت 
فــي جميع أنــحــاء الــبــالد، وإغــــالق مــديــنــة واحـــدة 

ومعاقبة املسؤولني فيها.
ومــنــذ الــســيــطــرة عــلــى الــتــفــشــي األول فــي الــعــام 
الفيروس  بــدون  الصيني  الشعب  املاضي، عاش 
تقريبًا، في ظل ضوابط حدودية صارمة وتدابير 

الصحي،  والــحــجــر  االجــتــمــاعــي  للتباعد  محلية 
للقضاء على بؤر التفشي املتفرقة عند حدوثها. 
القصوى، حيث  التأهب  لكن الصني أعلنت حالة 
املرتبطة  الجديدة  الحاالت  من  تسببت مجموعة 
باملطار الدولي في مدينة نانجينغ، شرقي الصني، 
فــي وقــوع إصــابــات فــي ١٧ مقاطعة على األقــل. 
الصني ٧١ إصابة جديدة بكوفيد-١٩،  وسجلت 
أكــثــر مــن نصفها فــي مقاطعة  أمـــس األربـــعـــاء، 
نانجينغ.  وعــاصــمــتــهــا  الــســاحــلــيــة،  جــيــانــغــســو 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، ظــهــرت بـــؤرة تــفــٍش جــديــدة 
من  بالقرب  زانغجياجي،  مدينة  في  لكوفيد-١٩ 

منطقة جذب سياحي تشتهر بمنحدرات الحجر 
الرملي والــكــهــوف والــغــابــات والــشــالالت. وأمــرت 
املدينة املجتمعات السكنية املحلية باإلغالق يوم 
األحــد، وُمنع السكان من مغادرة منازلهم. وفي 
أمــر الحــق صــدر يــوم الــثــالثــاء، أمـــرت السلطات 
جميع ســكــان املــديــنــة، ســـواء كــانــوا ســائــحــني أو 
مقيمني، بمغادرة املدينة. كما أعلنت بكني، أمس 
األربـــعـــاء، تــشــديــد الــقــيــود عــلــى ســفــر مواطنيها 
ــات  ــابــ ــد اإلصــ ــزايــ ــة تــ ــهـ ــارج، فــــي مـــواجـ ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ إلـ
ــبــالد. وقــالــت ســلــطــات الهجرة  بــالــفــيــروس فــي ال
إنها، وبشكل مؤقت «لن تقوم بإصدار جوازات 

سفر عادية ووثائق دخول-خروج أخرى» لدواٍع 
غير ضــروريــة. مــن جهة ثانية، تــجــاوزت إيــران، 
أكثر دول الشرق األوسط تأثرًا بفيروس كورونا، 
عتبة أربعة ماليني إصــابــة، أمــس األربــعــاء، وفق 
ــــوزارة الــصــحــة، مــع تسجيل  ــام الــرســمــيــة لـ ــ األرقـ
على  الثالث  لليوم  لــإلصــابــات،  قياسية  حصيلة 
التوالي، في استمرار لنسق تصاعدي ضمن ما 
يعتبره املسؤولون «موجة خامسة» من التفشي 
الوبائي، تعود بالدرجة األولى إلى متحور «دلتا» 

شديد العدوى.
(فرانس برس، أسوشييتد برس)

الحدث

ضغوط لتغيير المبعوثة ا¥ممية

الخميس ٥ أغسطس/ آب ٢٠٢١ م  ٢٦  ذو الحجة ١٤٤٢ هـ  □  العدد ٢٥٣٠  السنة السابعة
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أسباير تلمع في ا�ولمبياد
أصبحت أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة منجم� ل�نجازات الرياضية 

في البالد، بعدما خطف نجومها ا�ضواء في ا�حداث العالمية. [٢٨ـ٢٩]

أسباير تلمع في ا�ولمبياد
أصبحت أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة منجم� ل�نجازات الرياضية 

في البالد، بعدما خطف نجومها ا�ضواء في ا�حداث العالمية. [

بات الجيش المصري 
أكبر المستفيدين من 
وفورات الدعم التي 

ستتحقق من زيادة سعر 
الخبز المدّعم.
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السياسي اللبناني

بايدن: على المسؤولين 
اللبنانيين مكافحة 

الفساد

للحديث تتمة...

ذكرى انفجار بيروت 
يوم غضب 

شعبي

كواليس االعتراض على إدخـال إسرائيل لالتحاد األفريقي

أحيا اللبنانيون، أمس األربعاء، الذكرى السنوية األولى النفجار مرفأ بيروت، بمطالبات 
ينظم  الدولي  المجتمع  المسؤولين، وذلك فيما كان  العدالة ومحاسبة  بتحقيق 
مؤتمرًا لجمع المساعدات للبنان، تخللته تحذيرات واضحة للمسؤولين اللبنانيين من 

عرقلة اإلصالحات ومكافحة الفساد

بيروت ـ العربي الجديد

الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  آالف  كـــــــان  وقـــــــت  فـــــي 
يحيون، أمــس األربــعــاء، ذكــرى 216 
ــفـــجـــار مــرفــأ  ــلـــوا فــــي انـ ــتـ ـ

ُ
شــخــصــا ق

بيروت قبل عام، كان املجتمع الدولي يوّجه 
بأن  اللبنانين  للمسؤولن  واضــحــة  رســالــة 
ال مــســاعــدات مــن دون إصــاحــات ومكافحة 
الفساد، مع التلويح بفرض عقوبات في حال 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  عرقلة  اســتــمــرت 

ومنع القيام بإصاحات.
ــريـــن  ــاهـ ــظـ ــتـ ــاملـ ـــــت بـــــــيـــــــروت، أمـــــــــس، بـ ـــّصـ وغـــ
الـــغـــاضـــبـــن مــــن مـــســـار الــتــحــقــيــق فــــي مــلــف 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت الـــــذي مــــّر عــلــيــه عــام 
إلــى كشف تفاصيل  التوصل  كامل، من دون 
مـــا حــصــل ومــحــاســبــة أي مـــســـؤول، فـــي ظل 
ــتــــمــــرار عـــرقـــلـــة املــــســــؤولــــن لـــهـــذا املـــســـار  اســ
واملناورات ملنع رفع الحصانات عن مطلوبن 

للقضاء.
ونــظــمــت مـــســـيـــرات حـــاشـــدة فـــي الــعــاصــمــة 
اللبنانية منذ الظهر، اختلفت نقاط االلتقاء 
فيها وتـــوّحـــدت حـــول الــشــعــارات واملــطــالــب 
ــوات بـــالـــعـــدالـــة، قــبــل أن يــتــم إحــيــاء  ــ ــدعـ ــ والـ
الــــذكــــرى عــنــد الـــســـاعـــة 6 والــدقــيــقــة 7 قــرب 
بــيــروت، وهــو توقيت وقــوع االنفجار  مرفأ 
قبل عــام، والــذي أودى بحياة 216 شخصا 
ــة نــحــو 7 آالف آخـــريـــن. وعـــّبـــر عــدد  ــابـ وإصـ
ــي الـــضـــحـــايـــا عــن  ــ ــالـ ــ مــــن املـــتـــظـــاهـــريـــن وأهـ
ــيـــة الــتــي  ــنـ انـــزعـــاجـــهـــم مــــن اإلجــــــــــراءات األمـ
نـــفـــذت فـــي الــعــاصــمــة، فـــي وقــــت كـــانـــت فيه 
املــخــاوف قائمة من حصول اشتباكات بن 
بعض املتظاهرين والقوى األمنية، وهو ما 
سجل خصوصا أمام محيط مبنى البرملان 
ــات بــن  ــهــ فــــي بـــــيـــــروت، الـــــــذي شـــهـــد مــــواجــ
املتظاهرين والقوى األمنية، تخللها تراشق 
 عن إطاق القوى األمنية 

ً
بالحجارة، فضا

خــراطــيــم املــيــاه والــقــنــابــل املــســيــلــة لــلــدمــوع. 
أهالي  انطلق  ومن مقر فوج إطفاء بيروت، 
الــذيــن قتلوا  عناصر فــوج اإلطــفــاء العشرة، 
فــي االنــفــجــار. وقــالــت وفـــاء كــرم )37 عــامــا(، 
بـــرس«: »قتلونا  »فــرانــس  لـــ شقيقة أحــدهــم، 
ودمرونا... نريد أن نعرف من قتل أشقاءنا 
ودمر حياتنا«. وأضافت »هذه جريمة بحق 

الوطن... ونحن لن نسكت«.
تـــزامـــنـــا، عـــقـــدت الـــــدول املـــانـــحـــة، عــبــر تقنية 
الــفــيــديــو، بــدعــوة مــن فــرنــســا وبــرعــايــة األمــم 
املــتــحــدة، مــؤتــمــرهــا الــثــالــث مــنــذ االنــفــجــار، 
لــــدعــــم حــــاجــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، بــــهــــدف جــمــع 
350 مــلــيــون يــــورو مـــن املــؤتــمــر، وهـــي قيمة 
ــم  ــا األمــ ــهـ الــــحــــاجــــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي حـــددتـ

املتحدة، املشاركة في تنظيم املؤتمر.
لــكــن املــؤتــمــر شــهــد بـــالـــتـــوازي مـــع اإلعــــان 
عــن مــســاعــدات، رســائــل قاسية للمسؤولن 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــيـــن. ولـــــــــّوح الــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، خـــال كــلــمــتــه، مــجــددًا 
بالعقوبات. وقال »على القادة اللبنانين أال 
لثانية واحــدة في تصميمنا«.  يشّكوا ولــو 
وجّدد دعوة القادة السياسين إلى تشكيل 
فــي تنفيذ إصــاحــات،  حكومة واالنـــخـــراط 
واعتبر  مــا.  »اهــتــراء«  على  رهانهم  منتقدًا 
 »األزمــــــة الـــتـــي يــشــهــدهــا لــبــنــان لـــم تكن 

ّ
أن

حــتــمــيــة، بـــل أتـــت نــتــيــجــة إفــــاس شخصي 
وجماعي واختاالت غير مبررة«. وأضاف 
»اســـتـــمـــرت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 
مــجــتــمــعــة فـــي تــعــمــيــق )األزمــــــــة(، مـــن خــال 
ــة ملــصــالــحــهــا الــشــخــصــيــة  ــ ــويـ ــ ــاء األولـ إعــــطــ
وأنصارها قبل مصالح الشعب اللبناني«. 
وتابع »لقد فّوتوا كل الفرص ولم يحترموا 
أي الــــتــــزام«، مــضــيــفــا »يــســتــحــق لــبــنــان أال 
يستمر في العيش معتمدًا إلى ما ال نهاية 
ــّدد مــاكــرون  ــ عــلــى الــتــضــامــن الــــدولــــي«. وشـ
إنساني  مؤتمر  اليوم هو  »مؤتمر   

ّ
أن على 

لــدعــم الــشــعــب وهـــو غــيــر مـــشـــروط، لــكــن لن 
نعطي شيكا على بياض للنظام السياسي 
ــة وقبلها  ــ الــلــبــنــانــي، ألنـــه مــنــذ بـــدايـــة األزمـ
«. وأعلن ماكرون عن تقديم 

ً
حتى كان معتا

بــــــاده مـــســـاعـــدات جــــديــــدة عـــاجـــلـــة بــقــيــمــة 
نــحــو مــائــة مــلــيــون يــــورو فــي األشــهــر الــــ12 
املقبلة، لاستجابة إلى الحاجات املباشرة 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــان فـــــي مـــــجـــــاالت املــــــــــواد الـ ــكـ ــلـــسـ لـ
والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة وتــنــقــيــة املــــيــــاه. وعــن 
انفجار بيروت، أكد ماكرون أن »املسؤولن 

القاهرة ـ العربي الجديد

بــعــد نــحــو أســبــوعــن عــلــى إعــــان إســرائــيــل 
نيلها صفة املــراقــب فــي االتــحــاد األفــريــقــي، 
في 22 يوليو/تموز املاضي، إثر حيلة وقف 
االتـــحـــاد، موسى  رئــيــس مفوضية  وراءهــــا 
فكي محمد، مــن دون مــشــاورات بــن الــدول 
األعضاء الـ55 في االتحاد، تحركت مجموعة 
ــاد مــقــّدمــة  ــ ــــحـ ــي االتـ ــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــ مــ
ــإدراج هــذه  ــ ــ اعـــتـــراضـــا رســـمـــيـــا، ومــطــالــبــة بـ
املسألة على جدول الجلسة املقبلة من أعمال 
املجلس التنفيذي. هذه الخطوة التي جاءت 
بناء على تحرك من الجزائر، أول املعترضن 
الصفة، تضّمنت  على إعطاء االحتال هذه 
تــأكــيــدًا عــلــى املـــقـــرارات الــواضــحــة لــاتــحــاد 
مــنــذ زمــــن طــويــل بــالــدعــم الــثــابــت للقضية 
املمارسات اإلسرائيلية  الفلسطينية وإدانة 
ــق الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، و»الــــتــــي  ــ ــي حـ ــ فـ
تـــتـــعـــارض مــــع املــصــلــحــة الــعــلــيــا لــاتــحــاد 

بالحقيقة  لــشــعــبــهــم  مــديــنــون  الــلــبــنــانــيــن 
والشفافية«، مضيفا »تعاونت فرنسا ودول 
أخرى لتوفير كل املعلومات املتاحة لدينا، 
ونحن مستعدون ألي تعاون فني« ال يزال 
ضــروريــا فــي إطــار التحقيق »الـــذي يترقب 

كل الشعب اللبناني« نتائجه.
من جهته، أعلن الرئيس األميركي جو بايدن 
تقديم حوالى مائة مليون دوالر من املساعدة 
اإلنسانية الجديدة للبنان، داعيا املسؤولن 
ــيــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إلــــــــى »إصــــــــاح  ــيــــاســ الــــســ
االقتصاد ومكافحة الفساد«. وقال في رسالة 
عبر الفيديو »لن تكون أي مساعدة خارجية 
كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل 
بإصاح  القاضي  الــضــروري،  إنما  الصعب، 
»هــذا  مضيفا  الــفــســاد«،  ومكافحة  االقتصاد 

أساسي، يجب البدء اآلن«.
ــر الــخــارجــيــة األملـــانـــي هــايــكــو مــاس  أمـــا وزيــ
فــأعــلــن عـــن الـــتـــزامـــات تــصــل إلــــى 40 مــلــيــون 
يــورو، بما في ذلــك لاجئن السورين، بعد 
ــــاده فـــي الــعــام  ــــورو قــدمــتــهــا بـ 24 مــلــيــون يـ
أنه »ليس هناك وقت  املاضي. واعتبر ماس 
لــنــضــّيــعــه وأن الـــدعـــم الـــدولـــي يــعــتــمــد« على 
ذلك. كما تعّهد االتحاد األوروبي بتقديم 5.5 
ماين يورو من أجل التصدي لوباء كورونا.

وقيمه ومثله ومــقــرراتــه« وفــق بــيــان الــدول 
 قرار موسى 

ّ
املعترضة، والتي أشارت إلى أن

غير  وسياسيا  إجرائيا  تــجــاوزًا  شّكل  فكي 
مقبول منه لسلطته التقديرية.

ــــن قـــلـــق عـــربـــي،  ــّبــــر هــــــذا االعــــــتــــــراض عـ ــعــ ويــ
ـــل 

ّ
ــبـــل الــــجــــزائــــر، مــــن الـــتـــوغ خـــصـــوصـــا مــــن ِقـ

ــمـــات واملــــؤســــســــات  ــظـ ــنـ ــلــــي فــــي املـ ــيــ ــرائــ اإلســ
 االحــتــال لــم يخِف 

ّ
األفــريــقــيــة، خــصــوصــا أن

ــــاره، مــن  ــــظـ ــتـ ــ »إنـــــجـــــاز« طــــــال انـ ه بــــــ احــــتــــفــــاء
لتحقيق مكاسب  عليه  وراهــن  نظره،  وجهة 
متحدثا  عــدة،  واقتصادية  وأمنية  سياسية 
الفعلي في االجتماعات  التواجد   هذا 

ّ
أن عن 

يسمح إلسرائيل »بمعرفة ما يحدث« وتتّبع 
»الــــتــــطــــورات واملـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة« على 
أجندة االتحاد األفريقي، كما قال دبلوماسي 
إسرائيلي لم يتم الكشف عن اسمه، في حديث 

مع صحيفة »هآرتس« في وقت سابق.
الجزائر وتونس ومصر   من 

ٌّ
واعترضت كل

وليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، 
رسميا على قبول رئيس مفوضية االتحاد 
األفــريــقــي مــوســى فكي محمد، وثــائــق منح 
إســرائــيــل صــفــة عــضــو مـــراقـــب فـــي االتــحــاد 
األفــريــقــي، فــي 22 يوليو املــاضــي، بعد لقاء 
جمع فكي بالسفير اإلسرائيلي لدى إثيوبيا 

وتشاد وبوروندي، أليلي أدماسو.
ــه  ــعــ ــ

ّ
ــت هــــــــذه الـــــــــــــدول، فــــــي بـــــيـــــان وق ــبــ ــلــ وطــ

الدائمون لدى االتحاد األفريقي  مندوبوها 
في أديس أبابا، من رئيس املفوضية »إدراج 
هـــــذه املـــســـألـــة عـــلـــى الـــجـــلـــســـة الـــاحـــقـــة مــن 
أعمال املجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من 
الثاني من معايير  الجزء  الثاني من  القسم 
مــنــح صــفــة مـــراقـــب«. وأكــــدت الــــدول رفضها 
خــطــوة اعــتــمــاد إســرائــيــل كــمــراقــب، معتبرة 
تــتــعــلــق »بـــمـــســـألـــة ســيــاســيــة  الـــخـــطـــوة   

ّ
أن

األفريقي  االتحاد  وحساسة أصــدر بشأنها 
على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ 

 فـــي الـــســـيـــاق، قــالــت مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 
لبنان  إن  جــورجــيــفــا،  كريستالينا  الـــدولـــي، 
مليون   860 نحو  يــعــادل  مــا  على  سيحصل 
لصندوق  الجديدة  االحتياطيات  مــن  دوالر 
ــن يــحــل املــشــاكــل  الــنــقــد الــــدولــــي، لــكــن هــــذا لـ
املــزمــنــة لــلــبــاد مــن دون تــمــكــن حــكــومــة من 
ــالــــت جـــورجـــيـــفـــا فــي  ــات. وقــ ــ ــــاحـ تــنــفــيــذ إصـ
املؤتمر، إن حقوق السحب الخاصة الجديدة 
أغسطس/  23 فــي  توزيعها  املــتــوقــع  للبنان 

أقــصــى  لــتــحــقــيــق  ـــخـــصـــص 
ُ
ت أن  »يـــجـــب  آب 

منفعة للبلد وشعبه«. وأضافت »لكن حقوق 
الــســحــب الــخــاصــة لــن تــحــل مــشــكــات لبنان 
نحتاج  األمـــد...  طويلة  والنظامية  الهيكلية 
بــاإلصــاح  الــقــيــام  مــن  تمكينها  يتم  حكومة 

وتنعش من جديد اقتصاد لبنان املتعثر«.
كما شهد املؤتمر مشاركة مسؤولن آخرين، 
بينهم رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو 
والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي وملك 
الـــثـــانـــي ورئـــيـــس املــجــلــس  الـــلـــه  األردن عــبــد 

األوروبي شارل ميشيل.
ميشال  اللبناني  الرئيس  حــاول  املقابل،  في 
ــر، تــوجــيــه  ــمــ ــؤتــ ــــال املــ عـــــــون، فــــي كــلــمــتــه خــ
تـــطـــمـــيـــنـــات لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي بــــالــــقــــول 
ــل  ــ ــــي مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة، وآمـ ــوم فـ ــ ــيـ ــ ــن الـ ــحــ »نــ

زمن طويل مقررات واضحة تعّبر عن موقفه 
الثابت الداعم للقضية الفلسطينية واملدين 
ملــمــارســة إســرائــيــل بأشكالها كــافــة فــي حق 
مع  تــتــعــارض  والــتــي  الفلسطيني،  الــشــعــب 
املــصــلــحــة الــعــلــيــا لـــاتـــحـــاد وقــيــمــه ومــثــلــه 

ومقرراته«.
 رئيس املفوضية 

ّ
كما أبدت الدول أسفها ألن

لم ينظر في الطلب اإلسرائيلي على نحو ما 
سار عليه سابقوه وفقا للمبادئ واألهداف 
الــــــواردة فــي الــقــانــون الــتــأســيــســي لــاتــحــاد 
ــررات الــــصــــادرة عـــن أجــهــزة  ــقــ األفـــريـــقـــي واملــ
العليا  املصلحة  وكــذلــك  املختلفة،  االتــحــاد 
األعضاء  الـــدول  وانــشــغــاالت  وآراء  لاتحاد 
ومعايير منح صفة مراقب ونظام االعتماد 
ــتــــي اعــتــمــدهــا  ــي الــ ــقــ ــريــ ــدى االتـــــحـــــاد األفــ ــ لــ
املجلس التنفيذي في يونيو/حزيران 2005، 
معتبرة ذلك »تجاوزًا إجرائيا وسياسيا غير 
مقبول من جانب رئيس املفوضية لسلطته 
التقديرية«. وشددت على املواقف األفريقية 
الفلسطينية  لــلــحــقــوق  والـــداعـــمـــة  الــثــابــتــة 

املشروعة.
ــدت ســـفـــارات األردن  ــك، أكــ بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ
والــيــمــن وفلسطن وبعثة  والــكــويــت وقــطــر 
ــدول الــعــربــيــة لـــدى أديــــس أبــابــا،  ــ جــامــعــة الـ
وأسفها  السبع،  الـــدول  بيان  مــع  تضامنها 
لخطوة قبول إسرائيل في االتحاد األفريقي.
وكانت »العربي الجديد« قد كشفت في وقت 
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ً
 الــجــزائــر تــقــود تــكــتــا

ّ
ســابــق عــن أن

دولة لسحب صفة مراقب من إسرائيل. وقال 
»العربي الجديد«  مصدر دبلوماسي رفيع لـ
 الجزائر أجرت اتصاالت رفيعة املستوى، 

ّ
إن

لــصــيــاغــة الئــحــة قــــرار أفــريــقــي ُيـــطـــرح على 
االجتماع املقبل لدول االتحاد إللغاء القرار، 
املــبــادرة، وتطرح  ــهــا تبحث عــن تطوير 

ّ
وإن

 فــي مــيــثــاق االتــحــاد 
ً
عــلــى أســاســهــا تــعــديــا

الــســمــاح ألّي دولــة  األفــريــقــي يتضّمن عـــدم 

أن تــتــشــكــل حـــكـــومـــة، حـــكـــومـــة قــــــــادرة عــلــى 
تــنــفــيــذ اإلصــــاحــــات املــطــلــوبــة والــتــحــضــيــر 
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، بـــالـــتـــوازي مـــع بــنــاء 
الـــثـــقـــة مــــع شـــركـــائـــنـــا الـــدولـــيـــن والـــتـــواصـــل 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي«. وشـــدد على أن 
لبنان بحاجة إلى مساعدة املجتمع الدولي، 
لــاســتــمــرار فــي تــقــديــم الــخــدمــات األســاســيــة 
للمواطنن. وأضاف: »إعادة التشغيل الكامل 
ملــرفــأ بــيــروت، الــشــريــان الــحــيــوي لاقتصاد 
األزمـــة في  اللبناني، ضـــرورة ملّحة«. وربــط 
ــّدة، مــنــهــا »الـــعـــبء الثقيل  ــ لــبــنــان بــعــوامــل عـ
ــســــوري«. كـــذلـــك، وضــــع األزمـــــة في  لــلــجــوء الــ
ــفــــروض حــولــنــا والــــذي  دائــــــرة »الـــحـــصـــار املــ
يحرم لبنان من مداه الحيوي«، وقال، »لبنان 
اليوم بأصعب أوقاته ولم يعد بإمكانه  يمّر 

انتظار الحلول اإلقليمية وال الكبرى«.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، بـــرز أمـــس إعــــان الــبــابــا 
فــرنــســيــس، فـــي خــطــاب عــــام، أن لــديــه رغــبــة 
ــه تــحــذيــرا  ــ ــارة لــبــنــان، ووّجـ ــ »كــبــيــرة« فـــي زيـ
جــديــدا لــلــســاســة، مــنــاشــدًا املــجــتــمــع الــدولــي 
مساعدة لبنان بوضعه »على مسار القيامة... 
لــيــس بــالــكــلــمــات وحـــســـب، وإنـــمـــا مـــن خــال 
تصرفات ملموسة« تساعد الشعب اللبناني 

»املرهق والخائب«.

من خــارج القارة، تقوم على أســاس احتال 
أراضـــــي الــغــيــر، بــالــحــصــول عــلــى أّي صفة 

داخل االتحاد.
ــاق، أكـــــــــدت مـــــصـــــادر مـــصـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
 خطوة 

ّ
»العربي الجديد« أمس األربعاء، أن لـ

االعتراض من الدول السبع، جاءت بناء على 
 امللف كان ضمن 

ّ
تحرك جزائري، مضيفة أن

أجـــنـــدة زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
ــيــــرة إلــــى الـــقـــاهـــرة.  رمـــطـــان لـــعـــمـــامـــرة، األخــ
 »هــنــاك قلقا لدى 

ّ
وأشــــارت املــصــادر إلــى أن

الجزائر التي تعد واحدة من القوى العربية 
ل اإلسرائيلي 

ّ
ذات الثقل األفريقي، من التوغ

في منظمات ومؤسسات القاهرة األفريقية، 
وهو ما وجدت فيه القاهرة أرضية مشتركة 

يمكن الوقوف عليها مع الجزائر«.
وحــــول مـــا إذا كــانــت تــلــك الــخــطــوة ستؤثر 
فــي  ــقــــاهــــرة،  الــ تــلــعــبــهــا  ــتـــي  الـ األدوار  عـــلـــى 
القضية الفلسطينية وعلى رأسها الوساطة 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة واالحــــتــــال  ــائـ ــفـــصـ بــــن الـ
ــلــــي، قــــالــــت املـــــصـــــادر: »بـــالـــطـــبـــع،  ــيــ ــرائــ اإلســ
ــا يــكــون  ــمــ ــكـــن ربــ ــنــــاك تــــأثــــيــــر، لـ ــكـــون هــ ــيـ سـ
إيــجــابــيــا، خــصــوصــا بــعــد الـــضـــغـــوط الــتــي 
ــل أبـــيـــب عــلــى الـــقـــاهـــرة أخـــيـــرًا،  مــارســتــهــا تـ
ــا فــــي عــمــلــيــات  ــيـ ــركـ بـــالـــتـــلـــويـــح بـــــإشـــــراك تـ
املــــفــــاوضــــات الــــخــــاصــــة بــصــفــقــة األســـــــرى، 
ــاع غـــــــــزة، وذلـــــــــك بــعــد  ــ ــطـ ــ ــــي قـ والــــتــــهــــدئــــة فــ
مــاحــظــات وجــهــتــهــا الــجــهــات اإلســرائــيــلــيــة 
املــشــرفــة عــلــى املـــفـــاوضـــات لـــلـــدور املــصــري، 

ه لم يفرض الضغوط الكافية 
ّ
متهمة إياه بأن

عــلــى حــركــة حــمــاس إلجــبــارهــا عــلــى إتــمــام 
صفقة تبادل األسرى وتقديم تنازالت«.

ـــــه »عـــلـــى الـــرغـــم من 
ّ
ــادر أن وأوضــــحــــت املــــصــ

ــدور  ــ  هـــنـــاك عــــاقــــات جـــيـــدة فــــي إطــــــار الـ
ّ
أن

املصري في املنطقة مع تل أبيب، ال يتوانى 
الجانب اإلسرائيلي، من وقــت إلــى آخــر، عن 
فـــرض ضــغــوط عــلــى مــصــر، إلجــبــارهــا على 
خــدمــة أجــنــدتــه ومــصــالــحــه« مــتــابــعــة: »فــي 
القاهرة  أمــام  الفرصة  تتهيأ  عندما  املقابل، 
تسارع  اإلسرائيلية،  الرغبات  تلك  لتحجيم 
التقاطع الذي   

ّ
النتهازها، خصوصا في ظل

ضـــرب املــصــالــح املــصــريــة جــــراء الــســيــاســات 
آخرها  كــان  والتي  املنطقة،  في  اإلسرائيلية 
اتفاقات التطبيع مع عدد من الدول العربية«.

ــام مــصــر  ــمـ  »انـــضـ
ّ
ــإن ــ ــادر، فــ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ

للتحرك بشأن االعتراض على خطوة رئيس 
 

ّ
مفوضية االتــحــاد األفــريــقــي، يــأتــي فــي ظل
ُبعد آخــر، وهو أزمــة سّد النهضة، وطبيعة 
إثيوبيا  إلـــى  نسبيا  املــنــحــاز  االتـــحـــاد  دور 
فــي األزمــــة، وكـــون الــخــطــوة األخــيــرة تسمح 
لــإســرائــيــلــيــن بـــوضـــع قــــدم بــشــكــل رســمــي 
 »الــخــطــوة في 

ّ
فــي أزمـــات مــصــر«. وأكـــدت أن

 - مقامها األساسي، هي تنسيق إسرائيلي 
إثيوبي، في إطار التحركات التي تقوم بها 
أبابا، لترسيخ ثقل سياسي لها في  أديــس 
الـــقـــرن األفــريــقــي وربــــط مصالحها  مــنــطــقــة 
بـــاملـــصـــالـــح املــــبــــاشــــرة لـــلـــقـــوى اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
»املسؤولن   

ّ
أن املــصــادر  وتابعت  الــكــبــرى«. 

في القاهرة وجدوا في التجاوب مع التحرك 
للتقارب  الجزائر، فرصة جيدة  قادته  الــذي 
مــعــهــا، بــعــد تــوتــر فــي الــعــاقــات عــلــى مــدار 
في وقت  الليبي،  امللف  نحو عامن، بسبب 
ل فيه امللف الفلسطيني للجزائر، أهمية 

ّ
يمث

كـــبـــرى، نـــظـــرًا لــتــأثــيــره الــكــبــيــر فـــي الـــشـــارع 
الجزائري«.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين 
وتلويح دولي جديد بعقوبات

من تحركات بيروت أمس )حسين بيضون(

اعتبرت الدول المعترضة أّن فكي تجاوز سلطاته )فرانس برس(

أسامة علي

بعد مرور أشهر عدة على عرقلة 
مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح 
ملقترح الحكومة للميزانية، يبدو أّن 
مالمح قبولها قد بدأت في الظهور 

أخيرًا. ال حصر للجان التي شكلها 
عقيلة صالح لدراسة مقترح امليزانية 

وللتشاور مع الحكومة بشأن 
بنودها وكيفية صرفها، وسط 

اعتراضات لم تنته، وتصريحات 
ومواقف لم تنقطع عن وسائل 
اإلعالم، حتى بعد أن راجعها 

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، 
وقدمها في شكل مقترح للمرة 

الثانية تجاوبًا مع أسباب التحفظ 
التي أبدتها لجان صالح، وكانت 

تلك األسباب تتمحور حول حجم 
امليزانية الكبير البالغ 98 مليار دينار 

)21.7 مليار دوالر(. وعلى الرغم 
من تقليصها إلى 93 مليار دينار 

في املقترح الثاني، إال أنها القت 
االعتراضات ذاتها، لكن في املرة 
الثانية ظهر تصريح صريح على 

لسان صالح عند زيارته ملقر اللواء 
املتقاعد خليفة حفتر، العسكري 

في الرجمة، عندما قال »ليس كل ما 
ُيطلب ُيعطى، النواب لديهم مطلب 
واضح، وهو أن تكون للمؤسسة 

العسكرية )مليشيات حفتر( 
ميزانية مقدرة ومحترمة تستطيع 

ذ من خاللها مهامها«.
ّ
أن تنف

وعلى الرغم من ذكره ألسباب 
ق أيضًا بحجم امليزانية 

ّ
أخرى تتعل

والغموض الذي يكتنف بعض 
أبوابها، إال أّن تصريحه هذا وفي 

ضيافة حفتر، بدا أنه لّب األمر 
وموضوعه. 

الذي جرى أن صالح أعلن بشكل 
مفاجئ، خالل جلسة مجلس النواب 

الخاصة بمناقشة مشروع قانون 
ق 

ّ
االنتخابات اإلثنني املاضي، أنه عل
بند مناقشة مقترح امليزانية من 

جدول أعمال تلك الجلسة بطلب من 
الحكومة، كونها بصدد مراجعة 

امليزانية، وظّن أغلب املتابعني أنها 
ستتقلص إلى أقل من 93 مليارًا. 
لكن املفاجئ أنها ارتفعت لتصل 
إلى 111 مليارًا، بحسب تصريح 
للمتحدث الرسمي باسم مجلس 

النواب عبد الله بليحق. لقد استجاب 
الدبيبة ملطالب أنصار حفتر، ومنهم 

 ملليشيات 
ً
عقيلة، وخصص أمواال

اللواء املتقاعد، وبكل تأكيد خصص 
للمجموعات املسلحة في غرب 

 أيضًا، وفهم كل متابع 
ً
ليبيا أمواال

اآلن ملاذا كان بند مناقشة مقترح 
امليزانية برفقة بند قانون االنتخابات 

في جدول أعمال واحد في جلسات 
مجلس النواب! والسؤال اآلن، أي 
انتخابات مع عودة تنشيط ملف 

السالح واملسلحني؟ وهل كانت ورقة 
قانون االنتخابات وتوزيع الدوائر 

االنتخابية وسيلة للضغط، أم على 
عالقة بإعادة توزيع مناطق النفود 

والتمركز فيها، لضمان مواقع مهمة 
في املرحلة السياسية املقبلة؟

لم تدم طويًال فرحة 
إسرائيل بمنحها صفة 

مراقب في االتحاد 
األفريقي، إذ قّدمت 
7 دول عربية اعتراضًا 

رسميًا على ذلك، مطالبة 
بإعادة بحث هذا القرار 
خالل االجتماع المقبل 

للمجلس التنفيذي 
لالتحاد

دول  خارجية  لــوزراء  التنفيذي  للمجلس  اجتماع  يُعقد  أن  يُتوقع 
بحث  أجل  من  المقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/  في  األفريقي  االتحاد 
المتزايد على  االعتراض  موضوع 
في  المراقب  صفة  إسرائيل  نيل 
التأسيسي  القانون  ويشير  االتحاد. 
التنفيذي  المجلس  أن  إلى  لالتحاد 
يصدر قراراته باإلجماع، وإن تعذر 
ثلثي  أغلبية  فبموافقة  ــك  ذل
األعضاء. غير أن البّت في المسائل 
اإلجرائية، بما في ذلك معرفة ما 
ال،  أم  إجرائية  ما  مسألة  كانت  إذا 

يتم بأغلبية بسيطة.

اجتماع في أكتوبر؟
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      غرب

تشييع جثمان شهيد في 
قصرة جنوبي نابلس

الفلسطينين في  مــن  املــئــات  شـــارك 
فـــريـــد حسن  مــحــمــد  الــشــهــيــد  وداع 
ــثــــرى،  الــ ووري  ــيـــث  حـ عـــــامـــــا(،   20(
ــاء، فـــي مــســقــط رأســــه،  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
بــلــدة قــصــرة جــنــوب نــابــلــس شــمــال 
الضفة الغربية املحتلة، بعد تسليم 
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي جـــثـــمـــانـــه،  ــتــ ــ االحــ
أمس األول، بعد احتجاز دام شهرًا. 
تحيط  التي  قصرة،  بلدة  وتتعرض 
بــهــا ثـــاث مــســتــوطــنــات، بــاســتــمــرار 
ــلـــة مــــن قــــوات  القـــتـــحـــامـــات مـــتـــواصـ

االحتال واملستوطنن.
)العربي الجديد(

واشنطن تمدد استثناء 
بغداد من العقوبات 

ضد طهران
ــددت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة ألربـــعـــة  ــ ــ مـ
ــر، فـــتـــرة االســتــثــنــاء املــمــنــوحــة  ــهـ أشـ
إلــى الــعــراق مــن الــعــقــوبــات املرتبطة 
تعتمد  والــتــي  إيــــران،  مــع  بالتعامل 
عــلــيــهــا بـــغـــداد الســـتـــيـــراد الــكــهــربــاء 
والــغــاز. وقــال مــســؤول عــراقــي، أمس 
ــاء، إنــــه بــمــوجــب االســتــثــنــاء  ــ ــعـ ــ األربـ
الرئيس  إدارة  أعطته  الـــذي  الجديد 
ــراق مــن  ــعــ ــدن، ســيــتــمــّكــن الــ ــايــ جــــو بــ
االســـتـــمـــرار فـــي اســـتـــيـــراد الــكــهــربــاء 
ــة أشـــهـــر  ــ ــعـ ــ ــن إيـــــــــران ألربـ ــ والـــــغـــــاز مـ
ديسمبر/ مطلع  أي حتى  إضــافــيــة، 

كانون األول املقبل.
)فرانس برس(

 
بلينكن وحمدوك 

يدعوان إلى وقف النار 
في تيغراي

أعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة، نــــيــــد بـــــــرايـــــــس، أمــــس 
أنتوني بلينكن  الوزير  أن  األربــعــاء، 
الـــســـودان  تـــحـــدث مـــع رئـــيـــس وزراء 
ــمــــدوك )الـــــصـــــورة( عــن  ــلـــه حــ عـــبـــد الـ
الصراع في إقليم تيغراي اإلثيوبي، 
ــــع األطــــــــراف صـــوب  واتـــفـــقـــا عـــلـــى دفـ
مــفــاوضــات تــقــود إلـــى وقـــف إطـــاق 
النار. وأوضح برايس أن املسؤولن 
ــاق املـــواجـــهـــة  ــطــ نـــاقـــشـــا »اتـــــســـــاع نــ
املــســلــحــة فـــي إقــلــيــمــي أمـــهـــرة وعــفــر 
ــع اإلنـــســـانـــي  ــ ــــوضـ ــيــــوبــــيــــن، والـ اإلثــ
املـــتـــدهـــور فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، ومــا 
يــتــردد عــن دخـــول الــقــوات اإلريــتــريــة 
مــجــددًا إلـــى إثــيــوبــيــا، مــا يــؤثــر على 

االستقرار في املنطقة«.
)رويترز(

 
أوكرانيا: توقيف 

شخص هّدد بتفجير 
مقر الحكومة

ــيــــة، أمــس  ــفـــت الـــشـــرطـــة األوكــــرانــ أوقـ
 من قدامى املحاربن 

ً
األربعاء، رجا

فــــي حـــــرب دونـــــبـــــاس، بـــعـــدمـــا هــــّدد 
بـــتـــفـــجـــيـــر قـــنـــبـــلـــة يـــــدويـــــة فـــــي مــقــر 
الـــحـــكـــومـــة فــــي كـــيـــيـــف. وقـــــــال قــائــد 
كليمنكو،  إيــغــور  الوطنية،  الشرطة 
في بيان، إن الرجل »استسلم بعد 10 
دقــائــق« مــن مفاوضات تــوالهــا أحد 
الشرطة  أحضرته  بعدما  أصدقائه، 
إلـــى املـــوقـــع. وبــحــســب الــشــرطــة، فــإن 
كانت  بتفجيرها  هــّدد  التي  القنبلة 
حقيقية، ما يعّرضه لحكم بالسجن 

قد يصل إلى 15 عاما.
)فرانس برس(

 
ألمانيا: اعتقال عنصر 

في مليشيات األسد 
قتل مدنيين

أعلنت أملانيا، أمس األربعاء، اعتقال 
ســوري بتهمة ارتــكــاب جــرائــم حرب 
ــتــــهــــداف  فـــــي بــــــــــاده، مـــــن خـــــــال اســ
مــجــمــوعــة مــن املــدنــيــن، عــنــدمــا كــان 
الحرة«،  »فلسطن  في حركة  عضوًا 
الــتــي قاتلت إلــى جــانــب قـــوات بشار 
األسد. وأوضحت النيابة أن السوري 
متهم بإطاق قنبلة على مدنين عام 
2014، بينما كانوا يصطفون لتلقي 
ــيـــة تــقــدمــهــا األمــــم  مـــســـاعـــدات غـــذائـ
ما  الفلسطينين،  لاجئن  املتحدة 

أسفر عن مقتل 7 مدنين.
)األناضول(

بيروت ـ ريتا الجمال
        صالح النعامي

ــاد الــتــوتــر، أمـــس األربـــعـــاء، الــحــدود  سـ
ــيــــة مــــــع فـــلـــســـطـــن املـــحـــتـــلـــة،  ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
ــقـــت ثـــاثـــة صــــواريــــخ مــن  ــلـ طـ

ُ
بـــعـــد أن أ

جــنــوب لــبــنــان، ســقــط اثـــنـــان مــنــهــا في 
ــريـــات شــمــونــة« بشمال  مــســتــوطــنــة »كـ
االحتال  قــوات  لترّد  املحتلة،  فلسطن 
اإلسرائيلي بقصف مدفعي على ثاث 
دفـــعـــات، طــــاول أكــثــر مــن منطقة داخــل 
الحدود اللبنانية. وأدى هذا التوتر إلى 
وقــوات  اللبناني  الجيش  قـــوات  تــأهــب 
األمم املتحدة )يونيفيل( التي دعت إلى 

ضبط النفس.
وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي جــنــوب 
ــد«، بـــإطـــاق  ــديــ ــجــ ــان، »الــــعــــربــــي الــ ــنـ ــبـ لـ
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي قــذائــف  جــيــش االحــ
مدفعية سقطت في أكثر من بلدة وقرية 
في جنوب لبنان. وُسجل سقوط قذائف 
الهبارية  ــراج  وأحـ كفرشوبا  تــال  على 
اإلسرائيلي،  العلم  رويــســات  موقع  مــن 
ــراج بــلــدة  ــ ــاول خــ ــ  عــــن قـــصـــف طــ

ً
فـــضـــا

ــره حريق  شــبــعــا، والــــذي انــدلــع عــلــى إثـ
بن منطقتي الهبارية وشبعا، حيث لم 
يتمكن عناصر الدفاع املدني من إطفائه 
على الفور بسبب القصف الكثيف الذي 
كما طاولت  املنطقة.  له  تتعرض  كانت 
الــقــذائــف املــدفــعــيــة اإلســرائــيــلــيــة سهل 
مــرة، وكذلك خراج  أكثر من  مرجعيون 
ــفـــخـــار، ومــنــطــقــة ديــس  بـــلـــدة راشـــيـــا الـ
الخريبة بن بلدتي إبل السقي وراشيا 
الفخار. وأفاد شهود عيان من الجنوب 
الــلــبــنــانــي، »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأنــهــم 
سمعوا أصوات قذائف من ناحية أكثر 

من منطقة على الشريط الحدودي.
وكــان جيش االحــتــال قــال فــي بيان إن 
»ثاثة صواريخ أطلقت من لبنان على 
في  اثنان  اإلسرائيلية؛ سقط  األراضــي 
ــد لـــم يــتــعــد الـــحـــدود«.  ــ إســـرائـــيـــل، وواحـ
هــاجــمــت  ذلــــــــك،  عـــلـــى  »ردًا  وأضـــــــــــاف: 
األراضــي  )اإلسرائيلية(  املدفعية  قــوات 
بعد  االحــتــال  وقــال جيش  اللبنانية«. 
الــقــصــف األول، إن  نــحــو ســاعــتــن مـــن 
على  مــجــددًا  قذائفها  أطلقت  مدفعيته 
أهــداف لم يحددها على طــول الحدود، 

قـــبـــل أن يـــتـــم إطــــــاق دفـــعـــة ثـــالـــثـــة مــن 
الـــقـــذائـــف. وســقــطــت الـــصـــواريـــخ الــتــي 
ــي مــســتــوطــنــة  ــ ــن لـــبـــنـــان فـ ــ ــقـــت مـ ــلـ انـــطـ
»كـــريـــات شــمــونــة« الــتــي هـــرع سكانها 
إلى املاجئ بعد دوي صفارات اإلنذار. 
إسرائيلية،  إعامية  مــصــادر  وبحسب 
فقد أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في 
هيئة أركان جيش االحتال تعليماتها 
ــات  ــريــ ــــي مـــنـــطـــقـــة »كــ لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن فـ
أمر  في حن  البيوت،  بالتزام  شمونة« 
رئيس بلدية املستوطنة بفتح املاجئ 

تحسبا ألي تصعيد.
وبـــحـــســـب خــــدمــــة اإلســـــعـــــاف الــتــابــعــة 
ــم يــتــم تسجيل  لــســلــطــات االحــــتــــال »لــ
تــمــت  بـــيـــنـــمـــا  األرواح،  ــــي  فـ إصـــــابـــــات 
معاينة أربع إصابات بالهلع«. في حن 
أظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعام 
إســرائــيــلــيــة صـــورة لــحــريــق فــي منطقة 
املحتلة،  فلسطن  شمالي  في  مفتوحة 
قالت إنه نتج عن سقوط صاروخ أطلق 
من لبنان. وأشار رئيس وزراء االحتال 
الــذي كــان ووزيــر الدفاع  نفتالي بينت 
بيني غانتس في الكنيست، إلى أنه »تم 
القيادة  وأن  األحـــداث،  إطاعهما« على 

تتابع األمر.
وفـــي وقـــت الحــــق، أعــلــنــت نــائــبــة مــديــر 
املــكــتــب اإلعـــامـــي لــقــوة األمــــم املــتــحــدة 
كانديس  )يونيفيل(،  لبنان  في  املؤقتة 
ظهر  بعد  تلقت  »اليونيفيل   

ّ
أن آرديـــل، 

ـــس( تــقــاريــر عـــن إطـــاق  هـــذا الـــيـــوم )أمــ
صاروخن على األقل من لبنان باتجاه 
إسرائيل، حيث أكد الجيش اإلسرائيلي 
هـــذه الــتــقــاريــر ورّد بــنــيــران املــدفــعــيــة«. 
 »رئيس 

ّ
وأشارت آرديل في بيان، إلى أن

اللواء  العام  وقائدها  اليونيفيل  بعثة 
ستيفانو ديل كول، على اتصال مباشر 
مع األطــراف ويحثهم على وقف إطاق 
الــنــار ومــمــارســة أقــصــى درجـــات ضبط 
ال  التصعيد،  من  املزيد  لتجنب  النفس 
سيما فــي هــذه الــذكــرى الــحــزيــنــة«، في 
إشارة إلى الذكرى األولى النفجار مرفأ 

بيروت.
تواصل  »اليونيفيل   

ّ
أن آرديــل  وتابعت 

ــراف من  ــ ــ عــمــلــهــا بــشــكــل كـــامـــل مـــع األطـ
ــــوات االرتــــــبــــــاط والــتــنــســيــق  ــنـ ــ خــــــال قـ
الــتــي تضطلع بــهــا، وتعمل مــع الــقــوات 
املــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة لــضــمــان املــتــابــعــة 
الفورية على األرض وتعزيز األمن على 
آرديــــل:  األزرق«. وخــتــمــت  الــخــط  طـــول 
ــن الــــضــــروري اســـتـــعـــادة االســتــقــرار  »مــ
على الفور، حتى تتمكن اليونيفيل من 

بدء تحقيقها«.
وســــاد الـــهـــدوء الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
فلسطن املــحــتــلــة، إلـــى حــد كــبــيــر، منذ 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان عــام 
طــلــقــت صــواريــخ من 

ً
2006. وســبــق أن أ

على  املحتلة،  األراضــــي  بــاتــجــاه  لبنان 
طلق صاروخان من 

ُ
وأ فترات متقطعة. 

لبنان على شمال فلسطن املحتلة في 
لم  لكنهما  املـــاضـــي،  يــولــيــو/تــمــوز   20
يــســفــرا عــن أضــــرار أو إصـــابـــات، بينما 
قـــوات االحــتــال على ذلــك بنيران  رّدت 
املدفعية. كما أطلقت صواريخ من لبنان 
باتجاه األراضي املحتلة في مايو/أيار 
ــدوان اإلســرائــيــلــي  ــعــ املــــاضــــي، خــــال الــ

الذي استمر 11 يوما على قطاع غزة.

توتر على الحدود
اللبنانية الفلسطينية

شهدت الحدود 
اللبنانية مع فلسطين 

المحتلة، أمس 
األربعاء، توترًا، بعد 
إطالق صواريخ من 

جنوب لبنان استهدفت 
مستوطنة إسرائيلية

دعت اليونيفيل إلى 
ضبط النفس وتجنب 

المزيد من التصعيد
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رئيس الحكومة الماليزية 
يرفض االستقالة

ــيــــس الــــــــــــوزراء املـــالـــيـــزي  رفــــــض رئــ
ــــس  ــــي الــــــــديــــــــن يــــــــاســــــــن، أمــ ــيـ ــ ــحـ ــ مـ
األربــــعــــاء، االســـتـــقـــالـــة، بــعــد سحب 
له،  دعــمــه  الرئيسين  حلفائه  أحــد 
الثقة  طـــرح  إنـــه سيطلب  قـــال  لكنه 
املــقــبــل، إلثبات  الــبــرملــان الشهر  فــي 
شرعيته. وبعد لقائه امللك سلطان 
عبد الله سلطان أحمد شاه، كشف 
مــحــيــي الـــديـــن أن املـــلـــك أخـــبـــره أن 
ثمانية نواب من »املنظمة الوطنية 
دعمهم  سحبوا  املتحدة«  املاليزية 
الكبرى  الكتلة  هــي  و»املنظمة«  لــه. 

في التحالف املكّون من 38 نائبا.
)أسوشييتد برس(

الرئيس اإلسرائيلي يتصل 
بمسؤولين سودانيين

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحــــــــــرونــــــــــوت« اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة أن 
ــلــــي يــتــســحــاق  ــيــ ــرائــ الــــرئــــيــــس اإلســ
هـــرتـــســـوغ يـــبـــذل جــــهــــودًا لــتــطــويــر 
ــع مـــــع الــــــســــــودان.  ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ ــار الـ ــ ــــسـ مـ
وفـــي تــقــريــر نــشــره مــوقــعــهــا، أمــس 
األربــعــاء، أشــارت الصحيفة إلــى أن 
ــقـــادة الـــســـودان  هــرتــســوغ اتـــصـــل بـ
يوليو/   20( بعيد األضحى  مهنئا 
تـــمـــوز املــــاضــــي(، مـــن دون تــحــديــد 
أســــمــــاء املـــســـؤولـــن الــــذيــــن تــحــدث 
ــه عـــرضـــت فــكــرة  ــرت أنــ ــ إلــيــهــم. وذكــ
عقد لقاءات مباشرة بن الجانبن. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها 
كــــانــــت »إيـــجـــابـــيـــة  ــاالت  ــ ــــصــ إن االتــ

ومهمة«.
)العربي الجديد(

تركيا: اعتقال عراقي 
بتهمة االنتماء 

لـ»داعش«
أوقـــفـــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
ــه فــي  ــبـ ــتـ األربــــــــعــــــــاء، شـــخـــصـــا يـــشـ
انتمائه لتنظيم »داعش« في عملية 
أمــنــيــة بـــواليـــة ســـامـــســـون، شــمــالــي 
بأن  أمنية  مــصــادر  وأفـــادت  تركيا. 
فــرق مكافحة اإلرهـــاب فــي الــواليــة، 
ــراه  ــــذي أجــ ــار الــتــحــقــيــق الـ ــ وفــــي إطـ
سامسون،  في  العام  املدعي  مكتب 
أدم،  إيلك  داهمت موقعا في قضاء 
وتمكنت من توقيف مواطن عراقي، 

وضبط مواد رقمية تخصه. 
)األناضول(

أمين العاصي

فتحت تصريحات لقيادي في »قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، أكـــد فــيــهــا اصــطــفــاف 
هـــذه الـــقـــوات مــع حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
فــي أي اقــتــتــال بــن األخــيــر وإقــلــيــم كردستان 
العراق، الباب مجددًا أمام أسئلة عدة متعلقة 
ــكـــردي- بـــأهـــداف »قـــســـد« ومــصــيــر الـــحـــوار الـ
ــردي املـــتـــوقـــف حـــالـــيـــا بـــســـبـــب تــبــايــنــات  ــ ــكـ ــ الـ
ــه، عــلــى رأســـهـــا مــســألــة  ــرافــ وخـــافـــات بـــن أطــ
االرتــــــبــــــاط بــــحــــزب الــــعــــمــــال. وقــــــــال مــحــمــود 
بـــرخـــدان، الــقــيــادي فــي »قـــســـد«، الــتــي يهيمن 
ــراطـــي«، فــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــاد الـ ــ ــــحـ ــــزب »االتـ عــلــيــهــا حـ
تصريحات لــه اإلثــنــن املــاضــي: »إذا مــا جرى 
أي اقتتال بن قوات البشمركة وحزب العمال 
الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم  داخـــل  الكردستاني 
لن نقف مكتوفي األيــدي، وسنقف إلى جانب 
تصريحات  واستدعت  الكردستاني«.  العمال 

بــرخــدان عــلــى الــفــور بــيــانــا مــن قــبــل »املجلس 
ــة، واملــــدعــــوم  ــ ــوريـ ــ الـــوطـــنـــي الـــــكـــــردي« فــــي سـ
الــعــراق، استنكر فيه  كــردســتــان  مــن  سياسيا 
ــتــــي تــزيــد  »هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات املــســيــئــة والــ
أبناء شعبنا، وتستهدف  التوتر والقلق لدى 

خصوصيته في سورية وقضيته القومية«.
من جانبه، قال القيادي في »املجلس الوطني 
الــكــردي«، شــال كــدو، في حديث مع »العربي 
ــادات حـــزب  ــ ــيـ ــ قـ ــات  ــريـــحـ  »تـــصـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

االتحاد الديمقراطي في اآلونة األخيرة مقلقة 
للرأي العام في سورية، كونها ال تخدم السلم 
األهلي والحالة السورية بشكل عــام«. وأشار 
 تصريح برخدان »يتعارض مع أسس 

ّ
إلى أن

ــكــــردي فـــي ســـوريـــة الـــذي  ــكــــردي-الــ الــــحــــوار الــ
املتحدة وفرنسا«، مضيفا:  الواليات  وضعته 
»أصــبــح هـــذا الــحــوار عــلــى املــحــك وربــمــا بــات 
تتوالى  التصريحات  هــذه  كــون  كبير،  بخطر 
مــن قــيــاديــن فــي حــزب االتــحــاد الديمقراطي، 
الــذي يحاول دق املسامير األخــيــرة في نعش 
 تصريحات برخدان 

ّ
أن الــحــوار«. واعتبر  هذا 

 أجــنــدة حــزب االتــحــاد الديمقراطي 
ّ
»تــؤكــد أن

بل  فــي ســوريــة،  الــكــرديــة  بالقضية  ال تتعلق 
بأجندات حزب العمال الكردستاني ليس إال«.
وفتحت تصريحات القيادي في »قسد« الباب 
السياسية  املرجعية  كثيرة حــول  أسئلة  أمــام 
والــعــســكــريــة لــهــذه الـــقـــوات، ومــــدى ارتــبــاطــهــا 
بــمــنــظــومــة حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي في 
همت »قسد« من قبل 

ُ
املنطقة عموما. ولطاملا ات

املعارضة السورية ومن الجانب التركي بأنها 
الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.

ومن املرجح أن تزيد هذه التصريحات املشهد 

االرتباط مع حزب العمال واملصنف لدى عدد 
من الدول كمنظمة إرهابية، وهو ما أدى إلى 
تــوقــف الـــحـــوار الـــذي بـــدأ فــي إبـــريـــل/ نيسان 
من العام الفائت برعاية من وزارة الخارجية 
األميركية. ولم تضغط واشنطن حتى اللحظة 
ــاد إلـــــى طـــرد  ــ ــحـ ــ بـــمـــا يـــكـــفـــي لــــدفــــع حـــــزب االتـ

 مـــراوحـــة 
ّ

ــل الـــكـــردي الـــســـوري تــعــقــيــدًا، فـــي ظــ
الحوار بن »املجلس الوطني الكردي« وحزب 
»االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، وهــمــا أكــبــر كيانن 
سياسين كردين سورين، مكانها منذ أواخر 
الــعــام الــفــائــت، بــعــد فــشــل الــطــرفــن بــالــخــروج 
باتفاق بشأن تشكيل مرجية سياسية واحدة 
لألكراد السورين وفق رغبة أميركا، تمثلهم 
من  الرغم  على  السياسية،  االستحقاقات  في 
خــوضــهــمــا جــــوالت تــفــاوضــيــة عــــدة. وتشكل 
املهيمن  الديمقراطي«،  »االتــحــاد  بن  العاقة 
عـــلـــى »قــــســــد« عــــن طـــريـــق ذراعـــــــه الــعــســكــريــة 
»الــوحــدات«، وبــن »العمال«، عقبة كبيرة في 

طريق الوصول التفاق.
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« مـــبـــدأ فك  ــحــ ــرفـــض »االتــ ويـ

كــوادر حزب العمال الكردستاني من سورية، 
والـــســـمـــاح بــــدخــــول »الـــبـــشـــمـــركـــة الـــســـوريـــة« 
)الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
كــردســتــان،  إقليم  مــن  الــســوري(  الكردستاني 
ــنــــي والــعــســكــري  ــارك فــــي الــــقــــرار األمــ ــتــــشــ والــ
واالقتصادي مع القوى السياسية في املنطقة، 

وأبرزها »املجلس الوطني الكردي«.
املستقلن«،  الكرد  »رابطة  رئيس  نائب  وكــان 
رديــف مصطفى، قــال قبل أيــام في حديث مع 
 قسد »هي مليشيا تتبع 

ّ
»العربي الجديد«، إن

 هذه 
ّ
لحزب العمال الكردستاني«، الفتا إلى أن

الــقــوات »تــرســل قسما مــن عــائــدات النفط في 
شـــرق ســوريــة لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. 
ــيـــاديـــن فــــي »قــــســــد« مــــن األكــــــراد  ــقـ ــلــــب الـ وأغــ
السورين، بمن فيهم قائد هذه القوات مظلوم 
عـــبـــدي، وبــعــضــهــم أعـــضـــاء فـــي حـــزب الــعــمــال 
الكردستاني، عادوا إلى شمال شرقي سورية 
مــع األشــهــر األولـــى مــن عمر الــثــورة السورية 
وشكلوا بتسهيل من النظام »وحدات حماية 
الشعب« التي تحولت الحقا إلى النواة الصلبة 
الــديــمــقــراطــيــة« بترتيب من  »قـــوات ســوريــة  لــــ

التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة. 
إلـــى ذلــــك، ذكــــرت مــصــادر محلية فــي منطقة 
»العربي  لـــ  ســوريــة،  شــرق  بشمال  القامشلي 
الــجــديــد«، أن »هــنــاك اســتــيــاء مــن قبل األكـــراد 
ــوادر حــــزب الــعــمــال  ــ الـــســـوريـــن مـــن هــيــمــنــة كــ
الــكــردســتــانــي عــلــى الـــقـــرار فـــي شــمــال شــرقــي 
الــكــرديــة في  القضية   

ّ
أن إلــى  الــبــاد«، مشيرة 

ســوريــة »وطــنــيــة«. وأضــافــت املــصــادر »يجب 
أال يتحول األكــــراد الــســوريــون إلــى ورقـــة بيد 

أحزاب عابرة للحدود«.

العراق غضب 
على بالسخارت

خريطة 
طريق 
تونس

»تويتر« »نرى أن باسخارت تجاوزت الدور 
املهني، وأصبحت ورقة في امللعب السياسي 
العراقي«. وخاطب األمن العام لألمم املتحدة 
 »الــســيــد األمـــن 

ً
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس قـــائـــا

العام لألمم املتحدة نحن بحاجة إلى دوركم 
األممي املهني في دعم العراق«.

وأعـــقـــبـــت ذلــــك تــصــريــحــات لــرئــيــس الــــــوزراء 
األسبق، زعيم تحالف »دولة القانون« نوري 
املالكي، الذي اتهم املبعوثة األممية بالتدخل 
في االنتخابات، وقال إن باسخارت »بحاجة 
إلـــــى مـــعـــرفـــة مــهــمــتــهــا ودورهـــــــــا كــمــســؤولــة 
لبعثة يونامي )بعثة األمــم املتحدة ملساعدة 
 »الــبــعــثــة تــتــحــّرك 

ّ
ــــراق(«، مــشــيــرًا إلــــى أن ــعـ ــ الـ

بطلب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وال صــاحــيــة لها 
بالتحرك والــتــدخــل فــي شـــؤون االنــتــخــابــات، 
إال بــمــا تــحــتــاجــه املــفــوضــيــة«. ووصــــف دور 
املبعوثة األممية بأنه »مرفوض في حديثها 

عن أجواء االنتخابات«.
من جهتها، تواصل قنوات فضائية ومواقع 
إخــــبــــاريــــة تـــابـــعـــة لــفــصــائــل مــســلــحــة وقــــوى 
ســيــاســيــة مـــوالـــيـــة لـــطـــهـــران، هــجــومــهــا على 

ــــذه املـــرحـــلـــة الــصــعــبــة«،  ــــال هـ و»بـــخـــاصـــة خـ
التي تلت سلسلة قرارات اتخذها سعّيد منذ 
25 يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، واعــتــبــرتــهــا قــوى 
سياسية »انقابا على الدستور«. وأشار إلى 
أن »مــعــرفــة رؤيـــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة مهمة، 
التقييم ومعرفة كيف  وفي ضوئها سيجري 
سيكون االتجاه، وهل هو بالعمل بالدستور 

أم وفق وضعية استثنائية أخرى؟«.
وأوضـــــــــح الـــطـــبـــوبـــي أنــــــه تــــــّم الـــتـــشـــديـــد فــي 
اجـــتـــمـــاع الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي عــلــى »املــحــافــظــة 
عــلــى الــحــريــات وديــمــومــة املــؤســســات«، وأكــد 
ــانـــب الــشــعــب،  ــــى جـ ــاد ســـيـــكـــون إلـ ــ ــحـ ــ أن »االتـ
وال بــد مــن مــراعــاة االســتــحــقــاقــات، وأن نكون 
فـــي حــجــم الــلــحــظــة. فــاملــنــظــومــة انـــتـــهـــت، وال 
بــد مــن إصـــاحـــات، وخــاصــة فــي الــعــقــلــيــة، إذ 
تـــوجـــد مـــقـــومـــات لــــإصــــاح، ولـــكـــن ال بـــد من 
التغيير، وعلى الجميع االتعاظ من التجارب 
الــســابــقــة«. وأوضـــــح أنــــه »تــــّم الــتــشــديــد على 
تشكيل الحكومة، وأن يكون الرئيس القادم ذا 
كفاءة وصاحب تكوين اقتصادي، وأن تكون 
الحكومة مصغرة، وذات مهام محدودة خال 
الــفــتــرة املــقــبــلــة«، مضيفا أنـــه »ال بــد أن يكون 
هناك بعد تشاركي«. وشدد على أنه »ال بد من 
أسرع  في  وتشكيلها  للحكومة  رئيس  إعــان 
وقت، مللء الفراغات، فا يمكن بقاء املؤسسات 

الحيوية واالقتصادية في حال انتظار«.
بغداد ـ عادل النواب

ــلـــى الـــتـــوالـــي،  لـــألســـبـــوع الـــثـــالـــث عـ
ــة  ــيـ ــراقـ تـــــواصـــــل قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة عـ
حــلــيــفــة لــــطــــهــــران تـــصـــعـــيـــدهـــا ضــد 
هينيس  العراق جينن  في  األممية  املبعوثة 
بــاســخــارت، بــالــتــزامــن مــع حــمــات إعامية 
العراق  في  املتحدة  األمــم  بعثة  تتهم  مماثلة 
»الــتــحــيــز وتــجــاوز دورهــــا« في  بــمــا تصفه بـــ
تــحــركــاتــهــا تــجــاه مــلــف االنــتــخــابــات املــبــكــرة 
املقبل،  األول  أكتوبر/ تشرين   10 في  املــقــررة 
ــة بن   األزمــ

ّ
ومـــن قبله مــلــف الــنــازحــن، وحـــل

أربيل وبغداد.
ووّجه زعيم »الحشد الشعبي« فالح الفياض، 
غير  انتقادات  املاضي،  تموز  يوليو/   23 في 
العراق، عقب  األممية في  للمبعوثة  مسبوقة 
تــصــريــحــات لــهــا حــــول اســـتـــهـــداف الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة األجــنــبــيــة مــن قــبــل الجماعات 
املــســلــحــة، وحــديــثــهــا عــن أن بــعــض الفصائل 
الــــدولــــة  لـــهـــا أذرع داخـــــــل أجــــهــــزة  املـــســـلـــحـــة 
وأخـــــــرى خـــارجـــهـــا. وقــــــال فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 

تونس ـ العربي الجديد

كــــشــــف االتــــــحــــــاد الـــــعـــــام الـــتـــونـــســـي 
ــــب خــطــة  ــوانـ ــ ــــن بـــعـــض جـ لـــلـــشـــغـــل عـ
ــتــــي تــتــضــمــن  خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق، والــ
ــرة  ــتــ ــفــ الــــــــدعــــــــوة إلـــــــــى اإلســـــــــــــــراع بـــــإنـــــهـــــاء الــ
االســتــثــنــائــيــة، وتــعــيــن رئــيــس حــكــومــة إنــقــاذ 
مصغرة، وضرورة قيام الرئيس قيس سعّيد 
يزال  ال  فيما  املستقبلية«،  الرؤية  »توضيح  بـ
ماحقة  مع  مجهواًل،  مصيرًا  ينتظر  البرملان 
نـــحـــو ثـــلـــث أعــــضــــائــــه.  ودعـــــــا بــــيــــان لــلــهــيــئــة 
اإلداريــــــة الــوطــنــيــة لــاتــحــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
غل، في ختام اجتماعها مساء أمس األول، 

ّ
للش

إنقاذ  حكومة  رئــيــس  بتعين  »التسريع  إلــى 
رة ومنسجمة، تكون لها مهّمات محّددة 

ّ
مصغ

عــاجــلــة واســتــثــنــائــيــة، وتــلــّبــي االســتــحــقــاقــات 
ذلك  في  تأخير  »أّي   

ّ
أن واعتبر  االجتماعية«، 

سيعّمق الــفــراغ، ويــعــّســر الــخــروج مــن األزمــة 
االجتماعية واالقتصادية«.

»لجوء قيادات  وفيما دان االتحاد ما وصفه بـ
مـــن حــركــة الــنــهــضــة إلــــى االســـتـــقـــواء بــجــهــات 
أجنبية«، اعتبر أن »التدابير االستثنائية التي 
استجابة  كــانــت  الجمهورية  رئــيــس  ــخــذهــا 

ّ
ات

د األزمة التي 
ّ
 أخيرًا لتعق

ً ّ
ملطالب شعبية، وحا

ــر لحلول 
ّ

أّي مــؤش الــبــاد، فــي غياب  تمّر بها 
أخـــرى عــمــل كــثــيــرون عــلــى إحــبــاطــهــا«، وذّكـــر 
الضمانات،   

ّ
كــل توفير  بــضــرورة  »الــتــمــّســك  بـــ

ومــنــهــا الــحــفــاظ عــلــى املــكــتــســبــات املجتمعية 
واالجــتــمــاعــيــة وضــمــان الــحــقــوق والــحــريــات، 
ــة  ــ ــادّيـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الـــــحـــــقـــــوق االقـ ــهــ ــتــ ــّدمــ ــقــ وفــــــــي مــ
واالجتماعية والنقابية املضّمنة في الدستور، 
ــقــــراطــــي، وتـــطـــويـــره  وتــــدعــــيــــم املــــســــار الــــديــــمــ

باالحتكام إلى اآلليات الديمقراطية«.
الــبــيــان عــلــى »وجــــوب تفعيل تقريري  وشـــدد 
لوزارة  العاّمة  دية 

ّ
والتفق املحاسبات  محكمة 

العدل، بخصوص الجرائم االنتخابية وجرائم 
الـــفـــســـاد واإلرهــــــــاب والــتــســفــيــر واالغـــتـــيـــاالت 
وعلى  مات، 

ّ
املنظ على  واالعــتــداء  السياسية، 

املقّر املركزي لاتحاد العام التونسي للشغل، 
واالعـــــــتـــــــداء عـــلـــى األحـــــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات 
واملــــبــــدعــــن«. ودعــــــا إلـــــى »تـــطـــبـــيـــق الـــقـــانـــون 
والــنــواب  الكتل  مقّدمتهم  وفــي  الجميع،  على 
قة 

ّ
املتعل الشعب  نــواب  مجلس  في  املجّمدون 

 
ّ

الــقــانــون، مــع ضمان الحق بهم قضايا، وفــق 
في املحاكمة العادلة«.

وكـــان األمـــن الــعــام لــاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل نور الدين الطبوبي قد دعا، في اختتام 
ــة لــاتــحــاد، أمــس األول،  أعــمــال الهيئة اإلداريــ
ــة املــســتــقــبــلــيــة«،  ســعــّيــد إلـــى »تــوضــيــح الـــرؤيـ
: »إلــــى أيــــن نـــســـيـــر؟«، ومــضــيــفــا أنــه 

ً
مــتــســائــا

ــن الــــتــــســــاؤالت،  ــ ــن تـــوضـــيـــح عــــــدد مـ ــ ــد مـ ــ ال بـ

»الــتــحــّيــز   إيــاهــا بـــ
ً
املــبــعــوثــة األمــمــيــة، مــتــهــمــة

وتنفيذ أجندات قوى غربية في العراق«.
وكانت قد صدرت عن باسخارت تصريحات 
عدة خال األسابيع املاضية استغلتها بعض 
 األوضــــاع 

ّ
األطـــــراف، أبـــرزهـــا حــديــثــهــا عــن أن

األمنية فــي الــعــراق »مــهــزوزة جــدًا، وال يمكن 
ع أن تجري االنتخابات من دون تزوير«، 

ّ
توق

أنه »سنبذل كل جهودنا إضافة  إلى   
ً
مشيرة

التزوير«.  العراقية ملنع  إلى جهود السلطات 
كــمــا تــحــدثــت فـــي لـــقـــاء مـــع قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 
محلية عن أن »مــا يشهده الــعــراق الــيــوم، هو 
وجود فصائل مسلحة تنشط خارج سيطرة 
وســلــطــة الــحــكــومــة، ولــهــا أذرع داخـــل أجــهــزة 
 الــهــجــمــات التي 

ً
الــدولــة وخــارجــهــا«، واصــفــة

تـــتـــعـــّرض لـــهـــا الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
العراق بأنها »إرهابية«.

ولــــم تــعــلــق الــبــعــثــة األمـــمـــيـــة فـــي بـــغـــداد إلــى 
 
ّ
اآلن على االتــهــامــات املــوجــهــة إلــيــهــا، كما أن
الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة تــلــتــزم الــصــمــت حــيــال 
مــن حكومة رئيس  لكن مــصــادر مقربة  ذلـــك. 
»العربي  لـ أكــدت  الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء 
ــراك األمــــم املــتــحــدة األخــيــر  ــ  »حـ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــة لـــعـــب دور  ــاولــ ــحــ ــات، ومــ ــابــ ــخــ ــتــ ــيــــال االنــ حــ
فــي تــوســعــة نــطــاق عــمــل املــراقــبــن الــدولــيــن، 
أحـــد أســبــاب هــجــوم الــقــوى الــســيــاســيــة على 

مــن جــهــة أخــــرى، قـــال مــصــدر فــي »الــنــهــضــة«، 
ــتـــمـــاع مــجــلــس  ــالـــة »األنــــــاضــــــول«، إن اجـ لـــوكـ
لــم ينظر فــي تغييرات بقيادة  الــشــورى أمــس 
الـــحـــركـــة، مــوضــحــا أنــــه »نــظــر فـــي الــتــطــورات 
الحاصلة في الباد، وناقش السياسات التي 
قد تسلكها الحركة للخروج من األزمة«. وكان 
دعــا،  قــد  »النهضة«  لشباب  الوطني  املجلس 
األحد املاضي، رئيس الحركة راشد الغنوشي 
إلـــى »تــكــويــن قــيــادة وطــنــيــة تتضمن كــفــاءات 
شــبــابــيــة بــهــدف إنـــقـــاذ املـــســـار الــســيــاســي في 
الباد«. في هذا الوقت، ينتظر البرملان مصيرًا 
مجهواًل بعد تجميد سعيد أعماله ملدة شهر، 

 
ّ
املــبــعــوثــة األمــمــيــة«. ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن

املتحدة  األمــم  بعثة  رئيسة  تتهم  القوى  تلك 
»تقديم تقارير حول الوضع في العراق إلى  بـ
الفصائل  حّمل فيها 

ُ
ت الــدولــي،  مجلس األمــن 

ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــة االســ ــاقــ املــســلــحــة مـــســـؤولـــيـــة إعــ
الباد، وتحدي سلطة القانون وتهديد السلم 
االجـــتـــمـــاعـــي، والــــتــــورط بـــاســـتـــهـــداف الــقــوى 
باإلصاحات«.  املطالبن  والناشطن  املدنية 
 تــلــك الـــقـــوى »بـــــدأت تــتــحــرك 

ّ
وكــشــفــت عـــن أن

طلب  بشأن  عليه  للضغط  الكاظمي  باتجاه 
تغيير املبعوثة األممية، في مؤشر إلى توتر 

كبير بن تلك األطراف وبعثة يونامي«.
من جهته، قال عضو بارز في »حركة عطاء«، 
التصعيد   

ّ
إن الــفــيــاض،  فــالــح  يتزعمها  الــتــي 

الحالي ضد املبعوثة األممية يعود سببه إلى 
»تــدخــلــهــا بــمــلــف االنــتــخــابــات، ومــحــاوالتــهــا 
أن يــكــون لــألمــم املــتــحــدة دور إشـــرافـــي على 
هذا االستحقاق وليس رقابيا فقط، وهذا ما 
ترفضه قوى سياسية مختلفة تعتبر البعثة 
األمــمــيــة غير حــيــاديــة سياسيا فــي الــعــراق«. 
ــه، فــــي حــــديــــث مــع  ــفـــسـ وأضــــــــاف املــــتــــحــــدث نـ
متورطة  »باسخارت   

ّ
أن الجديد«،  »العربي 

في التدخل بأزمة الفصائل املسلحة األخيرة 
مــع الــكــاظــمــي، كــمــا تــســتــخــدم ورقــــة التهديد 
برفع تقرير سلبي ملجلس األمن عن الوضع، 

كوسيلة لعملها في العراق«.
ــائـــب كــريــم  ــنـ ــاق ذاتـــــــه، وصـــــف الـ ــيـ وفـــــي الـــسـ
عليوي، القيادي في تحالف »الفتح«، الجناح 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، املــبــعــوثــة  الــســيــاســي لـــ
على  وصــي  وكأنها  »تتحرك  بأنها  األممية 
الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة«، مــضــيــفــا فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، أن »عملها يجب أن يكون 
لكنها  استشارية،  مساعدات  وتقديم  رقابيا 
ــّر عــلــيــوي بشكل  ــ ــذا الــــــدور«. وأقـ تـــجـــاوزت هـ
ضــمــنــي بـــوجـــود تـــحـــركـــات بـــاتـــجـــاه رئــيــس 
الوزراء لطلب تغيير املبعوثة األممية، بقوله 
فـــوري بوضع  »الــكــاظــمــي مــطــالــب بشكل  إن 
حد لتدخات باسخارت في الشأن العراقي، 
تغييرها،  نحو  التحرك  عليه  ذلــك  وبــخــاف 
ويــمــكــن ذلــــك مـــن خــــال تــقــديــم طــلــب رســمــي 
إلـــى األمــــم املــتــحــدة، وهــــذا مــا تــريــده أطـــراف 
وشخصيات عراقية بارزة، كون باسخارت 
تـــجـــاوزت بــشــكــل كــبــيــر مــهــامــهــا األمــمــيــة في 
ــراق«. واتـــهـــم عــلــيــوي املــبــعــوثــة األمــمــيــة  ــعــ الــ
بــأنــهــا »لـــم تعمل بــحــيــاديــة، وتــنــحــاز لطرف 
ــد آخــــــر، وعـــمـــلـــت عـــلـــى فـــــرض تــوصــيــات  ضــ
خــاصــة ألـــزمـــت بــهــا الــحــكــومــة، تــخــّص ملف 
االنتخابات وقضايا سياسية وأمنية أخرى، 
للمطالبة  السياسية  الــقــوى  يــدفــع  مــا  وهـــذا 
بـــشـــدة بــتــغــيــيــرهــا قــبــل مـــوعـــد االنــتــخــابــات 
ــيـــادي في  ــقـ ــقـــابـــل، اعــتــبــر الـ املـــبـــكـــرة«. فـــي املـ
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي مــاجــد 
املبعوثة  الحالي ضد  التصعيد  أن  شنكالي 
منع وجــود  مــحــاوالت  يأتي »ضمن  األممية 
أي رقابة دولية وأممية على الوضع العراقي؛ 
في  مبينا  واإلنــســانــي«،  واألمــنــي  السياسي 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »حــلــفــاء 
السيطرة على مختلف  إلــى  طــهــران يسعون 
امللفات في العراق وتمريرها حسب رغبتهم، 
وحجب حقيقة الوضع عن املجتمع الدولي، 
وتــحــدث شنكالي عن  للغاية«.  وهــذا خطير 
أن السبب الرئيس للهجوم على باسخارت 
»هـــو تــقــريــر البعثة األمــمــيــة األخــيــر ملجلس 
ــا تــفــعــلــه الــفــصــائــل املــســلــحــة  ــول مـ ــن، حــ ــ األمــ
املدعومة مــن إيـــران، وكــذلــك مــا تفعله بعض 
ــار قــضــايــا فــســاد  ــ الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي إطـ
وتورطها بدعم الجماعات املسلحة املتطرفة، 
وهــذا مــا أثــار غضب حلفاء طــهــران، ليبدأوا 
مــن خال  األممية  املبعوثة  بشن حملة ضــد 

التصريحات والبيانات«.
بــــدوره، اعــتــبــر عــضــو الــتــيــار املــدنــي الــعــراقــي 
ــالــــي ضــد  ــحــ الــ الـــتـــصـــعـــيـــد   

ّ
أن أحــــمــــد حــــقــــي 

بــاســخــارت »مــرتــبــط بمواقفها األخــيــرة من 
ــراق«، مــوضــحــا  ــ ــعـ ــ الــفــصــائــل املــســلــحــة فـــي الـ
»القوى   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 

الــســيــاســيــة واألطــــــــراف الــفــاعــلــة فـــي الــحــشــد 
الشعبي غير راغبة بدور فّعال لألمم املتحدة 

في العراق«. 

تنتهي مبدئيا في 28 أغسطس/ آب الحالي، 
إال أنــهــا قــابــلــة لــلــتــمــديــد، خــصــوصــا أن عــدد 
املــاحــقــن مــن الــنــواب مــن قبل الــقــضــاء كبير. 
وبــحــســب املــتــحــدث بــاســم الــقــطــب الــقــضــائــي 
الدالي، فإن  )الهيئة القضائية( محسن  املالي 
عدد املاحقن قضائيا من النواب يبلغ نحو 
40 )دون أن يعني ذلك إدانتهم ريثما تتم كل 
مــراحــل الــتــقــاضــي(، وذلـــك دون احــتــســاب من 
سيكشف عنهم القضاء في قضايا أخرى، كما 
أشــار الدالي، وهو ما يعني ماحقة نحو 20 
في املائة من مجموع 217 نائبا عــدد أعضاء 
البرملان التونسي، وربما تتجاوز هذه النسبة 
إذا كان عدد من سيكشف عنهم كبيرًا. وأعلن 
الـــدالـــي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أنـــه »فــي 
ثار ملفات من الحجم 

ُ
األيام القليلة املقبلة ست

ــدة نــــواب  ــ ــــى مـــاحـــقـــة »عــ الـــكـــبـــيـــر«، مـــشـــيـــرًا إلـ
ــهـــرب ضــريــبــي  بــقــضــايــا خــيــانــة وتـــحـــايـــل وتـ
ــوال وتــمــجــيــد اإلرهــــــاب وعــنــف  ــ وتــبــيــيــض أمــ
عدة  وتطرح سيناريوهات  ومعنوي«.  مــادي 
انقضاء  بعد  التونسي  البرملان  مصير  حــول 
الــتــدابــيــر االســتــثــنــائــيــة، لــعــل أهــمــهــا الــعــودة 
ــرار تــجــمــيــده، كما  ــ لــلــعــمــل الــطــبــيــعــي بـــرفـــع قـ
طالبت منظمات وطنية ودولية وزعماء دول، 
فــي مــقــدمــتــهــم فــرنــســا وأمــيــركــا وتــركــيــا. كما 
تطرح من جهة أخــرى إمكانية تمديد سعيد 
أكثر، كما بن  أو  البرملان لشهر  قــرار تجميد 
خــبــيــر الــقــانــون الــدســتــوري رابــــح الــخــرايــفــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــشــيــرًا إلــــى أن الـــقـــرار  لــــ
ــوارد فــي األمــــر الــرئــاســي يتضمن احــتــمــال  ــ الـ
الــتــمــديــد. وبـــن الــخــرايــفــي أنـــه »بــالــنــظــر إلــى 
والعسكرية  املدنية  العمومية  النيابة  تعهد 
ــا، والـــــشـــــروع فــــي تــنــفــيــذ  ــايـ ــقـــضـ ــن الـ بـــعـــدد مــ
أحــكــام وتــنــفــيــذ بــطــاقــات جــلــب وتــفــتــيــش في 
أعمال  استئناف  يعطل  أن  يمكن  نـــواب،  حــق 
الــبــرملــان قــريــبــا«. وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
مــن مــصــدر إداري مــســؤول أنــه لــن يتم صرف 
ــنـــواب خـــال الــشــهــر الــحــالــي  ــــب ومــنــح الـ رواتـ
قرار  بمقتضى  تعليق نشاطهم،  فترة  وطيلة 
أنــه ينتظر  الــبــرملــان، مشيرًا إلــى  تجميد عمل 
استشارة املحكمة اإلدارية التخاذ قرار نهائي 

وإعام النواب به.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، زاد غــــيــــاب املـــشـــيـــشـــي عــن 
الساحة السياسية من الغموض حول وضعه. 
للوقاية  التونسية  الوطنية  الهيئة  وأعــلــنــت 
ــاء، أنــه  ــعــ مـــن الــتــعــذيــب فـــي بـــيـــان، أمــــس األربــ
ق 

ّ
»لم يصلها أي قرار قضائّي أو إدارّي يتعل

الجبرّية  اإلقامة  قيد  الحكومة  رئيس  بوضع 
أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل 
الغير. ورغم ذلك فقد أدرجت ومنذ 26 يوليو 
إمكانّية  التقّصي حول  ات 

ّ
ملف قضيته ضمن 

وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة«.

ُتتهم »قسد« بأنها الجناح السوري للعمال الكردستاني )دليل سليمان/فرانس برس(

خالل زيارة لبالسخارت إلى النجف، سبتمبر الماضي )فرانس برس(

تتحرك قوى سياسية 
عراقية موالية 

لطهران باتجاه رئيس 
الوزراء مصطفى 

الكاظمي للضغط 
عليه بشأن طلب 
تغيير المبعوثة 

األممية جينين 
هينيس بالسخارت، 

إذ تتهمها هذه 
القوى بالتدخل في 

الشؤون العراقية 
بما يتجاوز مهماتها 

األممية، خصوصًا 
قبل االنتخابات

على  المحافظة  ضرورة  على  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  شدد 
الحريات وديمومة المؤسسات، داعيًا الرئيس قيس سعيّد إلى توضيح 

رؤيته حول كيفية تسيير البالد خالل الفترة المقبلة
تقريرخاص

قوى حليفة إليران تضغط 
لتغيير المبعوثة األممية

اتحاد الشغل يدعو لحكومة 
إنقاذ مصغرة وتدعيم المسار 

الديمقراطي

تقرير

تأجيل 
االنتخابات؟

اعتبر الخبير في الشأن 
السياسي العراقي فاضل 

أبو رغيف أّن »تدخل 
جينين هينيس بالسخارت 
في الشأن السياسي وفي 

الخالفات بين القوى 
الفاعلة، كان السبب 
في الحملة عليها«، 

مشيرًا، في حديث مع 
»العربي الجديد«، إلى 
»وجود اتهامات لها 

كذلك بالسعي إلى تأجيل 
االنتخابات«.

النائب كريم عليوي: 
المبعوثة األممية لم 

تعمل بحيادية 

تتم مالحقة عدة نواب 
بقضايا تهرب ضريبي 

وتمجيد اإلرهاب 

اعتبرت بالسخارت أن 
الفصائل مسؤولة عن 

وضع العراق اليوم

كدو: أصبح الحوار 
الكردي على المحك وربما 

بات بخطر كبير

نورالدين الطبوبي: 
على الجميع االتعاظ من 

التجارب السابقة

فتحت تصريحات قيادي 
في »قسد« حول 

الوقوف بجانب حزب 
العمال الكردستاني، الباب 
مجددًا أمام أسئلة كثيرة 

حول مرجعية هذه 
القوات
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يستلم إبراهيم رئيسي الحكم في إيران، في ظل وضع استثنائي داخلي 
والتوترات  والمعيشية،  االقتصادية  األزمات  تفاقم  مع  وخارجي، 
رئيسي  ليصبح  المنطقة،  ودول  المتحدة  الواليات  مع  المتصاعدة 

أمام تحديات صعبة

67
سياسة

الــثــقــة الــشــعــبــيــة فــي الــســلــطــة، دورًا مــهــمــا في 
إشعال االحتجاجات في إيران خال السنوات 
د املواطن أمله في 

َ
ق

َ
ف أن  الثاث األخيرة، بعد 

الحكومة إلصــاح الوضع، ونــزل إلى الشارع 
نوفمبر/ منتصف  كــبــيــرة،  احــتــجــاجــات  فــي 
ــا عــلــى رفــع  ــتـــراضـ الـــثـــانـــي 2019، اعـ تــشــريــن 
أســعــار الــبــنــزيــن، وصــــواًل إلـــى االحــتــجــاجــات 
ــلـــى أزمــــتــــي املــــيــــاه فــــي مــحــافــظــة  األخـــــيـــــرة عـ

خوزستان والكهرباء.
التعاطي  تستدعي  مرحلة  بلغ  التحدي  هــذا 
وذلـــك ال  تــأخــيــر،  أي  معه سريعا وال يحتمل 
يتم إال من خال إزالة األسباب التي أدت إليه، 
وفي مقدمتها راهنا إنهاء األزمة االقتصادية 
كعنوان عــام ألزمـــات أخـــرى، الــغــاء والبطالة 
ــا. لــكــن ال اتــفــاق  ــورونــ والــكــهــربــاء واملـــيـــاه وكــ
ــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة فــــي إيـــــــران عــلــى  ــيــــوم بــــن الــ الــ
حــلــول ملــعــالــجــة األزمــــة االقــتــصــاديــة، فبينما 
ــكـــومـــة حـــســـن روحـــــانـــــي واملــــدرســــة  ــانــــت حـ كــ
ــبـــون آخــــرون  اإلصـــاحـــيـــة وأنـــصـــارهـــا ومـــراقـ
يرون أنه ال يمكن حل األزمة من دون تحقيق 
انفراج في العاقات املتأزمة مع الغرب ورفع 
الــعــقــوبــات الــتــي تــخــنــق االقــتــصــاد اإليـــرانـــي، 
يــــرى املـــحـــافـــظـــون وأنـــصـــارهـــم واملـــؤســـســـات 
األزمـــة  حــل  يمكن  أنـــه  عليها  يهيمنون  الــتــي 
الذاتية  الــقــدرات  على  باالعتماد  االقتصادية 
ــع الــشــرق  وتـــعـــزيـــزهـــا، وتـــوطـــيـــد الـــعـــاقـــات مـ
)خصوصا روســيــا والــصــن(، بما يــؤدي إلى 
العقوبات األميركية في حال  إحباط مفاعيل 

عدم رفعها.
ــعــــد فـــــوزه  ــيــــســــي بــ ــاق، حـــــــدد رئــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
بــالــرئــاســة أولـــويـــاتـــه الــداخــلــيــة املــتــمــثــلــة في 
تــحــســن الـــوضـــع املــعــيــشــي وإصـــــاح الــنــظــام 
اإلداري ومكافحة الفساد، موضحا أنه يحمل 
ــة الــتــغــيــيــر ومــكــافــحــة الــفــســاد والــفــقــر  ــالـ »رسـ
والتمييز وتطبيق العدالة«. وفي كلمة له أمس 
املرشد  مراسم مصادقة  الثاثاء، خال  األول 
األعلى علي خامنئي على فــوزه، أكد رئيسي 
أن الــقــضــايــا االقــتــصــاديــة تــشــّكــل »األولـــويـــة 

معالجتها، وبالتالي ليس أمامه متسع من 
الوقت إلخراج الباد منها.

 
أولويات الداخل 

تنتظر رئيسي على الصعيد الداخلي ملفات 
ثــقــيــلــة، يــنــبــغــي حــلــهــا ســريــعــا، فـــي مقدمتها 
ــة االقــتــصــاديــة املــتــفــاقــمــة، الــتــي تــفــرض  ــ األزمـ
نفسها كأولوية قصوى، نظرًا إلى تداعياتها 
الــكــبــيــرة، أمــنــيــا وســيــاســيــا، فــلــم يــعــد املــواطــن 
رجم 

ُ
اإليــرانــي قـــادرًا على تحّملها، وهــو مــا ت

بالتظاهرات التي شهدتها السنوات األخيرة، 
لــتــســجــيــل مـــوقـــف احـــتـــجـــاجـــي عـــلـــى الـــواقـــع 
املعيشي املتردي جراء الغاء والتضخم غير 
املسبوق. هذه األزمة التي أنتجتها العقوبات 
األمــيــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــت مــفــاصــل اقتصاد 
ــفـــط( مـــع ســــوء اإلدارة  ــنـ ــة وعــصــبــه )الـ ــدولــ الــ
والـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاطـــئـــة، وفـــق 
مــراقــبــن، فــاقــمــهــا االنــتــشــار الـــحـــاد لجائحة 
والذي  األخير،  والنصف  العام  كورونا خال 
ــى مـــزيـــد من  ــيـــن إلــ ــرانـ ــّرض املـــواطـــنـــن اإليـ ــ عـ
حدة  وزاد  واالقــتــصــاديــة،  النفسية  الضغوط 
مفاعيل العقوبات األميركية، لتشكل مواجهة 
الجائحة التحدي العاجل الثاني أمام رئيسي 
املــطــالــب بالبحث عــن حــلــول ســريــعــة. فــإيــران 
الوبائية  للجائحة  تعرضا  األكثر  البلد  عّد 

ُ
ت

ــيــــون مــوجــات  ــرانــ ــه اإليــ ــواجــ فـــي املــنــطــقــة، ويــ
مــتــاحــقــة وقــاســيــة مــن الــفــيــروس مــنــذ بــدايــة 
تفشيه خال فبراير/شباط 2020، واحدة تلو 

أخرى، قبل أن تبدأ املوجة الخامسة أخيرًا.
 

تراجع الثقة الشعبية 
التحدي الداخلي اآلخر نتيجة تراكم األزمات 
الــداخــلــيــة، هــو تــراجــع ثــقــة الـــشـــارع اإليــرانــي 
 أســاســيــا 

ً
فـــي الــحــكــومــة، وهـــو مـــا كـــان عـــامـــا

االنتخابات  في  في تسجيل مشاركة متدنية 
بنسبة   2020 فــبــرايــر/شــبــاط  فــي  التشريعية 
فـــي يــونــيــو/ ــة، والـــرئـــاســـيـــة  ــائــ املــ فـــي   42.57
املــائــة. لعب تراجع  فــي  حــزيــران بنسبة 48.8 

العاجلة« للحكومة، مشيرًا إلى »قضية عجز 
ــقـــرار ســــوق الـــبـــورصـــة وكــبــح  ــتـ ــة واسـ ــوازنــ املــ
أخــرى«،  وقضايا  وكورونا  والتضخم  الغاء 
مع حديثه عن »إعــداد حلول« لهذه القضايا. 
وأكد رئيسي أنه سيعمل على رفع العقوبات، 
لكن مع عدم ربط تحسن الوضع االقتصادي 
»إرادة األجانب«. وقال »نحن نسعى بالطبع  بـ
ــع الـــحـــظـــر الـــجـــائـــر، لــكــنــنــا لــــن نــربــط  ــ ــــى رفـ إلـ
ظــروف حياة األمــة بــإرادة األجــانــب«، مضيفا 
»ال نرى أن الوضع االقتصادي للشعب مائم، 
بسبب عدائية األعداء، وأيضا بسبب املشاكل 

والثغرات في داخل الباد«.

أزمة النووي
الــذي يشّكل تحديا كبيرًا،  العقوبات  أما رفع 
أكثر أهمية، وهــو إحياء  آخــر  فمرتبط بتحٍد 
املترنح من خال مفاوضات  النووي  االتفاق 
فيينا غير املــبــاشــرة بــن طــهــران وواشــنــطــن، 

مت ست جــوالت منها منذ إبريل/
ّ
ظ

ُ
والتي ن

نيسان املاضي، وهي متوقفة اليوم، وُيتوقع 
اإليــرانــيــة  الحكومة  تشكيل  بعد  استئنافها 
الـــجـــديـــدة. لــكــن رئــيــســي ســيــتــعــامــل مـــع هــذه 
إذ صــّرح عند  املفاوضات بواقعية سياسية، 
الــعــريــضــة لسياسته  الــخــطــوط  الــكــشــف عـــن 
في  األول  الصحافي  مؤتمره  فــي  الخارجية، 
24 يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي، أنـــه ســيــواصــل 
ــاق الـــــنـــــووي، غــيــر  ــ ــفـ ــ ــاء االتـ ــيــ ــفــــاوضــــات إحــ مــ
مــقــاربــة مختلفة  مــن  تــجــاهــهــا  أنـــه سينطلق 
ــانـــي، وهـــي مــقــاربــة محافظة  عــن ســلــفــه روحـ
الغرب،  التفاوض مع  تتحفظ باألساس على 
خصوصا مع الواليات املتحدة، وتنظر إليها 

بريبة كبيرة.
املؤتمر  ذلــك  فــي  أطلقها رئيسي  ثــاث  الءات 
الـــصـــحـــافـــي، اخــــتــــصــــرت خــــطــــوط ســيــاســتــه 
الــخــارجــيــة: ال تــفــاوض حــول صــواريــخ إيــران 
الرئيس  مــع  لــقــاء  ال  اإلقليمية،  وسياساتها 

بــايــدن، وال تعويل استثنائيا  األمــيــركــي جــو 
عــلــى االتـــفـــاق الـــنـــووي. وأكــــد أن »ســيــاســتــنــا 
الــخــارجــيــة لـــن تـــبـــدأ بـــاالتـــفـــاق الـــنـــووي ولــن 
املواطنن  ختزل في ذلك ولن نربط معيشة 

ُ
ت

باالتفاق واملفاوضات«.
لن يولي  أن رئيسي  التصريحات تؤكد  هــذه 
االهتمام الذي أبداه سلفه روحاني للمفاوضات، 
بع منهجا آخر، انطاقا 

ّ
وأنه على األغلب سيت

من قناعة املحافظن بضرورة إبداء تشدد في 
املفاوضات، وإسناد الفريق املفاوض بخطوات 
نووية على األرض. وعليه، جاء إقــرار قانون 
»اإلجــــــــراء االســـتـــراتـــيـــجـــي لـــرفـــع الــعــقــوبــات« 
البرملاني في ديسمبر/كانون األول املاضي في 
هذا اإلطار، إذ ألزم القانون الحكومة باتخاذ 
خــطــوات نــوويــة تصعيدية إلجــبــار األطـــراف 
األخرى على إلغاء العقوبات. ونفذت حكومة 
بــنــودًا مهمة منها، وســط انتقادات  روحــانــي 
محافظة بأن القانون لم ُينفذ بحذافيره، لذلك 

ذلــك وينفذ  أن يفعل رئيسي  يتوقع مراقبون 
بنودًا مضى موعدها، ولم تطّبقها إيران ملنح 
الفرصة ملفاوضات فيينا، مثل إنشاء مصنع 

اليورانيوم املعدني في أصفهان.
الـــســـلـــوك الـــجـــديـــد الــــــذي ســـيـــتـــخـــذه رئــيــســي 
فــي املـــفـــاوضـــات، يــأتــي تــمــاشــيــا مــع قناعاته 
الــســيــاســيــة املــحــافــظــة، وتــوجــيــهــات خامنئي 
الـــرافـــضـــة لــلــثــقــة فـــي الـــغـــرب واالعـــتـــمـــاد على 
الجديد  الرئيس  مــن  وإدراكـــا  معه،  التفاوض 
أن هذا السلوك في ظل توحيد مفاصل الحكم 
فـــي إيــــــران بــقــبــضــة املـــحـــافـــظـــن، ســيــعــزز من 
اتفاق مجٍد مع واشنطن، ولو  فــرص تحقيق 
طــال أمــد التفاوض. كما أن ذلــك سيؤدي إلى 
توحيد مواقف إيران والخروج من ازدواجية 

السياسة وامليدان.
لـــكـــن عـــلـــى الـــضـــفـــة األخـــــــــرى، فـــــإن الــجــانــبــن 
بــدآ بالتعاطي  اللذين  األمــيــركــي واألوروبــــي، 
القضائي  سجله  على  بالتركيز  رئيسي  مــع 
واتهامه بالضلوع في ملف إعدامات السجناء 
املـــعـــارضـــن فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، 
وســـط دعــــوات جــمــهــوريــة أمــيــركــيــة إلـــى حظر 
زياراته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات 
األمـــم املــتــحــدة، فإنهما عــّبــرا عــن مــخــاوف من 
احتمال أن تسلك إيران في عهد رئيسي مسارًا 
آخر في املفاوضات. وحذر املبعوث األميركي 
الخاص بإيران، روبرت مالي، السبت املاضي، 
من عودة إيــران إلى التفاوض من خال طرح 
 عــن تلميحات 

ً
مطالب »غــيــر واقــعــيــة«، فــضــا

الــضــغــوط  بــتــشــديــد  األمـــيـــركـــيـــة،  اإلدارة  مـــن 
االقتصادية فــي حــال غــّيــرت طــهــران سلوكها 

في املفاوضات أو لم تعد لها.
كــــان واضـــحـــا مــنــذ أشـــهـــر أن رئــيــســي يتجه 
سيعقبه  ذلــك  وأن  اإليرانية،  بالرئاسة  للفوز 
ــلــــب تــغــيــيــر فــــي الـــســـلـــوك اإليــــرانــــي  عـــلـــى األغــ
التفاوضي، لكن الطرفن األميركي واألوروبي 
التطور  املفاوضات بمقتضى  لم يتعاما في 
الــتــفــاوضــي املــحــتــمــل بــعــد اســتــبــدال املــعــتــدل 
الطرفان  ُيبد  فلم  املحافظ،  برئيسي  روحاني 
رغبة كافية في التوصل إلى اتفاق مع حكومة 
روحــــانــــي لــســحــب مـــســـوغـــات ســتــســتــخــدمــهــا 
الحكومة اإليرانية املقبلة لتصعيد الضغوط 
النووية بهدف رفع العقوبات. لكن على العكس 

من ذلــك، صّعد األميركيون واألوروبــيــون من 
ــروا، خـــال الــجــولــة الــســادســة  ــ مــواقــفــهــم وأصــ
مــن املــفــاوضــات، عــلــى إدراج بــنــد فــي االتــفــاق 
ــران عــلــى  ــهــ ــقـــة طــ املــحــتــمــل يـــنـــص عـــلـــى مـــوافـ
مــــواصــــلــــة املـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول ســـيـــاســـاتـــهـــا 
اإلقــلــيــمــيــة وبــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي، حسب 
مندوب إيران الدائم لدى املنظمات الدولية في 

فيينا، كاظم غريب أبادي.
 

نحو اإلقليم 
أزمة العاقات مع دول املنطقة، خصوصا مع 
الحكومة  أمــام  آخــر  تحديا  تشّكل  السعودية، 
املتحدة  الــواليــات  وظفتها  املقبلة،  اإليــرانــيــة 
وقــودًا الستراتيجية  املاضية  السنوات  خال 
 عن 

ً
الــضــغــوط الــقــصــوى عــلــى إيــــــران، فـــضـــا

أن االحــتــال اإلســرائــيــلــي استغل هــذه األزمــة 
اإليرانية  الحدود  له على  قــدم  إليجاد موطئ 
الــجــنــوبــيــة عــلــى الــخــلــيــج، بتطبيع الــعــاقــات 
الــتــحــديــات  مـــع بــعــض دول املــنــطــقــة، مـــا زاد 

اإلقليمية إليران تعقيدًا.
اع القرار في إيران يدركون خطورة 

ّ
وبات صن

استمرار األزمة مع دول املنطقة، ليحتل التركيز 
على تحسن العاقات مع الجيران، حيزًا كبيرًا 
من تصريحات رئيسي خال حملته االنتخابية، 
مؤكدًا أن ذلك يشّكل أولويته الخارجية. تنطلق 
هذه التصريحات من مقاربة تؤمن بالبدء في 
ــات الـــبـــاد الــخــارجــيــة مـــن مــســتــواهــا  ــ حـــل أزمـ
الـــذي يؤمن  اإلقليمي، عكس رؤيـــة روحــانــي، 
بحل هذه األزمات انطاقا من مستواها الدولي، 
في مقدمتها  العظمى  القوى  مع  الحوار  عبر 

الواليات املتحدة.
لكن املعضلة التي تواجهها إيران أن تشابكا 
عميقا بات يربط بن أزمة عاقاتها اإلقليمية 
وأزماتها الدولية مع الغرب، بالذات الواليات 
بــات من الصعب حل واحــدة  املتحدة، لدرجة 
مــنــهــمــا بــمــعــزل عـــن األخـــــــرى، وهـــــذا يــصــّعــب 
مهمة رئيسي في إنهاء التوترات التي تخّيم 
على عاقات بــاده في املنطقة. لذلك، فنجاح 
ــلـــى فـــصـــل هـــذه  ــبـــط بــــقــــدرتــــه عـ ــرتـ ــيـــســـي مـ رئـ
األزمــات عن بعضها البعض، وبناء الثقة مع 
استراتيجية  تربطهم عاقات  الذين  الجيران 

مع الواليات املتحدة.
غــيــر أن الـــتـــرابـــط الـــوثـــيـــق بـــن تــلــك األزمـــــات 
الصعب  أخــرى، تجعل من  اعتبارات  وبسبب 
تحقيق انفراجة في عاقات إيران مع األطراف 
 عــن أن الــحــكــومــة اإليــرانــيــة 

ً
اإلقــلــيــمــيــة، فــضــا

تفاوض حــول سياسات  الرافضة ألي  املقبلة 
التمسك  من  املزيد  ستبدي  اإلقليمية  طهران 
أواًل  الــنــفــوذ،  وتعزيز  اإلقليمية  بالسياسات 
لعاقتها القوية الوثيقة مع »امليدان«، وثانيا 
ــاع الـــقـــرار اإليـــرانـــي، 

ّ
لــوجــود قــنــاعــة لـــدى صــن

الــتــطــورات  بــأن  منهم،  مــقــربــون  يكشف عنها 
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة تــمــيــل لــصــالــح طــهــران، 
فيرون أن إدارة بايدن تفتقر إلى استراتيجية 
في  إيـــران  دور  مــع  للتعامل  ومستقرة  ثابتة 
الشرق األوسط. فهي تنسحب من أفغانستان، 
وتــســحــب بـــطـــاريـــات »بـــاتـــريـــوت« مـــن بعض 
العربية، وتــواجــه هجمات من فصائل  الــدول 
محسوبة عــلــى إيــــران فــي الـــعـــراق. لــذلــك، هــذا 
املقبلة  املحافظة  الحكومة  سيمنح  التذبذب 
أكثر في كل  للتغلغل  أكبر  إمكانية  إيــران  في 
مـــن ســـوريـــة والـــعـــراق ولــبــنــان. كــمــا يــــرون أن 
إســرائــيــل بــعــد غــيــاب بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عن 
الـــحـــكـــم، فـــقـــدت نــقــطــة ارتــــكــــاز مــهــمــة ضــدهــا، 
وأن انقسامها الداخلي غير املسبوق في ظل 
حكومة ائتافية »هشة«، يفقدها القدرة على 

التحرك في املنطقة ضدها كالسابق.

إيران تدخل 
عهد رئيسي

اإليرانيين  المواطنين  توقعات  تختلف 
وفي  رئيسي.  إبــراهــيــم  حكم  بشأن 
هذا السياق، قالت ربة المنزل منيجه، 
تاريخ  من  عامًا   40« بــرس«:  لـ»فرانس 
لنا  أظهرت  اإلسالمية(  )الجمهورية 
أّن شيئًا ال يغيّر المعطيات«. وأضافت: 
الشخصية  كــانــت  حـــال  ــي  ف »حــتــى 
دائمًا  يمكنها  ال  وصــادقــة،  جيدة 
القيام بشيء ألّن األوضاع سيئة بشكل 
حسن  أبـــدى  جهته،  مــن  ــذري«.  ــ ج
»تفاؤًال بالمستقبل«، لكنّه قال: »أبالغ 
)رئيسي( قادر على  إنّه  في حال قلت 

القيام بأمر ما بشكل مؤكد«.

توقعات متفاوتة
الغالف

طهران ـ صابر غل عنبري

تــبــدأ إيــــران عــهــدًا جـــديـــدًا، الــيــوم 
املحافظ  تنصيب  مــع  الخميس، 
رئيسا  رسميا  رئيسي  إبــراهــيــم 
الدستورية  اليمن  أدائــه  إثــر  للباد،  ثامنا 
ــود  ــي، بـــمـــشـــاركـــة وفــ ــ ــرانــ ــ ــي الــــبــــرملــــان اإليــ فــ
أجنبية وكبار املسؤولن اإليرانين. رئاسة 
رئــيــســي ال تــبــدأ فــي ظـــروف عــاديــة، بــل في 
ــــع اســتــثــنــائــي داخـــلـــيـــا وخــــارجــــيــــا، إذ  وضـ
يــدخــل رئــيــســي قــصــر الــرئــاســة )بــاســتــور( 
 من التحديات 

ً
الــيــوم، وهــو يــرث كّما هائا

الــوقــت نفسه،  فــي  املتراكمة، لكن  واألزمـــات 
ثــمــة عـــوامـــل تــمــنــحــه مـــيـــزات ملــواجــهــة هــذه 

رئيسي: لن نربط 
ظروف حياة األمة بإرادة 

األجانب

تفرض األزمة االقتصادية 
نفسها كأولوية نظرًا إلى 

تداعياتها

أزمات داخلية وخارجية خانقة تحاصر الرئيس الجديد
فــألول  أســافــه.  لــم يملكها معظم  األزمــــات 
مــرة تقريبا فــي تــاريــخ إيـــران، بــاتــت جميع 
مفاصل الدولة وسلطاتها الثاث )الرئاسة 
قبضة  فــي  القضائية(  والسلطة  والــبــرملــان 
املــحــافــظــن، الــذيــن ينتمي إلــيــهــم رئــيــســي، 
 عــن أنـــه شخصية مــقــربــة ومــدعــومــة 

ً
فــضــا

مــن مــؤســســتــي الــقــيــادة والـــحـــرس الــثــوري، 
ناتجة عن  داخلية  يــواجــه عقبات  لــن  لذلك 
الــخــاف فــي الــفــكــر والـــرؤيـــة واالنــتــمــاء بن 
الرئاسة وبقية أركان الحكم، كما حصل في 
له املهمة.  العقود املاضية، وهــذا ما يسّهل 
النجاح  لتحقيق  وحـــده  يكفي  ال  ذلـــك  لــكــن 
في مواجهة تلك التحديات الصعبة للغاية، 
ويرى مراقبون أنها لن تحتمل التأخير في 

رأى المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي )الصورة(، أن »الثغرات والمشاكل 
أن  معتبرًا  المشاكل«،  هذه  على  بمقدراتها  تتفوق  البالد  لكن  كثيرة 
»حل المشاكل االقتصادية يتطلب 
وقت  في  يتم  أن  يمكن  وال  وقتًا 
له  كلمة  وفي  خامنئي،  قصير«. 
أمس األول الثالثاء، بعد المصادقة 
حّض  رئيسي،  إبراهيم  فوز  على 
»مكافحة  على  الجديد  الرئيس 
البرلمان  ومن  منه  طالبًا  الفساد«، 
الحكومة،  تشكيل  في  اإلســـراع 
مؤكدًا أن »ظروف البالد ال تسمح 

بالتأخير في ذلك«.

خطوط خامنئي
)Getty( حدد رئيسي أولوياته بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد
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االحتالل يستعين ببايدن للضغط على أهالي الشيخ جّراحتوترات بحر العرب: تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة

القدس المحتلة، طهران
العربي الجديد

أضيف ملف جديد إلى التوتر املتصاعد بن 
إيران من جهة، وإسرائيل وحلفائها من جهة 
ــــزال قــضــيــة اســتــهــداف  أخـــــرى، فــفــي حـــن ال تـ
ناقلة نفط يملكها إسرائيلي في بحر العرب 
األسبوع املاضي تتفاعل، مع توجيه السلطات 
ــع االتــــهــــام ملــــســــؤول فــي  ــابــ ــلـــيـــة أصــ اإلســـرائـــيـ
الهجوم، جاء  الثوري اإليراني بشأن  الحرس 
حــادث خطف سفينة قبالة شواطئ اإلمــارات 
الثاثاء، ليزيد املخاوف من انفجار األوضاع.

وقّدمت سلطنة ُعمان أول تأكيد رسمي أمس 
األربــــعــــاء بــــأن الــنــاقــلــة »أســـفـــلـــت بــريــنــســس« 
التي ترفع علم بنما، تعرضت لحادث خطف 
الُعماني  البحري  األمــن  الــثــاثــاء. وقــال مركز 
على »تويتر« إنه تلقى معلومات عن أن الناقلة 
الدولية في  املياه  تعرضت لواقعة خطف في 
خليج ُعمان، وإن السلطنة »سّيرت سفنها من 

أجل تأمن حركة السفن باملنطقة«.
وكانت وكالة األمن البحري البريطانية )يو 
كــاي إم تــي أو( قــد أعلنت أمــس أن الــحــادث 
ِبر »عملية خطف 

ُ
على منت السفينة الذي اعت

محتملة«، انتهى من دون أضرار. وأوضحت 
فـــي تــغــريــدة أن األشـــخـــاص الـــذيـــن صــعــدوا 
ــاتـــت  ــــنت الـــســـفـــيـــنـــة »غـــــــادروهـــــــا« وبـ ــلـــى مـ عـ
ــــادث«. كــمــا أفــــادت  ــــحـ »فــــي أمـــــان وانـــتـــهـــى الـ
السفن  حركة  لرصد  »ريفينيتيف«  بيانات 
وتستخدم  طريقها  »فــي  كــانــت  الناقلة  بــأن 

محركها« في وقت مبكر من صباح أمس.

صالح النعامي

ــآرتـــــس« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــرت صــحــيــفــة »هـ ــ ذكــ
أمس األربعاء، أن إسرائيل طلبت من اإلدارة 
األميركية الضغط على الفلسطينين لقبول 
ــاة املــحــكــمــة  ــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا قـــضـ الـــتـــســـويـــة الـ
الــعــلــيــا فــي تــل أبــيــب، يـــوم اإلثــنــن املــاضــي، 
ــّراح، والتي  بشأن املــنــازل فــي حــي الشيخ جـ
ــائــــي إســــرائــــيــــلــــي ســـابـــق  صـــــــدر قـــــــــرار قــــضــ
بــإخــائــهــا مـــن مــاكــهــا. وحــســب الصحيفة 
 مسؤولون حكوميون في تل أبيب 

ّ
فقد حث

ــم األمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى الـــتـــدخـــل لـــدى  ــراءهـ ــظـ نـ
العائات الفلسطينية في الحّي، ومطالبتها 
بــقــبــول الــتــســويــة الــتــي اقــتــرحــتــهــا املحكمة 

اإلسرائيلية العليا.
وحـــســـب الــصــحــيــفــة فـــــإن املـــحـــكـــمـــة أمــهــلــت 
العائات الفلسطينية مدة أسبوع للرد على 

مقترح التسوية بشأن املنازل في الحي. 
ــة قــــــد طــــالــــبــــت األهـــــالـــــي  ــمــ ــكــ ــحــ وكــــــانــــــت املــ
واملستوطنن، أول من أمس الثاثاء، بتقديم 
قائمة خطية بأسماء األهالي واملستوطنن 
الـــــذيـــــن يـــقـــطـــنـــون فـــــي الـــــعـــــقـــــارات املــــهــــددة 
للعاقة  تقديم شرح  إلى  بالتهجير، إضافة 
بــن »الــســكــان واألطــــراف املــتــعــاقــدة بموجب 
االتفاقية مع الحكومة األردنية، وبناء عليه، 
ستقوم املحكمة بتحديد موعد آخر إلصدار 
الحكم في القضية«. وورد في ترجمة لنص 
قــــــرار املـــحـــكـــمـــة: »وضــــعــــت املــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ــل الـــتـــقـــدم  ــ ــا أمـــــــام األطـــــــــراف مــــن أجــ ــراحــ ــتــ اقــ

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة » لويدز ليست« 
إلى  صــعــدوا  مسلحن  رجـــااًل  أن  البريطانية 
ــا بــالــتــوجــه إلـــى إيــــران.  نــاقــلــة الــنــفــط وأمـــروهـ
ــالـــت »لــــويــــدز لــيــســت« إن الــســفــيــنــة كــانــت  وقـ
مــتــوجــهــة إلــــى إيــــــران بــعــدمــا ســيــطــر عليها 
مسلحون مع قيام سفن بريطانية وأميركية 
ميد، محرر  ريتشارد  وقــال  الــوضــع.  بمراقبة 
املـــــوقـــــع املـــتـــخـــصـــص فـــــي أوســــــــــاط الـــشـــحـــن 
»قـــــوات مسلحة  إن  تـــايـــمـــز«،  »ذي  لــصــحــيــفــة 
صعدت إلى السفينة وقامت بتوجيهها نحو 
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  لكن  إيـــران«. 
الثاثاء إن  اإليرانية سعيد خطيب زادة، قال 

غ عنها تبدو مشبوهة«.
َّ
»الحوادث املبل

ــقـــوات  ــم الـ ــاسـ مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر املـــتـــحـــدث بـ
أن  الفضل شكارجي،  أبــو  اإليــرانــيــة،  املسلحة 
الــتــقــاريــر بــشــأن وقـــوع حـــوادث أمنية للسفن 
في املنطقة و»انعدام األمن البحري واختطاف 
ناقلة، هي عملية نفسية وتحضير ملغامرات 
ــائــــل إعـــام  جــــديــــدة«. واتـــهـــم شـــكـــارجـــي »وســ
أنباء  بنشر  وســعــوديــة«  وصهيونية  غربية 
متناقضة وشن عملية نفسية. وحذر املسؤول 
اإليرانية،  »نــورنــيــوز«  لوكالة  وفقا  اإليــرانــي، 
من »أي تحركات مشبوهة«، مؤكدًا أن القوات 
اإليرانية »على أهبة االستعداد ولديها السيطرة 
االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــكـــامـــلـــة«، مـــع اإلعــــــان عن 
استعداد باده لتقديم العون للسفن التجارية.

ــــران، توعد  إيـ الــتــهــديــدات ضــد  وتعليقا عــلــى 
ــي،  ــ ــرانـ ــ ــوري اإليـ ــ ــثـ ــ ــلـــحـــرس الـ الـــقـــائـــد الــــعــــام لـ
»ردود مدمرة  الجنرال حسن سامي، أمس، بـ
ومــزلــزلــة تبعث عــلــى الــنــدم« عــلــى أي اعــتــداء 
على إيران، داعيا »أعداءها« إلى »استخاص 
الـــــــــدروس مــــن املـــــاضـــــي«. وقـــــــال ســــامــــي فــي 
تصريحات أمس، إن باده »باتت أقوى من أي 
وقت«، عازيا »الضجة اإلعامية« في املنطقة 
إلى »نجاحات حققتها«. واتهم »أعداء« إيران 
بــاســتــغــال شــح املــيــاه والــكــهــربــاء فــي إيــــران، 
وقال إنهم »بعد االنتقال الهادئ للسلطة في 

إيران يحاولون إثارة قضية«.
البحرية للحرس  القوات  أكد قائد  من جهته، 
الثوري، علي رضا تنغسيري، أن »األمن مستتّب 

بالقضية، من دون أن يمّس بأي من ادعاءات 
األطراف في هذه املرحلة، ومن دون أن يكون 
هناك أي تقييد يذكر، ومن أجل الحفاظ على 

إمكانية التقدم بمسار )اإليجار املحمي(«.
ويأتي طلب املحكمة هذا بعد رفض العائات 
لألهالي  قضاتها  قدمه  عرضا  الفلسطينية 
وطــاقــم املــحــامــن تــبــقــى بــمــوجــبــه الــعــائــات 
»مــســتــأجــريــن  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــيــوتــهــا كـــ
وتــدفــع هذه  إخــراجــهــم،  يمكن  ال  محمين«، 
العائات مبلغا رمزيا لجمعية املستوطنن 
التي تملك األرض، لكن العائات الفلسطينية 
رفــــضــــت االعــــــتــــــراف بــمــلــكــيــة املــســتــوطــنــن 
لــألرض على ما أكد ذلك رئيس لجنة الحي 
»العربي الجديد«،  يعقوب عرفة في حديث لـ

كما تم رفض العرض من قبل املستوطنن.
ونقلت صحيفة »هآرتس« أمس عن مصدر 
ــيـــب قـــولـــه إن إســـرائـــيـــل  ســـيـــاســـي فــــي تــــل أبـ
متحمسة إلنهاء هذا امللف بسبب الضغوط 
ر من أن أي 

ً
الدولية التي تمارس عليها. وحذ

قرار يمكن أن يصدر عن املحكمة العليا يمكن 
أن يــضــع إســرائــيــل فــي قــلــب أزمــــة سياسية 
مــع املــجــتــمــع الـــدولـــي، تــحــديــدًا فــي مواجهة 
ــقــــة«. وأبــــــــرزت الــصــحــيــفــة  ــديــ مــــع دولــــــة »صــ
جــو  األمــــيــــركــــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  أن  حــقــيــقــة 
 

ّ
بايدن »قلقة« من ملف الشيخ جراح، في ظل

تعّرضها لضغوط كبيرة من كل املعسكرات 
األيــديــولــوجــيــة داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي. 
مـــع الــعــلــم أنـــه ســبــق أن دان مــمــثــلــو الــحــزب 
الديمقراطي في مجلسي الكونغرس )النواب 
والشيوخ( السلوك اإلسرائيلي تجاه املنازل 

الفلسطينية في الشيخ جراح.
ولفتت الصحيفة إلى أن ملك األردن عبد الله 
الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 
ــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي  ــ را وزيــ

ّ
ــذ ــ ــ عـــبـــاس حـ

أنــتــونــي بــلــيــنــكــن مـــن مــغــبــة طــــرد الــعــائــات 
الفلسطينية من منازلها، موضحة أن بلينكن 
اإلسرائيلين  املسؤولن  إبــاغ  على  حــرص 

بموقف كل من األردن والسلطة.
ــتــــال،  فــــي ســـيـــاق آخــــــر، هـــدمـــت قــــــوات االحــ
أمـــس األربــــعــــاء، عـــشـــرات املــنــشــآت الــزراعــيــة 

قـــال ديــبــة »إن بلدية  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــعـــرض الـــحـــائـــط بـــقـــرار  ــربـــت بـ االحــــتــــال ضـ
املحكمة املــركــزيــة وســارعــت بــإصــدار أوامـــر 
الـــهـــدم وتــنــفــيــذهــا، فـــي وقــــت كـــانـــت مــحــاكــم 
القضائية،  ــازة  اإلجـ بسبب  مغلقة  االحــتــال 
مما تعذر معه اتخاذ أي إجراء لوقف تنفيذ 

األوامر خال ساعات«.
كذلك اقتحمت قــوات االحــتــال، أمــس، خربة 
ــوار الــشــمــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــاألغـ ــ ابــــزيــــق بـ
الــغــربــيــة، وشــرعــت بعمليات هــدم  بــالــضــفــة 
ــيــــاء طــــاولــــت 19 مـــنـــشـــأة،  ــتــ وتـــفـــكـــيـــك واســ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى االســـتـــيـــاء عــلــى مــركــبــتــن. 
وحظائر  العائات  مساكن  التفكيك  وطــاول 
أغنامهم وخزانات املياه والخايا الشمسية.

وأوضح الناشط محمود مساعيد في حديٍث 
»العربي الجديد«، أن املنطقة تتعّرض دوما  لـ
إجـــراء عمليات  االحــتــال عبر  مــن  لهجمات 
هدم وإزالة بحجج واهية، ومنها البناء من 
الــتــابــعــة  املــدنــيــة  اإلدارة  مـــن  تــرخــيــص  دون 
املنطقة مصنفة  أن  اعــتــبــار  على  لــاحــتــال، 
»ج«، وبالتالي يمنع إقامة أي منشأة فيها. 
ــــدة تــتــعــلــق بـــوجـــود  ــررات عـ ــبــ ــــدمــــت مــ

ُ
كـــمـــا ق

تدريب عسكري، بما يمنع وجود أشخاص 
ــوات االحـــتـــال، أمــس  فـــي املـــوقـــع. وهـــدمـــت قــ
ــا، غـــرفـــة زراعــــيــــة فـــي بـــلـــدة ســبــســطــيــة،  أيـــضـ
شمالي نابلس، وجرفت األرض املحيطة بها 
والواقعة قرب املوقع األثري، ودمرت السياج 

وشبكة املياه فيها.
في سياق آخــر، ذكــرت هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان الفلسطينية أن قوات االحتال 
تقوم بعمليات هــدم في منطقة  ذراع عواد 
ــرق نـــابـــلـــس شــمــال  ــ ـــن شـ وفـــــــروش بـــيـــت دجــ
بــاألغــوار  الحمرا  حاجز  مــن  بالقرب  الضفة 

الفلسطينية.
على صعيد منفصل، اعتقلت قوات االحتال 
اإلســــرائــــيــــلــــي األربـــــــعـــــــاء، ثــــاثــــة مـــواطـــنـــن 
بــلــدة ســعــيــر شــمــال شــرق  مـــن  فلسطينين 
الطفل  اعتقلت  كما  الــضــفــة،  جــنــوب  الخليل 
إســـام مــســعــود زيــتــون )13 عــامــا( مــن بلدة 

سلوان جنوب املسجد األقصى. توعد سالمي بردود مدمرة على أي اعتداء )فرانس برس(

اعترض الفلسطينيون على قرار المحكمة يوم الثالثاء )األناضول(

املـــاضـــي، مــا أدى إلـــى مقتل شــخــصــن. وذكــر 
موقع »مــعــاريــف« أن وزيــر األمــن اإلسرائيلي 
بــنــي غــانــتــس ووزيـــــر الــخــارجــيــة يــئــيــر لبيد 
ــفـــراء الــــدول  أجـــريـــا صـــبـــاح أمــــس لـــقـــاء مـــع سـ
األعضاء في مجلس األمن الدولي املعتمدين 
لدى دولة االحتال حول استهداف السفينة. 
وقال املوقع إن الوزيرين كشفا أمام السفراء أن 
مسؤول منظومة الطائرات املسّيرة في الحرس 
الثوري اإليراني سعيد أرجاني هو املسؤول عن 
الهجوم الذي استهدف السفينة اإلسرائيلية. 
إلــى أن هــذه الخطوة تندرج في  ولفت املوقع 
ها إسرائيل ضد 

ّ
املعركة الدبلوماسية التي تشن

إيران لحشد تأييد دولي إلسرائيل ضد النشاط 
اإليراني في اإلقليم وضد مشروعها الصاروخي 

وليس فقط مشروعها النووي.
مــن جــهــتــه، قـــال مــوقــع »هـــآرتـــس« إن غانتس 
ولــبــيــد ذكـــــرا املـــســـؤولـــن اإليــــرانــــيــــن، سعيد 
أمير علي حجي  الجو  أرجاني، وقائد ساح 
استهداف  عــن  املــســؤولــن  باعتبارهما  زادة، 
السفينة »ميرسر ستريت«. وبحسب »هآرتس«، 
فقد أعلن غانتس أيضا أن »10 أسابيع تفصل 

بالكامل على جميع الحدود املائية )اإليرانية( 
: »لن نتردد 

ً
في الخليج ومضيق هرمز«، قائا

ــاع عـــن مــصــالــح الــجــمــهــوريــة  ــدفـ لــحــظــة فـــي الـ
اإلسامية في املياه الحرة والبعيدة«. وأضاف، 
وفقا للتلفزيون اإليراني، أن القوات اإليرانية 
الكاملة على مضيق  الذكية  السيطرة  »لديها 
يــعــلــم أن تحركاته   إن »الـــعـــدو 

ً
قــائــا هـــرمـــز«، 

مرصودة وفي حال ارتكابه أي خطأ سيتلقى 
إنذارًا جادًا وعليه االلتزام بالضوابط وإال سيتم 

التصدي له بحزم واقتدار«.
التصعيد ضد  إسرائيل  تــواصــل  ذلــك،  مقابل 
إيران على خلفية الهجوم على سفينة »ميرسر 
ستريت« التي يملكها إسرائيلي، يوم الخميس 

إيران عن الوصول إلى املواد االنشطارية التي 
تمّكنها من بناء قنبلة نووية«.

ــرر غــانــتــس ولــبــيــد أن إســـرائـــيـــل تحتفظ  ــ وكـ
بـــحـــريـــة الـــعـــمـــل ضــــد كــــل تـــهـــديـــد ألمـــنـــهـــا أو 
ــــال غــانــتــس إنــــه يــنــبــغــي على  مــواطــنــيــهــا. وقـ
املجتمع الدولي أن يفرض عقوبات اقتصادية 
عبر مجلس األمن وهيئات أخرى ضد النظام 
اإليراني. وأضاف أن إيران تشّكل تحديا أمنيا 
ولاستقرار  إلسرائيل  أيضا  ودوليا  إقليميا 
ــة وهـــــــي مــــســــؤولــــة عـــــن عــــشــــرات  ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي املـ
العمليات اإلرهابية عبر مليشياتها في اليمن 
والـــعـــراق ودول أخــــرى. واتــهــم طــهــران بأنها 
في  تم تحديدها  التي  الخطوط  كل  تجاوزت 
االتفاق السابق وآن األوان ألن يتخذ املجتمع 
اقتصادية وخــطــوات عملية  الــدولــي عقوبات 

ضد الحرس الثوري.
وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني 
دومــيــنــيــك راب إنـــه يــجــب عــلــى مجلس األمــن 
الدولي الرد في أعقاب الهجوم على »ميرسر 
ستريت«. وكتب راب على »تويتر«: »يجب على 
املــجــلــس الـــرد عــلــى تــصــرفــات إيــــران املــزعــزعــة 
لاستقرار، وعدم احترامها القانون الدولي«.

ــا ولــيــبــيــريــا قد  ــيـ ــانـ ــانـــت بــريــطــانــيــا ورومـ وكـ
أبــلــغــت مجلس األمـــن الــدولــي مــســاء الــثــاثــاء 
بــأن مــن »املــرجــح للغاية« أن تــكــون إيـــران قد 
أكــثــر لتنفيذ  اســتــخــدمــت طـــائـــرة مــســّيــرة أو 
الهجوم على »ميرسر ستريت« قبالة سواحل 
ُعـــمـــان. وقــالــت الــــدول الــثــاث فــي رســالــة إلــى 
ــــذا  مـــجـــلـــس األمـــــــن نـــشـــرتـــهـــا »رويـــــــتـــــــرز«: »هـ
الــدولــي وأمنه  الشحن  أضــر بسامة  الهجوم 
ــان انــتــهــاكــا واضــحــا  ــ ــّكـــل خـــطـــرًا عــلــيــه وكـ وشـ
الــدولــي  للمجتمع  ينبغي  الـــدولـــي...  للقانون 
أن يــنــدد بــهــذا الــعــمــل«. وأضــافــت أن »اململكة 
ــى جــانــب  ــ ــان، إلــ ــريــ ــجــ املــــتــــحــــدة ورومــــانــــيــــا تــ
 
ً
ــيـــن، تحقيقا شــامــا إقــلــيــمــيــن ودولـ شــركــاء 

آخر  املجلس على  الــهــجــوم. سنطلع  هــذا  فــي 
املـــســـتـــجـــدات فـــي الـــوقـــت املـــنـــاســـب«. وبــعــثــت 
إسرائيل برسالة منفصلة إلى مجلس األمن، 
اإلجـــراءات  جميع  اتخاذ  »بمواصلة  متعهدة 

الازمة لحماية مواطنيها«.

غانتس: 10 أسابيع تفصل 
إيران عن الوصول إلى 

المواد االنشطارية
ــادة الــخــطــيــب،  ــحــ ــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز شــ ــــواطـ املـ
ــارات بــهــدم جــمــيــع املــنــشــآت، وأمــهــلــتــه  ــطـ إخـ

تسع ساعات لتنفيذ عملية الهدم.
ــدم  ــهــ الــ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــــت الــــخــــطــــيــــب إلـــــــى أن عـ ــفـ ــ ولـ
والتجريف حصلت على الرغم من استصدار 
ــاب تـــلـــك املـــنـــشـــآت  ــ ــــحـ قــــــــــرارات ســـابـــقـــة ألصـ
بــيــد أن االحــتــال  الـــهـــدم،  بتجميد عــمــلــيــات 
ــــذ عــمــلــيــات 

ّ
تــــجــــاوز قـــــــــرارات املـــحـــكـــمـــة ونــــف

الــهــدم. وأبــدى اعتقاده بــأن تكون العمليات 
تــّمــت ملــصــلــحــة تــوســيــع طــريــق اســتــيــطــانــي 
وعــســكــري فــي محيط الــبــلــدة، بــالــتــزامــن مع 
ــل الــشــمــالــي والــجــهــة  ــا يـــجـــري عــنــد املـــدخـ مـ
يجري  حيث  البلدة،  مــن  الشرقية  الشمالية 

شق طريق عسكري هناك.
ــامــــي أصــــحــــاب  ــة، مــــحــ ــ ــبــ ــ ــــت ديــ ــــدحـ وكـــــــــان مـ
ــق فــي  ـــابــ ــــي وقــــــت سـ ــد نـــجـــح فـ ــ املــــنــــشــــآت، قـ
تــجــمــيــد عــمــلــيــات الـــهـــدم. وتــمــكــن عــبــر طلب 
من  اإلسرائيلية  املركزية  املحكمة  إلــى  قدمه 
به جمعية »رجابيم«  التماس تقدمت  إلغاء 
االســتــيــطــانــيــة لــهــدم املــنــشــآت. وفـــي حــديــث 

املناطق مــن الضفة  فــي عــدد مــن  والتجارية 
املحتلة.  الــقــدس  فيها  بما  املحتلة  الغربية 
وهدمت جرافات بلدية االحتال اإلسرائيلي 
ــقــــدس 18 مـــنـــشـــأة تـــجـــاريـــة فــــي بــلــدة  فــــي الــ
حـــزمـــا، شــمــالــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، مــتــاخــمــة 
لجدار الفصل العنصري وقريبة من الحاجز 

العسكري املقام على أراضي البلدة.
السابق  حزما  بلدي  مجلس  رئيس  وكشف 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ ــيـــب، فـ ــطـ ــخـ ــوفــــق الـ مــ
الـــجـــديـــد«، أن طـــواقـــم مـــن بــلــديــة االحـــتـــال 
أول  الرابعة من عصر  الساعة  عند  حضرت 
مــن أمـــس الــثــاثــاء، وســلــمــت مــالــك املــنــشــآت 

إسرائيل متحمسة إلنهاء 
الملف للتخلص من 

الضغوط الدولية

يتزايد التوتر بين إسرائيل 
وإيران على خلفية 

الحوادث التي تعرضت 
لها سفن في بحر العرب، 
وسط تهديدات متبادلة

يحاول االحتالل اإلسرائيلي 
فرض تسويته الخاصة 

في ملف تهجير 
فلسطينيي حي الشيخ 

جرّاح، باالستعانة بالرئيس 
األميركي جو بايدن

تقريرالحدث
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لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

واشنطن تفشل في إدارة االنسحاب

»طالبان« تخترق كابول

ال يبدو أن بايدن 
في وارد التراجع عن قرار 

االنسحاب

كابول ـ العربي الجديد

تــتــخــذ املــــعــــارك فـــي أفــغــانــســتــان 
مــســارًا تصعيديا مــع قــرع حركة 
كابول،  العاصمة  أبــواب  طالبان 
ــر الــدفــاع  عــبــر هــجــوم اســتــهــدف مــنــزل وزيــ
بسم الله خان محمدي، مساء أول من أمس 
الثاثاء. وشّكل الهجوم رسالة من الحركة 
ــارك لــــن تـــتـــوقـــف، وأنـــهـــا  ــعــ ــــأن املــ مـــفـــادهـــا بـ
فــرض شروطها  ستواصل هجماتها حتى 
القوات  على السلطات. في املقابل، واصلت 
مستعينة  املـــضـــادة،  هجماتها  الحكومية 
بــســاح الــجــو، لــوقــف تــقــدم »طــالــبــان« إلــى 
ــرح هـــذه  ــطــ داخــــــل مـــــدن رئـــيـــســـيـــة عــــــدة. وتــ
الـــتـــطـــورات تـــســـاؤالت كــثــيــرة حـــول جـــدوى 
ــــن أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــي مـ ــركــ ــيــ ــاب األمــ ــحــ ــســ االنــ
وقــــدرة الـــقـــوات الــحــكــومــيــة األفــغــانــيــة على 
 

ّ
أمــام »طــالــبــان«، في ظل الصمود بمفردها 
املعالم،  أميركية غير واضحة  استراتيجية 
لم تضع في الحسبان حجم ضعف قدرات 
الجيش األفغاني أمام الحركة املتمّرسة في 
حروب العصابات منذ التسعينات من القرن 
الجيش  هـــذا  مــســاعــدة  املــاضــي، وال كيفية 
أمام  األبــواب  بعد االنسحاب، ما قد يشّرع 
احتمال إعادة اإلدارة األميركية التفكير في 
أن  فترض 

ُ
امل لانسحاب،  مناقضة  خيارات 

يــتــم االنــتــهــاء مــنــه نــهــايــة شــهــر أغــســطــس/
آب الــحــالــي. ومــن الــواضــح أن »طــالــبــان« ال 
تــكــتــرث بــتــوقــيــع أي اتــفــاق يــوقــف املــعــارك، 
 انتشارها على مداخل مدن رئيسية 

ّ
في ظل

في الباد، مثل هرات وقندهار ولشكر كاه، 
واآلن في كابول، وهي مدن تنوي الحكومة 
الـــدفـــاع عــنــهــا، إلــــى جــانــب مــنــاطــق أخــــرى، 
ــدن يعني  ــى الـــوســـائـــل، ألن ســقــوط املــ

ّ
بــشــت

عمليا العودة إلى العام 2001 عندما كانت 
»طالبان« ال تزال تحكم أفغانستان.

ــي املــــقــــابــــل، ســـيـــتـــعـــرض بـــايـــدن  الــــنــــســــاء. فــ
التــهــامــات شتى بأنه »تخلى عــن األفــغــان« 
من أجل غاياته السياسية الخاصة. مع ذلك 
ال يبدو، حتى اآلن، أن بايدن سيتراجع عن 
قــرار االنــســحــاب، ألن املنطق الــذي أوضحه 
ــادرة،  ــ ــغــ ــ ــي قــــــــرار املــ ــ ــان فـ ــســ ــيــ ــل/نــ ــريــ ــي إبــ ــ فـ
ــا هــــو األفــــضــــل لـــلـــواليـــات  ــول مــ ــ تـــمـــحـــور حـ
املتحدة وليس األفــغــان. وقــال: »ذهبنا إلى 
أفغانستان بسبب هجوم مرّوع وقع قبل 20 
 2001 سبتمبر/أيلول   11 )اعـــتـــداءات  عــامــا 
على الواليات املتحدة(. هذا ال يفسر سبب 

بقائنا هناك في عام 2021«.
وتـــعـــكـــس الــــشــــهــــادات الـــحـــّيـــة لـــســـكـــان مــن 
مختلف املــنــاطــق األفــغــانــيــة، واضــطــرارهــم 
للنزوح من منازلهم بعد انسحاب الواليات 

قواعد  من  األطلسي  املتحدة وحلف شمال 
عدة، حجم املعاناة. وفي إحدى الشهادات، 
إقليم قندهار في  تقول سيدة متحدرة من 
حــديــث لصحيفة »فــايــنــانــشــال تــايــمــز« إنــه  
»قــبــل نــحــو أســبــوعــن قـــرع رجـــل أمـــن بــاب 
املــنــزل، وطــلــب منا املــغــادرة، ألن »طــالــبــان« 
ــنـــازل«. وتــشــرح كيفية  بــاتــت فــي محيط املـ
ــــول، ورؤيــــــة  ــابــ ــ ــا مـــتـــجـــهـــة إلــــــى كــ ــهــ خــــروجــ
ــــام حـــركـــة »طـــالـــبـــان« فـــي مــنــاطــق عـــدة،  أعـ
مــشــيــرة إلــــى اعــتــقــادهــا بــــأن الــنــظــام تــغــّيــر 
زوجــهــا: هل  الحركة سيطرت، وسألت  وأن 
سقطت الحكومة من دون أن يقول لنا أحد 
ذلــك؟ هــذه السيدة هي واحــدة من 300 ألف 
مواطن أفغاني نزحوا من منازلهم بدءًا من 
التأكد  بعد  املــاضــي،  الثاني  يناير/كانون 
مــن االنــســحــاب األمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان. 
ومــنــذ بــدء االنــســحــاب لــم تتأخر »طالبان« 
فــي تــرســيــخ نــفــوذهــا عــبــر ســيــطــرتــهــا على 
مــعــابــر بــريــة عـــدة عــلــى الـــحـــدود مـــع إيـــران 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، مـــوحـــيـــة بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
إسقاط الحكومة سريعا. لكنها في املقابل، 
تدرك أن مشكلتها األكبر تبقى في الشمال، 
حيث بوسع مناوئيها حشد قواهم، سواء 

للقيام بهجمات مرتدة، أو لتحصن مواقع 
مضادة لها، مما يعيق قدرتها على التحرك 

وإحكام السيطرة على الباد.
وال يـــبـــدو أن األمــيــركــيــن يــكــتــرثــون بــهــذه 
الــتــحــوالت، طــاملــا حــصــلــوا عــلــى مــا أرادوا، 
على األقل بموجب اتفاق 29 فبراير/شباط 
2020 مــع »طــالــبــان«، وهــو عــدم مهاجمتها 
الواليات املتحدة وال أن تتحّول أفغانستان 
الهجوم. ولعل  إلى قاعدة انطاق ملثل هذا 
ــيـــركـــي مـــن قـــاعـــدة بـــاغـــرام  االنـــســـحـــاب األمـ
املاضي،  يوليو/تموز  شهر  مطلع  الجوية 
كان أكبر دليل على حصول األميركين على 
مرادهم. فقد انسحبت القوات األميركية في 
 من دون إعام الجيش األفغاني 

ً
حينه ليا

ــبــيــحــت الــقــاعــدة لــســاعــات، مع 
ُ
بــذلــك، واســت

سيطرة اللصوص عليها. 
ووضع الجنرال األميركي ديفيد بترايوس، 
والذي سبق له أن شغل منصب قائد القوات 
الدولية في أفغانستان، التطورات األخيرة، 
ــبـــان انــســحــابــنــا  ــالـ فــــي ســـيـــاق »انـــتـــظـــار طـ
أنــهــا »حققت   هــجــومــهــا«، معتبرًا 

ّ
قبل شــن

أهـــدافـــهـــا بــمــجــرد تـــأكـــدهـــا مـــن عــــدم عـــودة 
القوات األميركية إلى أفغانستان«.

نقلت حركة طالبان 
المعركة إلى مستوى 

جديد مع استهدافها 
وزير الدفاع في كابول، 

في ظّل انتقادات 
لواشنطن على االنسحاب 

السريع من أفغانستان

استهدفت »طالبان« منزل وزير الدفاع مساء الثالثاء )األناضول(

ــر الـــدفـــاع  ــ ــول الـــهـــجـــوم عــلــى مـــنـــزل وزيـ ــ وحـ
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، الـــــذي ســقــط فــيــه ثــمــانــيــة 
ت »طالبان« 

ّ
قتلى وأكثر من 20 جريحا، تبن

العملية أمس األربعاء. وأفاد املتحدث باسم 
الحركة ذبيح الله مجاهد، بأن الهجوم نفذ 
بـــواســـطـــة ســـيـــارة مــفــخــخــة قــبــل أن يــدخــل 
الــدفــاع، وهم  إلــى منزل وزيــر  االنتحاريون 
واّدعــى  وثقيلة.  بأسلحة خفيفة  مدججون 
أن كـــبـــار املـــســـؤولـــن كـــانـــوا مــجــتــمــعــن في 
املـــنـــزل، بــيــنــمــا أكــــد مــصــدر أمــنــي ومــصــدر 
»الـــعـــربـــي  ــلـــه مـــحـــمـــدي لــــ ــرة بـــســـم الـ ــ مــــن أســ
الــجــديــد«، أن وزيــر الــدفــاع لــم يكن موجودًا 
العملية  الهجوم. وأظــهــرت  في منزله وقــت 
نية »طالبان« مواصلة املعركة حتى إسقاط 
كـــابـــول، بــل تـــوّعـــدت بــاســتــهــداف مــزيــد من 
املــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن. وكــــــان الــرئــيــس 
أشـــــرف غــنــي قـــد عــــّن مــحــمــد فـــي منصبه 
فــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، بسبب كونه 
 عــن كــونــه من 

ً
قــائــدًا جــهــاديــا ســابــقــا، فــضــا

أركان »التحالف الشمالي« الذي اشتبك مع 
»طالبان« في التسعينات. ويتمتع محمدي 
عمله  بحكم  نالها  كبيرة،  عسكرية  بخبرة 
مـــع أحــمــد شــــاه مــســعــود، قــائــد »الــتــحــالــف 

الشمالي«.
ومع تصاعد املعارك بن »طالبان« والقوات 
ــة، عـــــــاد الــــحــــديــــث عـــــن جـــــدوى  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
االنــســحــاب األمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان إلــى 
الـــواجـــهـــة، بــعــد االنـــتـــقـــادات الــشــديــدة الــتــي 
وّجــهــهــا الــرئــيــس األفــغــانــي إلـــى واشــنــطــن 
مــنــذ أيـــــام، وقـــولـــه إن االنـــســـحـــاب أدى إلــى 
التدهور األمني الحاصل. ويعتبر مراقبون 
ــيـــة  ــيـــركـ األمـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  تــــأكــــيــــدات  أن 
األميركية  الــقــوات  بمواصلة  )الــبــنــتــاغــون( 
تــوجــيــه الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة لـــدعـــم الـــقـــوات 
بعد  كـــاٍف،  غير  أفغانستان،  فــي  الحكومية 
فمنذ  العلن.  إلــى  خرجت  داخلية  انتقادات 
»سي  لـ أميركي  أفــاد مسؤول عسكري  أيــام 
أن أن«، بــــأن »الـــوضـــع لــيــس عــلــى مـــا يـــرام 
فـــي أفــغــانــســتــان«، فـــي تــقــيــيــم غــيــر معهود 
للفوضى املستمرة وفي خروج عن أدبيات 
املصادر العسكرية األميركية، التي غالبا ما 
تتفق مــع اإلدارة. وكــل املــؤشــرات تفيد بأن 
األميركين  إعــان  بعد  تشجعت  »طالبان« 
االنــســحــاب، مما أثـــار مــخــاوف مــن احتمال 
متابعون  ويعتبر  الــبــاد.  على  استيائها 
أن مثل هــذا السيناريو لن يــؤدي فقط إلى 
انــهــيــار املــكــاســب بعد 20 عــامــا مــن التدخل 
الــعــســكــري فــحــســب، بــل ســيــؤدي أيــضــا إلــى 
ســيــطــرة الــحــركــة ومـــمـــارســـة الــتــمــيــيــز ضد 
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اضطراب مصرفي في اليمن
عدن ـ العربي الجديد

عدن  في  اليمنين  الصرافن  جمعية  أعلنت 
الصرافة  كافة شركات  الشامل في  اإلضــراب 
وشبكات التحويات املالية، حتى تستجيب 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة ملــطــالــبــهــا فــــي مــعــالــجــة 

الوضع االقتصادي.
وأكــــدت الــجــمــعــيــة فــي تــعــمــيــم، اطــلــعــت عليه 
ــــراب يأتي  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن قـــرار اإلضـ
احتجاجا على تدهور األوضاع االقتصادية 
واملعيشية ولن يتم رفعة إال بقيام الحكومة 
الواقع  أرض  تنعكس على  فعلية  بــإجــراءات 

في تطبيع هذه األوضاع.
ــراب الــذي  ــ وشــوهــد الـــتـــزام كبير بــقــرار اإلضـ
الطارئة  الخدمة  نوافذ  اإلبقاء على  استثنى 
ليوم واحد، إذ أقدمت معظم محال وشركات 
الــصــرافــة عــلــى إغــــاق أبــوابــهــا فـــي مختلف 
مـــنـــاطـــق عـــــــدن، بـــاســـتـــثـــنـــاء فـــــــروع مـــصـــرف 
ــي جـــولـــة مــيــدانــيــة قـــامـــت بها  الــكــريــمــي. وفــ

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فــــي شــــــارع الـــصـــرافـــن 
ــــدن، بــدت  بــمــنــطــقــة الــشــيــخ عــثــمــان شـــمـــال عـ
ــات الــــصــــرافــــة مــغــلــقــة  ــ ــركـ ــ جـــمـــيـــع مــــحــــال وشـ
أبوابها، بينما كان هناك نحو ثاثة أو أربعة 
مــحــات تــعــمــل عــبــر نـــوافـــذ صــغــيــرة خــاصــة 

بالخدمة الطارئة، كما أكد ذلك صرافون.
وقال خالد السروري، عامل في محل صرافة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــم مــلــتــزمــون بشكل  لـــ
كلي بتعميم جمعية الصرافن في عدن، وإن 
املالية  التحويات  فقط على  عملهم يقتصر 
عبر الخدمة الطارئة، في ظل توقف تــام عن 

أي أعمال مصارفه للعملة.
واتـــجـــه املــتــعــامــلــون مـــن مـــواطـــنـــن وتـــجـــار، 
ــات الـــصـــرافـــة،  ــركــ فـــي ظـــل إغـــــاق مـــحـــال وشــ
والقيام  العملة  لتبديل  املتاحة  البدائل  إلــى 
بعمليات الصرف واملتمثلة باملوالت واملراكز 

التجارية.
وحــســب الــتــاجــر نــــزار الــعــمــاري، فــي حديثه 
ــإن هـــنـــاك اســتــغــاال  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ لــــ

واضـــحـــا لــهــذه الــوضــعــيــة فـــي هــــذه األمــاكــن 
العملة،  الــتــي وفـــرت خــدمــة صــرف  التجارية 
مؤكدًا أنه قام بصرف عمات أجنبية، بنحو 
264 ريـــاال مقابل الــريــال الــســعــودي الــواحــد، 

فيما بلغ الدوالر 1020 رياال يمنيا.
أكــدت مصادر مصرفية مطلعة  السياق،  في 
ــرار اإلضــــــراب له  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـ لــــ
عاقة بوضع البنك املركزي اليمني شروطا 
شركات  اعتماد  لتجديد  مــشــددة  محاسبية 
الصرافة، وهو ما ترفضه جمعية الصرافن 

اليمنين في عدن.
وحــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى تعميم 
اليمني في عــدن، موجه  املــركــزي  مهم للبنك 
ــات الــــصــــرافــــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــركــ إلـــــى كـــافـــة شــ
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، حـــول الــقــوائــم املــالــيــة 
املــركــزي  البنك  قـــرار  إلــى  اســتــنــادا  الختامية 
رقم )5( لسنة 2010، حسب املادة )11( بشأن 
املعتمدة  املالية  البيانات  مــن  نسخة  تقديم 
إلى البنك املركزي، من قبل محاسب قانوني 

معتمد. وأكــد البنك املركزي على ضــرورة أن 
يكون املحاسب القانوني املتعاقد معه، ضمن 
قوائم املحاسبن القانونين املعتمدين لدى 
الصناعة  وزارة  في  املختصة  العامة  اإلدارة 
والـــتـــجـــارة فـــي عـــــدن، مـــشـــددًا عــلــى االلـــتـــزام 
بتقديم نسخة من القوائم املالية السنوية في 

موعد أقصاه 30 إبريل/نيسان من كل عام.
االقتصادية  اتها  إجراء الحكومة من  وكثفت 
للعملة،  قياسي  انهيار  إثــر  على  واملصرفية 
إذ تخطي ســعــر الــصــرف حــاجــز 1000 ريــال 

مقابل الدوالر.
في هذا الصدد، يؤكد الخبير املصرفي نشوان 
»العربي الجديد«، أن اإلجراءات التي  سام، لـ
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة اليمنية ال تــهــدف فقط 
إلى معالجة التشوهات السعرية في العملة 
الــوطــنــيــة، بــل أيــضــا إلـــى قــطــع الــطــريــق أمــام 
الــذي صعد من  الجنوبي  االنتقالي  املجلس 

تحركاته ضد الحكومة في أكثر من اتجاه.

عدنان عبد الرزاق

بنحو  الغذائية  واملنتجات  اللحوم  أسعار  ارتفعت 
20% خـــال عــشــرة أيــــام، تــزامــنــا مــع انــقــطــاع التيار 
الكهربائي بالعاصمة السورية دمشق واملدن التي 
يسيطر عليها نظام بشار األسد، ألكثر من عشرين 
ساعة يوميا، ما أدى إلى فساد لحوم وسلع غذائية 

أخرى مثل األلبان واألجبان.
ــنــــام بــمــنــطــقــة الـــحـــّجـــيـــرة بــريــف  ويـــقـــول تـــاجـــر األغــ
 »معظم الجزارين توقفوا 

ّ
دمشق، رضوان محمد، إن

عـــن الـــذبـــح وبـــيـــع الــلــحــوم خــــال األســـبـــوع األخــيــر 

الحرارة  درجــة  وارتــفــاع  الكهربائي  التيار  النقطاع 
لنحو 40 درجة، ما أفسد اللحوم وتسبب بخسائر 
)الضأن  الخروف  للجزارين، ورفــع سعر كيلو لحم 
أو الــغــنــم( إلــى 32 ألــف لــيــرة )الــــدوالر = 3500 ليرة 
في السوق السوداء( تحت مبرر أن تشغيل مولدات 
الــكــهــربــاء يــزيــد مــن مــصــاريــف الـــجـــزاريـــن«. ويــؤكــد 
انقطاع  »استمرار  على  الجديد«  »العربي  لـ محمد 
الــكــهــربــائــي لنحو 22 ســاعــة بمناطق ريــف  الــتــيــار 
 املشكلة غير صحيح« 

ّ
دمشق وما سمعناه من حل

ه ال إلزام ألصحاب محال اللحوم على 
ّ
مشيرًا إلى أن

البيع بواقع عجز الحكومة عن تأمن الكهرباء.

وفـــي املــقــابــل، ارتـــفـــع ســعــر كــيــلــوغــرام الـــدجـــاج إلــى 
اللحوم  بمبيعات  كبير  تــراجــع  مــع  لــيــرة،  آالف   10
»العربي  لـ خاصة  مصادر  وفق  دمشق،  بالعاصمة 
اللحوم  شــراء  عن  أحجموا  السورين   

ّ
ألن الجديد« 

بسبب غاء األسعار واستحالة التخزين بالبرادات 
املــصــادر،  وتضيف  الكهرباء.  غياب  بــواقــع  املنزلية 
 »انـــقـــطـــاع الــتــيــار 

ّ
الـــتـــي رفـــضـــت ذكــــر أســمــائــهــا، أن

ساعات  لثماني  يصل  طويلة،  لساعات  الكهربائي 
بــالــبــرادات  األغــذيــة  جميع  بفساد  كفيل  متواصلة، 

املنزلية«.
بــــدوره، يــقــول مــديــر منشأة الــدواجــن فــي الــاذقــيــة، 

كبير  بشكل  أثــر  الكهرباء  انقطاع   
ّ
إن حسن،  باسم 

صحافية،  تصريحات  فــي  مبينا  املنشأة،  عمل  فــي 
 انــقــطــاع الــتــيــار يتسبب بــزيــادة 

ّ
أمـــس األربـــعـــاء، أن

تكاليف اإلنتاج وصرف أكثر من نصف مليون ليرة 
يوميا لشراء املازوت لتوليد الطاقة الكهربائية عبر 

 يوم.
ّ

تشغيل املولدات لـ 20 ساعة كحد أدنى كل
 مــنــتــجــات 

ّ
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ــ ـ

ّ
ويــضــيــف حــســن أن

الدواجن عموما يحكمها مبدأ العرض والطلب في 
 ارتفاع أسعار املواد العلفية بشكل كبير، 

ّ
السوق، فإن

إضافة لزيادة تكاليف اإلنتاج، جميعها عوامل أدت 
لزيادة سعر الفروج والبيض في الوقت نفسه.

سورية: انقطاع الكهرباء يُفسد اللحوم ويرفع أسعارها

الجزائر: ارتفاع إنتاج شركات 
الصناعة

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج 
الشركات الصناعية التابعة للقطاع 

العام في الجزائر بنسبة 0.4 % 
في الربع األول من العام الحالي. 

وأرجع الديوان الوطني لإلحصائيات 
)حكومي( هذا التحسن إلى »زيادة 

في إنتاج الصناعات الغذائية 

والحديد واملعادن واألجهزة 
واملعدات امليكانيكية والكهربائية 
واإللكترونية«، وفق وكالة األنباء 

الجزائرية الرسمية. وأوضح أّن إنتاج 
الصناعات الغذائية زاد 10.3 % في 

الربع األول من هذا العام، على أساس 
سنوي، فيما سجلت قطاعات 

صناعة الحديد واملعادن واألجهزة 
الكهربائية واملعدات زيادة 8.6 %. 
بينما واصل قطاع الطاقة الركود 
في الربع األول من العام الجاري، 
وانكمش إنتاج املحروقات 2 %.

تركيا: ارتفاع صادرات 
الصناعات الكيميائية

حققت صادرات قطاع الصناعات 
الكيميائية التركية، نموًا بنسبة 

34.9 باملئة، خالل األشهر السبعة 
األولى من العام الجاري، وذلك 

مقارنة بالفترة املناظرة من العام 
املاضي. وفي حديثه لألناضول، 

قال عادل بيليستر، رئيس اتحاد 
مصدري املنتجات الكيميائية 

في إسطنبول، إن صادرت البالد 
خالل الفترة بني يناير/ كانون 

الثاني – يوليو/ تموز 2021، بلغت 
121 مليارا و358 مليون دوالر. 

وأضاف أنه في شهر يوليو لوحده، 
بلغت صادرات القطاع 1.92 مليار 
 نموًا بنسبة 21.44 

ً
دوالر، مسجال

باملئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 
2020. وأوضح أن قطاع املنتجات 

الكيميائية، سجل رقمًا قياسيًا 
جديًدا في يونيو/ حزيران املاضي 

على صعيد الصادرات الشهرية، 
حيث بلغت عائدات صادراتها 2.3 

مليار دوالر.

الخرطوم تتجاوز مناسيب 
الفيضان 

أعلنت السلطات السودانية، أمس 
األربعاء، أن كمية املياه الواردة من 

إثيوبيا تجاوزت مليار متر مكعب. 
وأوضحت لجنة الفيضانات التابعة 

لوزارة الري واملوارد املائية، في 
بيان أطلع عليه »العربي الجديد«، 

أن 806 مليون متر مكعب سجلت 
في محطة الديم على الحدود 

السودانية اإلثيوبية خاصة بنهر 
النيل األزرق، وأن 240 مليون متر 
مكعب سجلت على الحدود أيضا 

خاصة بنهر عطبرة. وأشارت 
اللجنة إلى أن العاصمة الخرطوم، 
تجاوزت منسوب الفيضان، بعد 

أن سجل نهر النيل األزرق ارتفاعا 
فيها بلغ 16.64 متر متجاوزًا 

معدل الفيضان بنحو 14 سنتمتر. 
وأضافت اللجنة أن جميع املناطق 
على ضفاف النيل سوف تسجل 
ارتفاعا بمتوسط 10 سننتمتر، 

وطالبت املواطنني القاطنني في 
تلك املناطق خاصة في الخرطوم 

ومحليات والية سنار )جنوب 
وسط(، وعطبرة )شمال(، بأخذ 

كآفة التحوطات الالزمة.

أخبار

أرباح »تويوتا« 
تقفز %466

أعلنت مجموعة »تويوتا موتورز« أمس األربعاء، ارتفاع صافي أرباحها خال الربع األول )للسنة املالية للشركة( املنتهي في يونيو/حزيران 2021 بنسبة 
466 في املائة، لتعود ملستويات ما قبل الجائحة، بدعم إلغاء قيود التنقل في أغلب املناطق حول العالم. وذكر عماق تصنيع السيارات الياباني في بيان، 
 صافي األرباح املسجلة القابلة للتوزيع على املساهمن، بلغ 897.83 مليار ين )8.22 مليارات دوالر(، من 158.84 مليار ين )1.45 مليار دوالر( على أساس 

ّ
أن

سنوي. وارتفعت مبيعات الشركة خال الربع األول من العام الحالي بنسبة 72.5 في املائة على أساس سنوي، إلى 7.935 تريليونات ين )72.7 مليار دوالر(. 
وأشارت املجموعة التي تضم أيضا شركتي »دايهاتسو موتور« و»هينو موتورز« إلى نمو مبيعات السيارات إلى 2.148 مليون سيارة خال الفترة.

اقتصاد
Thursday 5 August 2021
الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة

)Getty(
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القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن قــــرار 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  الــــرئــــيــــس املـــــصـــــري، عـ
السيسي، إلغاء الدعم تدريجيا عن 
مليارات   7.7 تدبير  يستهدف  الخبز  رغــيــف 
بـــصـــورة  دوالر(،  مـــلـــيـــون   490 )نـــحـــو  جــنــيــه 
مبدئية، لتوفير وجبات غذائية للتاميذ في 
املــدارس الرسمية، مع انطاق العام الدراسي 

الجديد في 9 أكتوبر/ تشرين األول املقبل.
وقالت املصادر في حديث خاص مع »العربي 
الجديد« إن السيسي اجتمع مؤخرًا مع اللواء 
وليد أبو املجد، املدير العام لجهاز مشروعات 
الــخــدمــة الــوطــنــيــة، الــتــابــع لــلــقــوات املسلحة 
)الــجــيــش(، مــن أجــل تــولــي الــجــهــاز مسؤولية 
ــيـــة بــالــتــنــســيــق مع  ــبـــات املـــدرسـ تــدبــيــر الـــوجـ

وزارتي التربية والتعليم والزراعة.
وأضافت املصادر، التي رفض ذكر اسمها، أن 
السيسي حّدد سعر الوجبة بسبعة جنيهات 
الــواحــد، بحيث تتضمن بسكويت  الطفل  عن 
سادة، وآخر محشوًا عجوة، وفطيرة مدرسية، 
مع العلم أن تكلفة هذه الوجبة تقل كثيرًا عن 
املبلغ املحدد؛ ما يدر أرباحا طائلة على جهاز 

الخدمة الوطنية مع كل عام دراسي.
ــــرر أن يـــغـــطـــي بـــرنـــامـــج  ــقـ ــ وتــــابــــعــــت: »مــــــن املـ
الـــتـــغـــذيـــة املـــدرســـيـــة جــمــيــع تـــامـــيـــذ مــرحــلــة 
رياض األطفال، واملرحلة االبتدائية للشريحة 
العمرية حتى 12 عاما في املدارس الحكومية 
الرسمية، وذلك بإجمالي 12 مليونا و212 ألفا 
و596 طالبا وطالبة في 31 ألفا و403 مدارس«. 
ــاءت خــال  ــ تــصــريــحــات الــرئــيــس املـــصـــري جـ
مــؤتــمــر افــتــتــاح املــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــغــذائــيــة 
»سايلو فودز«، اململوكة للقوات املسلحة، أول 
مــن أمـــس، والــتــي أكــد مــصــدر بـــوزارة التعليم 
الــوزارة  أنها هي التي ستتولى عملية إمــداد 

بالوجبات الغذائية للطاب.

 عــــدم نــشــر اســـمـــه، إن 
ً
وقــــال املـــصـــدر، مــفــضــا

الـــوجـــبـــات  عـــلـــى  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  ــــول  ــــصـ »حـ
الــغــذائــيــة الــتــي تــقــدمــهــا لــلــطــلــبــة، مـــن الــقــوات 
املسلحة، أمر جيد، ألنها بذلك ستضمن جودة 
املــنــتــجــات، الــتــي أحــيــانــا مــا يــشــوب تــوريــدهــا 
ــاف أن »تــولــي الــقــوات  عــمــلــيــات فـــســـاد«. وأضــ

املسلحة املسألة، سيمنع الفساد تماما«.
وفي 15 يوليو/ تموز املاضي، وجه السيسي 
بتوفير وجبات تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة 
لــتــامــيــذ املــــــــدارس، فـــي لـــقـــاء جــمــعــه بــرئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، ووزيــــر 
التربية والتعليم طارق شوقي، ووزير املالية 
مــحــمــد مــعــيــط، ووزيــــــرة الــصــحــة هــالــة زايــــد، 
العام لجهاز مشروعات  املدير  إلى  باإلضافة 

الخدمة الوطنية.
افتتاح مشروع غذائي  السيسي، خــال  وقــال 
الــصــنــاعــيــة، أول مــن أمــس،  الـــســـادات  بمدينة 
إنه »يتحمل املسؤولية عن زيادة سعر رغيف 
الــخــبــز، ولـــن يــتــرك األمـــر للحكومة وحــدهــا«، 
مضيفا أن »الوفر الذي سيتحقق جراء الزيادة 
ســنــوجــهــه لــصــالــح الــتــغــذيــة املــدرســيــة، حيث 
لتوفير  جنيه  مــلــيــارات   8 تدبير  إلــى  نحتاج 

وجبات للتاميذ في املدارس«.
وأشــار السيسي إلــى أنــه سيشرف على خطة 
يبلغ  الــذي  املدعم،  الخبز  لزيادة سعر رغيف 

 100  = )الجنيه  قـــروش  خمسة  حاليا  ســعــره 
الوجبات  في  رئيسيا  مكونا  ويعتبر  قــرش(، 
ــريـــن؛ عــلــمــا أن وزن  الـــغـــذائـــيـــة لـــعـــمـــوم املـــصـ
فض مرتن من 130 غراما إلى 110، 

ُ
الرغيف خ

ثــم إلــى 90 غــرامــا قبل أقــل مــن عـــام، مــا يعني 
ارتفاع سعره أكثر من 30%، في عملية سرقة 

موصوفة لدعم الخبز وفق مراقبن.
يــذكــر أن جــهــاز مــشــروعــات الــخــدمــة الوطنية 
قد تــورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذًا 
فــــي مــحــافــظــة ســــوهــــاج بــصــعــيــد مـــصـــر، إثـــر 
تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصاحية 
وّردها الجهاز في عام 2017، ما أثار تساؤالت 
مـــشـــروعـــة عــــن تـــغـــول الـــجـــيـــش فــــي قــطــاعــات 
عــــديــــدة، واخـــتـــيـــار شـــركـــة الــنــصــر لــلــخــدمــات 
)كـــويـــن ســرفــيــس( الــتــابــعــة لــلــجــهــاز، لــتــولــي 
الحكومية  املــــدارس  لتاميذ  التغذية  تــوريــد 

»األمر املباشر«. واملعاهد األزهرية بـ
ــد كــشــفــت فــي  ــانــــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« قــ وكــ
والتعليم  التربية  وزارة  أن   2020 أيــار  مايو/ 
قد تعاقدت مع القوات املسلحة لتولي تطهير 
وتــعــقــيــم لــجــان امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، 
بمبلغ يقدر بنحو 950 مليون جنيه سنويا، 
فـــي إطـــــار اإلجـــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة لــلــحــد من 

انتشار وباء كورونا.
كـــذلـــك قـــالـــت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة فـــي وزارتـــــي 
عددًا  إن  العالي،  والتعليم  والتعليم،  التربية 
كــبــيــرًا مــن فــنــادق ودور الـــقـــوات املــســلــحــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة بـــاتـــت تـــؤجـــر قــاعــاتــهــا 
لــلــمــدرســن املــتــمــيــزيــن فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم 
األساسي مقابل مبالغ مالية كبيرة، بما فيها 
نــظــام الــدبــلــومــة األمــيــركــيــة، وشــهــادة الثقافة 
قــرار  مــن  الستثنائها  اســتــغــااًل  البريطانية؛ 
األمــاكــن  فــي  التجمعات  الــــوزراء غلق  مجلس 

املغلقة في مواجهة جائحة كورونا.
ــقـــاعـــات في  ــادر بــــأن تــأجــيــر الـ وأفـــــــادت املــــصــ
املباني اململوكة للجيش لم يقتصر على طاب 
الشهادات األساسية، مثل اإلعدادية والثانوية 
الــعــامــة، بــل شمل أيــضــا طلبة الــجــامــعــات في 
مــخــتــلــف الــكــلــيــات والــتــخــصــصــات، بــاالتــفــاق 
في مجال  املعروفن  واألســاتــذة  املعيدين  مع 
الــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة؛ بـــمـــا يـــعـــد مــخــالــفــا 
لـــقـــرارات الــحــكــومــة مــنــع الــتــجــمــعــات واملــراكــز 

التعليمية.
أما شركة »سايلو مصر للصناعات الغذائية، 
مشروعات  لجهاز  التابعة   ،»SILO FOODS«
الـــخـــدمـــة الــوطــنــيــة بـــالـــقـــوات املــســلــحــة، فهي 
مدينة صناعية متكاملة ال تحتاج ألي عنصر 
خــارجــي، ســوى القمح الـــازم إلنــتــاج الدقيق 
الــذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف 

املنتجات التي تعمل عليها مصانع الشركة.

عّمان ـ زيد الدبيسية

بعد سنوات من املباحثات والضغوط التي مارسها الجانبان 
األردني والفلسطيني على االحتال اإلسرائيلي إلزالة القيود 
املفروضة على مبادالتهما التجارية، توصلت األطراف الثاثة 
مؤخرا، إلى اتفاق يقضي بزيادة الصادرات األردنية للسوق 
الفلسطيني بنسبة كبيرة لترتفع من حوالي 152 مليون دوالر 

إلى 700 مليون دوالر سنويا، أي بنسبة زيادة %360.
»العربي الجديد«، فإن االتفاق املزمع  وحسب مسؤول أردني، لـ
وحكومة  الفلسطينية  والــســلــطــة  األردن  بــن  قــريــبــا  توقيعه 
ــيــــة إلــــى الــســوق  االحـــتـــال يــقــضــي بـــزيـــادة الــــصــــادرات األردنــ
السلع  أن تخضع نصف  منها  ترتيبات  الفلسطيني وضمن 

املصدرة للمواصفات الفلسطينية وتسهيل دخول البضائع.
وكانت األطراف الثاثة أجرت مباحثات مكثفة، مؤخرا، شارك 
الــخــارجــيــة، واالقــتــصــاد، والــصــنــاعــة والــتــجــارة،  فيها وزراء 
متضمنا  النهائية  شبه  بصيغته  وإخــراجــه  االتــفــاق  لبلورة 
السلع املسموح بتصديرها من األردن إلى السوق الفلسطيني.

وقــالــت وزيـــرة الصناعة والــتــجــارة والــتــمــويــن األردنـــيـــة، مها 
عــلــي، إنــهــا أجـــرت مــبــاحــثــات، آخــرهــا أول مــن أمـــس، مــع وزيــر 
إلـــى تعزيز  الــعــســيــلــي، هــدفــت  الفلسطيني، خــالــد  االقــتــصــاد 
الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي بـــن الــجــانــبــن فـــي مـــجـــاالت الــتــجــارة 
الفرص  من  لاستفادة  الخاص  القطاع  وتحفيز  واالستثمار 
أن هــنــاك ترتيبات  فــي األردن وفــلــســطــن. وأضـــافـــت  املــتــاحــة 
تجري في مراحلها النهائية لغايات زيادة الصادرات األردنية 
دوالر  مــلــيــون   700 حــوالــي  لتصبح  الفلسطيني  الــســوق  إلـــى 
ســنــويــا، مــا يــســاهــم فــي تنشيط حــجــم الــتــجــارة البينية بن 
الجانبن. وقالت إن حجم التجارة البينية بن الجانبن دون 
مستوى الطموح حيث بلغت الصادرات األردنية إلى السوق 
الــعــام  فــي  تقريبا  دوالر  مــلــيــون   152 مــقــداره  مــا  الفلسطيني 
2020.  وقـــال رئــيــس جمعية املــصــدريــن األردنـــيـــن، عــمــر أبــو 
»العربي الجديد«، إن االحتال اإلسرائيلي وفي إطار  وشاح، لـ

الفلسطينين  على  وتضييقه  الفلسطيني  للسوق  احــتــكــاره 
أمــام السلع األردنية ويحول دون  مــازال يضع كافة العراقيل 
دخولها إلى األراضــي الفلسطينية. وأضــاف أن االتفاق الذي 
يــجــري الــحــديــث عـــن تــوقــيــعــه يــســاهــم إلـــى حـــد مـــا فـــي زيـــادة 
الفلسطيني، لكنه غير  السوق  إلى  الــصــادرات األردنية  حجم 
كاف كون أن هناك الكثير من العراقيل التي يضعها االحتال 
وإمكانية  الجانبن  بن  البينية  التجارة  زيــادة  دون  وتحول 
تحقيق التكامل االقتصادي في العديد من املجاالت استنادا 
إلــى الــفــرص املــتــاحــة والــقــرب الــجــغــرافــي والــعــاقــات املتميزة 
ــمـــال. وقــــال رئــيــس غــرفــة صناعة  وخــاصــة بــن قــطــاعــات األعـ
»العربي الجديد« إن القطاع الخاص  األردن، فتحي الجغبير، لـ
الــتــي تضعها  الــقــيــود  إلــى تخفيف  باهتمام  يتطلع  األردنــــي 
إسرائيل على الصادرات األردنية إلى السوق الفلسطيني، ما 
السلع  من  الفلسطيني  الجانب  احتياجات  تلبية  في  يساهم 
املزيد  مــمــارســات  أنــه يتوجب  الجغبير  األســاســيــة. وأضـــاف 
من الضغوط على االحتال إلزالــة كافة القيود التي تعترض 
طريق املبادالت التجارية بن األردن وفلسطن وإعادة النظر 
فــي بــروتــوكــول بــاريــس الـــذي يحد مــن التصدير إلــى السوق 
مشيرا  مـــحـــددة،  )كــمــيــات(  كـــوتـــات  بــمــوجــب  إال  الفلسطيني 
إلى تواضع حجم التجارة بن الجانبن حاليا. ومن جانبه، 
يرى رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق، مناف مجلي، في 
»العربي الجديد« أنه يفترض االنتباه إلى أهمية أن  حديثه لـ
تماما  األردن وفلسطن خالية  التجارية بن  املبادالت  تكون 
مــن أي شــراكــات مــن قبل االحــتــال اإلسرائيلي، حيث يرفض 
ــي كــافــة أشـــكـــال الــتــطــبــيــع بــمــا فــيــهــا الــشــؤون  ــ الـــشـــارع األردنــ

االقتصادية مع الكيان الصهيوني. 
وأشار إلى وجود ممارسات واتفاقات غير معلنة أحيانا حول 
األنشطة التجارية التي تتم مع الجانب الفلسطيني ويشارك 
فيها رجال أعمال وتجار من الكيان املحتل، ما يتطلب تشديد 
التصدير  بعمليات  الــقــيــام  لـــدى  والــتــدقــيــق  الــرقــابــة  عمليات 

واالستيراد من وإلى األراضي الفلسطينية.

مصر: أموال دعم الخبز 
تذهب لمشروعات الجيش

)Getty( تقليص دعم الخبز يوفر 490 مليون دوالر لخزينة الدولة)152 مليون دوالر قيمة صادرات األردن لفلسطين في 2020 )فرانس برس

األردن يرفع صادراته لفلسطين %360

بات الجيش أكبر 
المستفيدين من وفورات 

الدعم التي ستتحقق 
من الزيادة المرتقبة لسعر 

الخبز المدّعم، حيث 
ستذهب حوالي 490 

مليون دوالر لجهاز تابع 
للقوات المسلحة

سورية: رسوم على 
شهادات كورونا

في محاولة منه لرفد خزينته باألموال 
بمختلف األشكال، أصدر النظام السوري 

أخيرًا تعليمات لتحصيل رسوم مالية 
مقابل إصدار شهادات لقاح فيروس 

كورونا. وحّدد قرار مجلس الوزراء التابع 
للنظام مبلغ 20 ألف ليرة سورية، كبدل 

 من يريد الحصول على وثيقة 
ّ

خدمة، لكل
تثبت تلقيه لقاح كورونا، ما أثار موجة 
من االنتقادات من قبل السوريني على 

صفحات التواصل. وبحسب نشرة سعر 
الصرف الصادرة عن املصرف املركزي، 

أمس األربعاء، فقد بلغ سعر الدوالر الواحد 
2525 ليرة سورية، بينما يصل سعره في 

السوق السوداء إلى نحو 3500 ليرة.
وقال الخبير االقتصادي أحمد سليمان 
 

ّ
»العربي الجديد« إّن النظام يسعى بكل لـ
الوسائل لرفد خزينته باألموال، وفرض 

هذه الرسوم ُيَعّد مخالفة لألعراف الدولية، 
وُيَعّد سابقة على مستوى دول العالم، 

ه يتلقى هذه اللقاحات 
ّ
خصوصًا أن

ومعدات الكشف عن كورونا مجانًا من 
قبل منظمة الصحة العاملية وحكومات 

روسيا والصني ومنصة »كوفاكس«.

العراق: انقطاع 
خط كهرباء

أفادت وزارة الكهرباء العراقية، أمس 
األربعاء، بانقطاع خط كهرباء يربط بني 

محافظتي كركوك ونينوى )شمال( 
جراء تفجير أحد األبراج بعبوات ناسفة. 
وقالت الوزارة في بيان، إّن خط الكهرباء 
الرابط بني كركوك والقيارة في محافظة 

نينوى، تعرض إلى »عمل تخريبي إرهابي 
بتفجير عبوات ناسفة، ليل الثالثاء« 

مشيرة إلى انقطاع الخط وخروجه عن 
الخدمة.

وأضافت أّن فرق الصيانة وخبراء 
املتفجرات، توجهوا إلى موقع الحادث إلزالة 

أّي عبوات ناسفة ُزرعت في املكان ولم 
تنفجر، وإصالح البرج املتضرر إلعادة 

الخط إلى الخدمة. واالثنني، فّجر مجهولون 
بواسطة عبوات ناسفة، برجني لنقل الطاقة 

الكهربائية في محافظة ديالى )شرق( ما 
تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالبرجني 

وانقطاع الخط، وفق مصدر أمني.
ويشهد العراق هجمات متصاعدة في 

األسابيع القليلة املاضية، تستهدف أبراج 
نقل الكهرباء ومحطات التوليد في مناطق 

متفرقة بالبالد.

نمو صادرات الزراعة التركية
حققت صادرات قطاع الزراعة التركي 

نموًا بنسبة 4.1 في املائة، خالل يوليو/ 
تموز املاضي، مقارنة بالشهر نفسه من 
العام املاضي. وبحسب معطيات مجلس 

املصدرين األتراك، أمس األربعاء، بلغت قيمة 
صادرات قطاع الزراعة خالل يوليو مليارين 

و33 مليون دوالر. وأوضحت البيانات 
أّن صادرات القطاع املذكور شكلت 12.4 
في املائة من إجمالي صادرات تركيا في 

يوليو. كما بلغت قيمة إجمالي الصادرات 
التركية خالل األشهر السبعة األولى من 

العام الجاري 121.3 مليار دوالر، محققة 
زيادة بنسبة 34.9 في املائة مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي. واالثنني، أعلن وزير 

التجارة التركي محمد موش أّن صادرات 
بالده سجلت رقما قياسيًا في يوليو/ تموز 

املنصرم بواقع 16.4 مليار دوالر. 

تجارة الصين واآلسيان 
تتضاعف

أظهرت بيانات رسمية أّن التجارة بني الصني 
ورابطة دول جنوب شرق آسيا )اآلسيان(، 

قفزت بمقدار 85 مرة منذ أقام الجانبان 
عالقات الحوار بينهما قبل 30 عامًا. قال رن 

هونغ بني، مساعد وزير التجارة، إّن الصني 
ظلت تشكل أكبر شريك تجاري لآلسيان 

ملدة 12 عامًا متتالية. وفي عام 2020، 
أصبحت اآلسيان أيضًا أكبر شريك تجاري 

للصني. وصرح رن هونغ بني، في مؤتمر 
ه في النصف 

ّ
صحافي عقد أخيرًا، بأن

األول من هذا العام واصلت التجارة الثنائية 
بني الصني واآلسيان توسعها القوي، 

مسجلة نموًا بنسبة 38.2 في املائة على 
أساس سنوي. وعلى صعيد االستثمار، 

أصبحت اآلسيان إحدى املقاصد الرئيسية 
لالستثمار الخارجي الصيني ومصادر 
االستثمار األجنبي املباشر، مع ازدهار 

التعاون في قطاعات مثل التصنيع والزراعة 
والبنية التحتية والتكنولوجيا الفائقة 

واالقتصاد الرقمي واالقتصاد األخضر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

90
ــفـــضـــت الـــحـــكـــومـــة  خـ
الخبز  رغيف  وزن  المصرية 
 130 مــن  مرتين  المدّعم 
 90 إلى  ثم   ،110 إلى  غرامًا 
عام،  من  أقــل  قبل  غرامًا 
سعره  ارتــفــاع  يعني  ــا  م
بأكثر من 30%، في عملية 
لدعم  مباشر  غير  تقليص 

الخبز وزيادة سعره.

تقارير عربية

تجارةمال وناس

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة تــراجــع 
احــتــيــاطــيــات تـــونـــس مـــن الــنــقــد 
املــائــة  فــي   2.8 بنسبة  األجــنــبــي 
 7.41( ديـــنـــار  مــلــيــار   20.5 إلـــى 
يوليو/ بنهاية  دوالر(  مــلــيــارات 

تــمــوز املــاضــي، مــن 21.1 مليار 
دوالر(  مـــلـــيـــارات   7.6( ــنــــار  ديــ
السابق  يــونــيــو/حــزيــران  بنهاية 
له. وقال البنك املركزي التونسي 
إّن  في أحدث تقاريره الشهرية، 
احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي كما 
لتغطية  يكفي  يوليو  نهاية  فــي 
يــومــًا،   129 ملـــدة  الــبــالد  واردات 
 140 ملــدة  تغطية  مــن  انخفاضًا 
يـــومـــًا كـــمـــا فــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو. 
تراجع  التونسي  املــركــزي  وعــزا 
ــة إلـــى  ــلـ ــمـ ــعـ ــاطــــي مـــــن الـ ــيــ ــتــ االحــ
»انخفاض تعبئة املوارد بالعملة 
ــــروض  ــــي شـــكـــل قـ األجـــنـــبـــيـــة فـ
واســتــثــمــار أجــنــبــي، إضــافــة إلى 
تسديدات هامة للدين الخارجي 
ما  يــولــيــو 2021،  خــــالل شــهــر 
املــدفــوعــات  تـــوازن  على  انعكس 

الخارجية«.

تراجع 
احتياطي 

تونس
الجزائر ـ حمزة كحال

حزمة  العــتــمــاد  الــجــزائــريــة  الحكومة  تستعد 
جـــديـــدة مـــن املـــــواد املــمــنــوعــة مـــن االســـتـــيـــراد، 
ــــواد  ــادة تــحــيــن قـــائـــمـــة املـ ــإعــ ــِرع بــ ــ ــ ـ

ُ
بـــعـــدمـــا ش

املــجــمــد اســتــيــرادهــا ألســبــاب مــتــنــوعــة، بــدايــة 
عن  ف 

َ
املنصرم، وسُيكش مايو/أيار  من شهر 

القائمة الجديدة بعد تصديق رئيس الدولة، 
عبد املجيد تبون، قريبا.

ـــعـــّد رئــاســة الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، ووزارة 
ُ
وت

املـــواد املمنوعة من  املالية، قائمة جــديــدة مــن 
ــي  ــ الـــتـــوطـــن الـــبـــنـــكـــي، بـــعـــد اســـتـــشـــارة وزارتــ
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، يــرتــقــب إرســـالـــهـــا إلــى 
ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــوك واملــــــؤســــــســــــات املـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
األمر  املنتجات. ويتعلق  عــددًا من  ستتضمن 
ــزة نـــصـــف املـــركـــبـــة أو املــركــبــة  ــ ــهـ ــ بــقــطــع األجـ

املابس  أصــنــاف  أنــواعــهــا، وبعض  بمختلف 
ومــشــتــقــاتــهــا، ومــنــتــجــات غــذائــيــة تــحــويــلــيــة، 
ــواد البناء  وبــعــض أنـــواع املــعــدات الطبية ومـ

التي سيسمح بإدخالها.
العامة  املديرية  ذلــك، كشف نائب مدير  وإلــى 
للتقدير والسياسات بوزارة املالية الجزائرية، 
ــهــي من 

ُ
إســمــاعــيــل لــهــالــي، أن »الــقــائــمــة انــت

املنتظر  املوسمية  الفواكه  وشملت  دراستها، 

جــنــيــهــا إلــــى غـــايـــة نــهــايــة الــســنــة مــهــمــا كــان 
نوعها، واملــواد الغذائية املحولة أو كصلصة 
الـــطـــمـــاطـــم، ورقــــائــــق الـــبـــطـــاطـــس ومــســحــوق 
الـــبـــطـــاطـــس املــــهــــروســــة، ومـــعـــجـــون الـــفـــواكـــه، 
املــايــونــيــز، باإلضافة  إلــى صلصة  بــاإلضــافــة 
ــواد الــطــبــيــة  ــ الــــى تــجــمــيــد اســـتـــيـــراد بــعــض املــ
ذات االستعمال الشخصي، كأوراق التنظيف 
التعقيم، والضمادات«، حسب  املبللة ومراهم 

لهالي. 
د اســتــيــراد كل  أمــا فــي مــجــال الــبــنــاء، فسُيجمَّ
أنـــــواع الــســيــرامــيــك والــــرخــــام )كـــانـــت تخضع 
لرسم وقائي إضافي(، باإلضافة إلى تجميد 
ــيــــراد املــــابــــس عـــبـــر طـــريـــق »الــــشــــوالــــة«  ــتــ اســ
ــد اســتــيــراد جــلــود  أو »الـــــــُرزم«، كــذلــك ســُيــجــمَّ
ــن األشـــجـــار  الـــحـــيـــوانـــات، وبـــعـــض األنـــــــواع مـ
نفسه  املتحدث  والــبــذور. وأضــاف  والنباتات 

لـ »العربي الجديد« أن »هذه القائمة وضعت 
اســتــشــارة اتـــحـــاد املـــزارعـــن ونــقــابــات أربـــاب 
العمل واملنتجن ورجال األعمال، الذين أكدوا 
أن ما تنتجه الجزائر من هذه املنتجات يلبي 
الــطــلــب الـــداخـــلـــي مـــن حــيــث الـــكـــّم والــنــوعــيــة، 
كــذلــك جـــرى التحقق مــن املــعــطــيــات املــتــوافــرة 
لدى وزارتــي الصناعة والتجارة ملعرفة واقع 
الجزائرية  الحكومة  الــيــوم«. وكانت  األســواق 
منع  توسيع  الحالية  السنة  مطلع  قـــررت  قــد 
فاتورة  لكبح  املنتجات،  من  العديد  استيراد 
الباد  الــواردات بالتزامن مع تهاوي عائدات 

من النفط.
وتأتي السيارات والهواتف النقالة في مقدمة 
قائمة املنتجات املمنوعة من االستيراد، فيما 
أخــرى على  مــواد  استيراد  خِضَعت عمليات 

ُ
أ

ــواد  ــــاط ومــ ــام وبـ ــ ــواد الــبــنــاء مـــن رخـ ــ ــرار مـ ــ غـ
إلى  باإلضافة  وأجبان،  غذائية من صلصات 
ج 

َ
الشوكوالتة لضريبة وقائية )تحمي ما ُينت

محليا( تصل إلــى 200 فــي املــائــة على بعض 
املنتجات.

وإن كان التضييق الحكومي على مئات السلع 
املستوردة في الجزائر، وقد فاق عددها 1850 
املقابل  فــي  املــنــتــجــن، أضــحــى  ُيــفــرح  منتجا، 
الــتــجــار واملستهلكن عــلــى حــد ســـواء.  يــزعــج 
بــهــذه اإلجـــــراءات  الــحــكــومــة  تــتــمــســك  فبينما 
ــوارد الــنــقــد األجــنــبــي،  ــ لــلــحــد مـــن اســتــنــزاف مـ
يؤكد مستوردون أن من شأن ذلك خلق ندرة 
في الكثير من السلع ويرفع األسعار في وقت 
يــعــانــي فــيــه املــســتــهــلــكــون مـــن تـــراجـــع الــقــدرة 

الشرائية.
ــار جـــمـــلـــة، الـــحـــلـــقـــة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــّجــ وأبــــــــدى تــ
سلسلة البيع بعد املستوردين، امتعاضا من 
التي أدخــلــت تجارتهم »غرفة  الــقــرارات،  هــذه 
اإلنعاش« منذ بداية العمل برخص االستيراد 

في سنة 2015، على حد وصف بعضهم.
ــــارع »الــحــمــيــز« املــشــهــور بــبــيــع اآلالت  فـــي شـ
واألجهزة اإللكترونية في الضاحية الشرقية 
ــتـــجـــار أن  ــد الـ مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، أكـــ
األســـعـــار قــفــزت بــمــا يــقــرب 40%، حــيــث أثــرت 
تــفــشــي  ــن  مــ ــعــــرض وزادت  الــ ــي  فــ اإلشـــــاعـــــات 
الدين  التاجر جمال  يقول  املــضــاربــة.  ظــاهــرة 

على سبيل  املــابــس  إن سعر غسالة  ــال،  روبــ
ألف  ارتفع من 50  املثال سعة 8 كيلوغرامات 
ديــنــار )390 دوالرًا( إلــى 80 ألــف ديــنــار )690 

دوالرًا(، وليست متوافرة اآلن«.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  وأضـــــــــاف روبـــــــــال لـــــ
»املـــنـــتـــجـــات املــصــنــعــة مــحــلــيــا ال يــمــكــنــهــا أن 
تعّوض املستوردة من حيث النوع أو الكمية 
ــا يــتــوقــعــون، وال يــمــكــنــنــا االعــتــمــاد  عــكــس مـ
عليها ألنها متوافرة في نقاط البيع الرسمية 
للمنتجن، وبالتالي أنا متخوف من نفاد ما 

أعرضه من سلع قد يسبب في إفاسي«.
وفي شــارع »املنظر الجميل« املشهور بتجار 
بــيــع املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــالــجــمــلــة، األجـــــــواء ال 
علي كسوري،  التاجر  كثيرًا. فحسب  تختلف 
فإن »الكثير من السلع املمنوعة من االستيراد 

ال تنتج محليا بكميات تغطي األسواق«.
ــال رئــيــس الــجــمــعــيــة الــجــزائــريــة  وإلــــى ذلــــك، قـ
»منع  إن  بلنوار،  الطاهر  والحرفين،  للتجار 
يــقــابــلــه منتج  أن  يــجــب  مــنــتــج  أي  اســـتـــيـــراد 
أخــــر مــحــلــي يــحــمــل ذات الــنــوعــيــة والــســعــر، 
وبالكمية نفسها حتى ال يحدث اضطراب في 
السوق، وهو ما لم يحدث، حيث نجد الكثير 
الــتــي ال تــنــتــج مــحــلــيــا وتستهلك  مـــن الــســلــع 
واملجففة  الطازجة  والخضر  كالفواكه  كثيرًا، 
إلـــى اللحوم  ــدرة، بــاإلضــافــة  نــ واملــعــلــبــة فيها 
األخيرة  السنوات  في  التي أصبحت  املجمدة 
اللحوم  أسعار  ارتــفــاع  بعد  الجزائرين  مــاذ 

املحلية«.
ــنـــوار أن يــشــهــد الـــنـــصـــف الــثــانــي  ــلـ وتــــوقــــع بـ
مــن السنة الحالية بــدايــة ظــهــور بـــوادر نــدرة 
مــا سيؤدي  األســــواق،  فــي  السلع  مــن  للعديد 

إلى ارتفاع األسعار.
وكانت الصادرات الجزائرية غير النفطية قد 
سجلت زيــادة كبيرة خــال النصف األول من 
نفسها  بالفترة  مقارنة   ،2021 الــجــاري  الــعــام 

من السنة املاضية.
وحسب بيان لوزارة التجارة الجزائرية، اطلع 
عليه »العربي الجديد«، بلغت قيمة الصادرات 
فـــي الــنــصــف األول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، 2.03 
ل 1.04 مليار دوالر في  مليار دوالر، فيما ُسجِّ

الفترة نفسها من السنة املاضية.

انحسار قطاعات األعمال الموسميةالجزائر توّسع حظر االستيراد وسط مخاوف التّجار

)Getty/مواطنون يقبلون على اللحوم المجمدة بسبب غالء اللحوم المحلية )بالل بنسالم

صنعاء ـ محمد راجح

تــأثــيــر األزمــــــة اإلنـــســـانـــيـــة واملــعــيــشــيــة 
ــتــــي خــلــفــتــهــا حـــرب  واالقــــتــــصــــاديــــة الــ
الــيــمــن، ظــهــر بشكل واضـــح هـــذا الــعــام 
فـــي املـــوســـم الـــتـــجـــاري الـــســـنـــوي الـــذي 
 مع دخول موسم الصيف وبعض 

ّ
يحل

تنشيط  مـــن  يتبعها  ــا  ومـ املــنــاســبــات، 
لـــألســـواق، إذ يــدخــل هـــذا الــتــوقــيــت ما 
ــدن واملــنــاطــق  ــ ــن املـ ــــعــــَرف فـــي كــثــيــر مـ

ُ
ت

اليمنية بفترة أعراس الصيف.
ــاق، يــــوضــــح املـــحـــلـــل  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
»العربي  االقتصادي نبيل الشماري، لـ
 حراكا واسعا ينشط نتيجة 

ّ
الجديد« أن

تــدفــق أمـــــوال مـــن مــنــافــذ مــخــتــلــفــة مع 
ضــخ قــطــاعــات تــجــاريــة مخصصاتها 
املالية لتوفير وشــراء ما تحتاجه من 
خال  رائجة  موسمية  وسلع  بضائع 
ــتـــرة بــشــكــل خــــــاص، مــقــارنــة  ــفـ ــذه الـ ــ هـ
الشماري  يضيف  العام.  فترات  ببقية 
على  املغتربن يحرصون  من  ُكثرًا   

ّ
أن

مساعدات  مــن  يرسلونه  مــا  مضاعفة 
مــالــيــة ألســرهــم وذويـــهـــم طـــوال أشهر 
الصيف لتلبية احتياجاتهم الغذائية 
ــة واالســـــتـــــهـــــاكـــــيـــــة، إلــــى  ــيــ ــيــــشــ ــعــ واملــ
جـــانـــب مــــا دأب عــلــيــه الــيــمــنــيــون مــن 
ــادات والــتــقــالــيــد  ــعــ مــعــايــشــة بــعــض الــ
فـــي املــنــاســبــات الــديــنــيــة والــتــجــاريــة. 
 
ّ
أن إلــى  االقــتــصــادي،  املحلل  ويخلص 
 ذلك يساهم في تشّكل حركة مالية 

ّ
كل

ــة تــجــد طــريــقــهــا إلــــى األســـــواق  ــعـ واسـ
ومــخــتــلــف األعـــمـــال واألنــشــطــة وبـــروز 
أعمال مرتبطة بهذه الفترة تستقطب 
ــدي الــعــامــلــة وفــرصــة  ــ الــعــديــد مـــن األيـ
لكثير مــن املــواطــنــن مــمــن ال يــجــدون 

غالبا أعمااًل منتظمة.
وتراجع كثير من األعمال املوسمية في 
اليمن بسبب تبعات ومخلفات األزمات 
التي تعيشها الباد، إضافة إلى تبعات 
ــا الـــــذي حــرم  أخـــــرى كـــفـــيـــروس كــــورونــ
كثيرًا من الشركات ومكاتب السفريات 

من استغال موسم الحج والعمرة، إلى 
جانب تأثر بعض القطاعات التجارية 
التي تنشط عادة خال هذه الفترة من 

العام.
من ناحيته، يقول تاجر الذهب، عمران 
الحركة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ جعفر، 

متأرجحة في أسواق الذهب هذا املوسم 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن األعـــــوام 
السابقة، فــي مــا يخص هــذا الــنــوع من 
الــبــيــع والــــشــــراء الـــخـــاص بــمــتــطــلــبــات 
ــيــــاجــــات األعـــــــــراس والــــتــــي يــعــّد  ــتــ واحــ
الــذهــب مــن أهـــم الــســلــع الــرائــجــة فيها، 
لــكــن، فــي املــقــابــل، هــنــاك حــركــة نسبية، 
فــي أســـواق الــذهــب، نظرًا التــجــاه كثير 
ــنـــن والــتــجــار  ــواطـ ــن املــتــعــامــلــن واملـ مـ
ورجـــــال األعـــمـــال إلــــى املـــعـــدن النفيس 
كـــمـــاذ لــاســتــثــمــار واالدخــــــــار بسبب 
االضـــطـــراب فــي ســـوق العملة وتــراجــع 
الــحــركــة االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة، 

كما يقول. 
ومـــيـــزت املـــعـــايـــدات املــالــيــة مــنــاســبــات 
الــيــمــنــيــن كــأهــم تــقــلــيــد واظـــبـــوا على 
مــمــارســتــه بــحــرص شـــديـــد. ويــتــحــدث 
ــم املــــحــــويــــتــــي، مــن  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ املــــــواطــــــن إبـ
»الــعــربــي  ســكــان الــعــاصــمــة صــنــعــاء لـــ
ه اعتاد على ارتياد املرافق 

ّ
الجديد« أن

واملتنزهات من خال ما يحصل عليه 
ـــارب ومختلف  األقـ مــن  الــثــاثــة  أوالده 
أفــــراد املــجــتــمــع املــيــســوريــن فــي نطاق 
تــكــون أحيانا رمزية  مــن مبالغ  الــحــي 
ــهــا تــتــجــمــع لــتــوفــر مــبــلــغــا يكفي 

ّ
لــكــن

ــارة ألحـــــــد املــــتــــنــــزهــــات  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــلــــقــــيــــام بـ لــ
الخاصة  األلعاب  بعض  على  وإنفاقه 
االحتياجات  وشـــراء بعض  بــاألطــفــال 

والحلويات. 
مـــن جــانــبــه، يــشــيــر الــعــامــل فـــي إحـــدى 
ــبــــري،  ــار الــــصــ ــ ــمـ ــ ــــق صــــنــــعــــاء، عـ ــدائــ ــ حــ
اإلقبال  تراجع  إلى  الجديد«  »العربي  لـ
على الحدائق واملتنزهات رغم االرتفاع 
ــة بــالــعــام  ــارنـ ــقـ ــام مـ ــعــ الــنــســبــي هـــــذا الــ
املـــــاضـــــي نـــتـــيـــجـــة تــــأثــــيــــر اإلجـــــــــــراءات 

املتخذة ملكافحة فيروس كورونا.
ويـــشـــيـــر مـــــرتـــــادون لــــهــــذه املـــتـــنـــزهـــات 
ــن الــتــرفــيــهــيــة إلــى  ــاكــ والـــحـــدائـــق واألمــ
 إضــافــة هــذه الجهات رســـوم دخــول 

ّ
أن

تــعــتــبــر بــاهــظــة بــالــنــســبــة لـــهـــم، بنحو 
500 ريــــال إلـــى 1000 ريــــال )الـــــدوالر = 
املبالغ  فــي صنعاء( بخاف  ريــال   600
مــن هذه  املقدمة  للخدمات  ــدفــع 

ُ
ت الــتــي 

األمــاكــن، أدت إلــى إحجام نسبة كبيرة 
املناسبات  هــذه  في  زيارتها  عن  منهم 

أو غيرها. 
وياحظ تراجع عدد من التقاليد التي 
تـــســـاهـــم فــــي ازدهــــــــار بـــعـــض األنــشــطــة 
ــــرب  ــــحـ ــبــــب الـ ــســ واألعــــــــــمــــــــــال، وذلـــــــــــك بــ
الذي  االقتصادي واملعيشي  والتدهور 
يطاول جميع أفراد املجتمع في اليمن. 
»العربي  لـ ويؤكد املواطن عارف بشير 
 راتـــبـــه مــتــوقــف مــنــذ عــام 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

2016، ولم يكن هناك سوى نصف راتب 
وفق  صنعاء  سلطات  تصرفه  ســنــوي 
حديثه »ال يسمن وال يغني من جوع«.

ــور هــــــــذه األوضــــــــــاع  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــيــــجــ ــتــ ونــ
املتفاقمة  اإلنسانية  واألزمـــة  املعيشية 
الــيــمــن، يــواجــه كثير مــن اليمنين  فــي 
فــي توفير متطلبات  صــعــوبــات شــاقــة 
الـــحـــيـــاة املــعــيــشــيــة واإلنــــفــــاق عــلــى ما 
اعتادوا عليه من متطلبات ومستلزمات 
ــات  ــبــ ــاســ ــنــ ــقـــــوس والــــــــعــــــــادات واملــ ــ ــــطـ الـ
ــة ومــــخــــتــــلــــف احــــتــــيــــاجــــات  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ

ومتطلبات الحياة املعيشية.
ويــــــرى الـــبـــاحـــث املــتــخــصــص فــــي عــلــم 
االجــتــمــاع االقــتــصــادي، محمد جــمــال، 
 أسرًا 

ّ
»العربي الجديد« أن في حديثه لـ

كـــثـــيـــرة كـــانـــت تــجــمــع مـــبـــالـــغ مــقــبــولــة 
لــلــغــايــة تــصــل لــلــبــعــض إلــــى أكـــثـــر من 
ــال مــمــا تــحــصــل عــلــيــه من  100 ألـــف ريــ
املوسمية  األعمال  وعائدات  مساعدات 
بــاإلضــافــة إلـــى مــا يــرســلــه لــهــا ذووهـــا 
في  فُيستخدم  الــخــارج،  فــي  املغتربون 
قضاء ديون أو شراء بعض املتطلبات 

الغذائية واملعيشية.

اليمنأسواق

زيادة كبيرة للصادرات 
الجزائرية غير النفطية 

في النصف األول

Thursday 5 August 2021 Thursday 5 August 2021
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ربـــمـــا ال يــجــد الـــعـــديـــد مـــن مــوظــفــي حــكــومــة 
بـــوريـــس جـــونـــســـون والـــســـلـــطـــات املـــالـــيـــة في 
الحالية بسبب  الصيف  لعطلة  الباد فرصة 
البريطاني  املــال  حــي  ترميم  ملفات  ضخامة 
بعد انفصال بريطانيا من االتحاد األوروبي. 
وتتجه حكومة جونسون إلجــراء إصاحات 
املال  تحكم ســوق  التي  القوانن  في  رئيسية 
األداء  وتنافسية  جاذبيته  لــرفــع  البريطاني 
مركزه  على  الحفاظ  مــن  يتمكن  أن  أمــل  على 
بــعــد نــزيــف »بــريــكــســت« الــــذي كــلــف بــورصــة 
لــنــدن مــئــات مــلــيــارات الــــــدوالرات وأثــــر سلبا 
على أداء املصارف االستثمارية العاملية التي 
تتخذ من لندن مقرًا لها للتجارة مع أوروبا. 

يذكر أن اتفاقية »بريكست« لم تشمل تجارة 
الـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة، وبــالــتــالــي فــــإن الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة تــعــمــل عــلــى تــحــديــث حـــي املـــال 
ــه مــن  ــزلــ ــانـــي ملــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات عــ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

األسواق املالية األوروبية. 
اللندنية،  »فاينانشيال نيوز«  وحسب نشرة 
التي تعكف على  القانونية  فــإن اإلصــاحــات 
البريطانية خال الصيف  إحداثها الحكومة 
الــــجــــاري تــشــمــل تــســهــيــل إجـــــــراءات تسجيل 
على موظفي  الحوافز  ورفــع سقف  الشركات 

املصارف االستثمارية بحي املال. 
كـــمـــا ســـتـــشـــمـــل اإلصــــــاحــــــات كــــذلــــك خــفــض 
حي  تكبل  كــانــت  الــتــي  البيروقراطية  القيود 
املــال بسبب اإلجـــراءات املالية بــدول االتحاد 

األوروبي.
وحــــتــــى اآلن وبــــعــــد مـــــــرور أكــــثــــر مــــن نــصــف 
عـــام عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــريــكــســت« ظهرت 
شركات  على  وتداعياتها  االتفاقية  سلبيات 
حي املال البريطاني الذي خسر كثيرًا بسبب 
عدم إدراج قطاع الخدمات املالية في االتفاق 

التجاري بن بروكسل ولندن. 
وتــشــيــر شــركــة »نــيــو فــايــنــانــشــال« لــألبــحــاث 
املـــالـــيـــة فـــي لـــنـــدن، إلــــى أن شـــركـــات الــتــأمــن 
ومــديــري األصـــول االستثمارية حــولــوا نحو 
 139.25 )نــحــو  إسترليني  جنيه  مــلــيــار   100
الــبــريــطــانــي إلــى  الـــســـوق  مــلــيــار دوالر( مـــن 

أسواق أوروبية منذ بداية العام الجاري.
والحظ محللون بنشرة »أف أن« املالية التي 
أن دخل  البريطاني،  املــال  تعنى بأخبار حي 
مـــصـــرف »أتــــــش أس بــــي ســـــي« الــبــريــطــانــي 
الجاري  العام  الثاني من  الربع  تراجع خــال 
دوالر  مــلــيــار   3.6 إلــــى  لــيــصــل   %23 بــنــســبــة 
بــســبــب تــــراجــــع حـــجـــم الـــصـــفـــقـــات الــتــجــاريــة 
فــي بــورصــة لــنــدن منذ خـــروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي. 
االستثمارية  العمليات  دخــل  كذلك  تأثر  كما 
ملـــصـــرف بــاركــلــيــز الــبــريــطــانــي خــــال الــربــع 
الثاني من العام بسبب تراجع تجارة أدوات 
املال الثابتة، وعلى رأسها السندات السيادية 
ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــحــقــيــق  ــ ــة، وذلــ ــ ــيــ ــ األوروبــ
املــــصــــرف لــــدخــــل كـــبـــيـــر مــــن االســـتـــثـــمـــار فــي 
باركليز  مصرف  ولكن  التقليدية.  العمليات 
ليس من الاعبن الكبار في مجال املصارف 
االستثمارية مثل مصارف »جي بي مورغان« 

و»غولدمان ساكس« و»سيتي بانك«.
وفي ذات الصدد، تشير شركة البيانات املالية 
البريطانية »ديـــل لــوجــيــك« فــي تــقــريــر صــدر 
يوم اإلثنن، أن مصارف االستثمار األميركية 
»وول ستريت« كسبت خال النصف األول  بـــ
مــن الــعــام الــجــاري حصة 58% مــن مصاريف 
األسهم  واكتتابات  والدمج  الحيازة  صفقات 
التي تمت في العالم، وارتفع دخلها منها إلى 
بينما  األول،  النصف  خــال  دوالر  مليار   60
تراجعت حصة مصارف حي املال البريطاني. 
وهذا يمثل تراجعا غير مسبوق في التنافس 
عــلــى هـــذه الــصــفــقــات بــن أوروبــــا والــواليــات 

املتحدة. 
ــي املـــــــال« الــبــريــطــانــي  ــ ــانــــت مــــصــــارف »حـ وكــ
تــنــافــس »وول ســتــريــت« فــي هـــذه الصفقات، 
كما أن املصارف العاملية التي كانت تتسابق 
والدمج  الحيازة  صفقات  لتنفيذ  لندن  على 
بدأ العديد منها في نقل بعض موظفيه إلى 

مراكز مالية في أوروبا. 
وحــتــى اآلن بـــرزت بــورصــة أمــســتــردام كأكبر 
ــروج بــريــطــانــيــا مــــن االتـــحـــاد  ــ كـــاســـب مــــن خــ

واشنطن ــ العربي الجديد

بضغط  الثاثاء،  األميركية  السلطات  أعلنت 
تمديد  للديمقراطين،  الــيــســاري  الجناح  مــن 
مهلة إخاء املستأجرين ملساكنهم حتى يوم 
في  مستندة  املقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/   3
العامة  إلــى وجــود مخاطر على الصحة  ذلــك 

في ظل جائحة كوفيد-19.
وقـــالـــت روشـــيـــل والــيــنــســكــي، مـــديـــرة مــراكــز 
الـــوقـــايـــة مــــن األمــــــــراض ومــكــافــحــتــهــا، وهـــي 
الرئيسية في  الفدرالية  العامة  وكالة الصحة 
 »ظــهــور املــتــحــورة دلتا 

ّ
الــواليــات املــتــحــدة، إن

أدى إلى تسريع انتشار العدوى في الواليات 

التجارة  إليها صفقات  انتقلت  إذ  األوروبـــي، 
األوروبــــــيــــــة  ــة  ــاديــ ــيــ ــســ الــ الـــــديـــــن  أدوات  فـــــي 
ــســجــل 

ُ
و»صــــفــــقــــات ســـــــــواب« الــــتــــي كــــانــــت ت

سّوى في بورصة لندن. 
ُ
وُيضارب عليها وت

ــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــحــــمــــاس الـــكـــبـــيـــر الــــذي  وعــ
املالية في لندن واملشاورات  تبديه السلطات 
ــديــــري  ــالــــيــــة ومــ ــــادات املــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــع الـ الــــواســــعــــة مـ
الصناديق والبنوك االستثمارية العاملة في 
حي املال البريطاني إلعادة إنعاش حي املال 
خارج بيروقراطية أوروبا، فإن هنالك شكوكا 
واسعة وســط خبراء املــال حــول واقعية جزء 
كبير من هذه اإلصاحات بسبب عزلة السوق 
عـــن دول االتـــحـــاد األوروبــــــي واســتــراتــيــجــيــة 
ــا الــرئــيــس األمــيــركــي  عـــزل الــصــن وعــــدم رضـ
جــو بــايــدن عــن خـــروج بريطانيا مــن أوروبـــا 
ــة تـــجـــاريـــة  ــ ــراكـ ــ ــيـــع شـ ــتـــوقـ وعــــــــدم حـــمـــاســـه لـ

أيرلندا  بايدن  بريطانيا. ويدعم  موسعة مع 
في  األيــرلــنــديــتــن  مصالح  ويــأخــذ  الشمالية 
الحسبان قبل املوافقة على الشراكة التجارية 

البريطانية. 
وعــلــى صــعــيــد اإلصـــاحـــات الــقــانــونــيــة، يــرى 
مــديــرو أصــول أن هنالك تضاربا بــن بعض 
بــنــود اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــخــاصــة بملف 
االصاح املالي، إذ بينما تسّهل لندن إجراءات 
ــابـــات الــجــديــدة  ــتـ ــتـ تــســجــيــل الـــشـــركـــات واالكـ
ف 

ّ
فــي الــبــورصــة لــبــعــض الــبــنــود، فــإنــهــا تكث

بيروقراطية  مــن  وتــزيــد  الــرقــابــة  مــن معايير 
التدقيق املحاسبي. 

ــــرى خـــبـــراء مــالــيــون وقـــانـــونـــيـــون أن عــدم  ويـ
تضمن الخدمات املالية في اتفاقية بريكست 
بريطانيا،  فــي  مالية  أنشطة  ثــاثــة  على  ـــر 

ّ
أث

وهــــي: املـــصـــارف االســتــثــمــاريــة الــبــريــطــانــيــة 

املـــتـــحـــدة، مـــا ُيـــعـــرض مـــزيـــدًا مـــن األمــيــركــيــن 
لخطر أكبر، خصوصا إذا كانوا غير ملقحن«.

 هـــذا 
ّ
ــــى أن ــــرس، إلـ ــــق فــــرانــــس بــ وأشـــــــــارت، وفـ

الــشــيء  الــتــمــديــد ملهلة عمليات اإلخــــاء »هـــو 
الــصــحــيــح الـــواجـــب فــعــلــه حــتــى يــبــقــى الــنــاس 
التجمع حيث  أمــاكــن  فــي  فــي منازلهم وليس 

ينتشر كوفيد-19«.
وحــتــى فــي حــال كــانــت هــنــاك إمكانية للطعن 
بـــهـــذا الــتــمــديــد فـــي املــحــكــمــة، فـــإنـــه »ســُيــتــيــح 
ــوال  ــ ــدفـــع أمـ ــيــــا«، لـ ــا إضــــافــ ــتـ عـــلـــى األرجـــــــح وقـ
لــلــمــســتــأجــريــن خــصــصــهــا الـــكـــونـــغـــرس فــي 
شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط ملــســاعــدتــهــم عــلــى دفــع 
إيجاراتهم، بحسب ما قال الرئيس جو بايدن.

ويسجل تأخير في وصول املبالغ التي وعدت 
بها الحكومة الفيدرالية ملساعدة املستأجرين 
على دفع إيجاراتهم، إلى حساباتهم املصرفية. 
فــــاألمــــوال تــدفــع إلــــى الــــواليــــات واملــجــتــمــعــات 
املحلية املكلفة بعدها توزيع املساعدات على 
األسر، إال أن ذلك يتطلب إقامة أنظمة متطورة 
األفــراد  أوضـــاع  مــن  والتثبت  الطلبات  لتلقي 

ودفع األموال وغيرها.
وبالتالي، لم يصل سوى ثاثة مليارات دوالر 
إلـــى األســـر مــن أصـــل 46 مــلــيــار دوالر أقرتها 
في  صــرفــت  دوالر  مليار   25 بينها  الحكومة 

مطلع فبراير/ شباط.
ــف أكــثــر مـــن عــشــرة مــايــن ســاكــن عن 

ّ
وتــخــل

إيجارهم، حسب تقديرات »مركز  بــدالت  دفــع 
أولـــوّيـــات املــيــزانــّيــة والــســيــاســة«، وهــو معهد 

.
ّ

أبحاث مستقل
أنفسهم  مستأجر  مــايــن   3.6 نحو  وَيعتبر 
مهّددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين، 
وفق دراســة ملكتب اإلحــصــاءات شملت مطلع 

يوليو/ تموز 51 مليون مستأجر.
وانتهت يــوم األحــد املاضي، مهلة تمنع طرد 
مــنــازلــهــم لتخلفهم  مـــن  األمــيــركــيــن  مـــايـــن 
عن ســداد إيجاراتهم بسبب األزمــة الصحية، 
وسط تخبط ومساع سياسية لتأمن حماية 
ــّم تــمــديــدهــا  ــانـــت تــلــك املــهــلــة الـــتـــي تــ لـــهـــم. وكـ
عِطيت ألسباب صحية تتعلق 

ُ
مّرات عّدة قد أ

بالجائحة.
ــيـــــض الــــكــــونــــغــــرس يـــوم  ــ ــيـــت األبـ ــبـ ــــت الـ ــاغـ ــ وبـ
الخميس املاضي، بتأكيده أنه لم يعد بإمكان 
السلطات الصحية تمديد هذه املهلة ألسباب 
قانونية، طالبا من مجلس النواب سن قانون 
بشكل عاجل بهذا الصدد. ولم يتمكن النواب 
من تحقيق ذلــك قبل توقف عمل املجلس مع 

بدء العطلة الصيفية.

ــيــــة، مــثــل بــورصــة بــاريــس  فــي الــــدول األوروبــ
وفرانكفورت وأمستردام. 

ألنها  املستثمرون  يفضلها  املنصات  وهـــذه 
تــجــمــع الـــتـــداول بــاألســهــم الــعــاملــيــة فــي مكان 
واحـــــــــد، كـــمـــا أنــــهــــا أرخــــــــص لــلــمــســتــثــمــريــن 
مـــــن حـــيـــث قـــيـــمـــة رســــــــوم الــــــتــــــداول مـــقـــارنـــة 
تركيز  يتم  األوروبية. وبالتالي  بالبورصات 
السلطات البريطانية على تحديث البورصة 

في ذات الوقت الذي تتفاوض فيه لتسوية في 
تجارة الخدمات املالية. 

وُيــعــد حــي املــال مــن القطاعات الرئيسية في 
مــكــونــات الــنــاتــج املــحــلــي الــبــريــطــانــي ودخــل 
الـــحـــكـــومـــة مــــن الــــضــــرائــــب. وحـــســـب بــيــانــات 
جــامــعــة »لـــنـــدن ســكــول أوف إيــكــونــومــكــس«، 
فـــإنـــه حــصــتــه فـــي مـــكـــونـــات االقـــتـــصـــاد تبلغ 
املحلي، كما  الناتج  نسبة 7.2% من إجمالي 
أنـــه يــوظــف نسبة 3.5 % مــن إجــمــالــي الــقــوة 
 على 

ً
العاملة في الباد. ويدر حي املال دخا

إجمالي  من   %11 نحو  البريطانية  الخزينة 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــجــنــيــهــا ســـنـــويـــا. وإضـــافـــة 
إلى هذه الفوائد امللموسة لحي املــال، هنالك 
الــعــديــد مــن الــفــوائــد الــتــي تجنيها لــنــدن من 
الــــوجــــود الــكــثــيــف لـــكـــبـــار مـــوظـــفـــي شـــركـــات 
املــحــاســبــة الــقــانــونــيــة ومـــصـــارف االســتــثــمــار 

الــشــرائــيــة  الــــقــــوة  ــــذه  والـــصـــنـــاديـــق، إذ إن هـ
الخاصة  املــــدارس  تنعش  الــثــريــة  الطبقة  مــن 
وأعمال املطاعم وقطاع الفندقة والترفيه، كما 
تــوفــر الــتــمــويــل الــســهــل والــرخــيــص لــألعــمــال 

التجارية البريطانية.
ــــرى مــحــلــلــون أن أخـــطـــاء بــريــكــســت بـــدأت  ويـ
تظهر بوضوح بعد مــرور سبعة أشهر على 
توقيع اتفاقية انفصال بريطانيا عن االتحاد 
البريطانية  الحكومة  تجاهد  إذ  ــي،  ــ األوروبـ
لبناء الفضاء التجاري واالقتصادي املستقل 
عــن أوروبــــا وإعــــادة تــرمــيــم األطـــر القانونية 
مـــؤســـســـاتـــهـــا  أداء  تـــحـــكـــم  الــــتــــي  الــــجــــديــــدة 
االقتصادية واملالية في محيط عاملي متغير 

من النفوذ الجيوسياسي.
اقــتــصــاديــون بجامعة »لــنــدن سكول  ويـــرى 
ــة بــحــثــيــة، أن  ــ ــكـــس« فــــي ورقــ أوف إكـــونـــومـ

ــيـــاســـي الـــــــذي اعـــتـــمـــدت عــلــيــه  ــنـــطـــق الـــسـ املـ
حكومة بوريس جونسون في إقناع الشعب 
الــبــريــطــانــي والــبــرملــان بــفــوائــد »بــريــكــســت« 
وتحرير بريطانيا من بيروقراطية بروكسل 
كان مليئا باملغالطات، إذ تعاني العديد من 
»بريكست«،  سلبيات  من  املالية  النشاطات 
ــــي املــــال  ــذه الـــقـــطـــاعـــات »حــ ــ ــلــــى رأس هــ وعــ
ــلـــى تـــجـــارة  »الـــبـــريـــطـــانـــي الـــــــذي يــعــتــمــد عـ
اتفاقية  لــم تشملها  الــتــي  املــالــيــة  الــخــدمــات 

بريكست. 
في هذا الشأن، يرى الخبير البريطاني مايكل 
لندن »سكول  تعليق على موقع  في  كوكس، 
أوف إيــكــونــومــكــس«، أن بــريــطــانــيــا فــي شبه 
ــأزق بــعــد خــروجــهــا مـــن أوروبــــــا وخـــســـارة  ــ مـ
حليفها الرئيس دونالد ترامب في واشنطن.

نزيف حي المال 
البريطاني

مهلة جديدة للمستأجرين األميركيين

)Getty( حي المال البريطاني خسر كثيرًا بسبب اتفاقية بريكست

)Getty( تذبذب في قيمة عملة بيتكوين الرقمية)Getty( ماليين األميركيين مهددين بالطرد من منازلهم

)Getty( السفر من أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا

نحو 139 مليار دوالر 
هربت من بريطانيا منذ 

االنفصال عن أوروبا

والعاملية التي تتاجر من حي املال البريطاني 
مــع أوروبـــــا، وعــمــلــيــات الـــتـــداول فــي بــورصــة 
ــقــــات املــــالــــيــــة الـــتـــي  ــتــ لـــــنـــــدن، وتــــــجــــــارة املــــشــ
كــانــت تــهــيــمــن عــلــيــهــا الـــبـــورصـــة واملـــصـــارف 

االستثمارية. 
على صعيد بورصة لندن، خسرت البورصة 
جـــــزءًا ال يــســتــهــان بـــه مـــن عــمــلــيــات الـــتـــداول 
األوروبية التي كانت تتم عبر منصات تداول 
فرعية في حي املــال، إذ إن بورصة لندن هي 
الــكــبــرى فــي أوروبــــا مــن حــيــث قيمة األصـــول 
ــة، وكـــذلـــك مـــن حــيــث عــــدد الــشــركــات  ــتـــداولـ املـ

املسجلة في مؤشرات فوتسي. 
وبــحــســب بـــيـــانـــات حـــي املــــــال، فــــإن 45% من 
ــيــــة تــتــم فـــي بــورصــة  تـــجـــارة األســـهـــم األوروبــ
لــلــتــداول. وهــذه  لــنــدن، عبر 9 منصات بديلة 
املـــنـــصـــات تـــنـــافـــس الــــبــــورصــــات الــرئــيــســيــة 

حكومة جونسون تجري عملية ترميم 
الستعادة األموال الهاربة

مونتريال ـ العربي الجديد

ــام املــســافــريــن حـــول العالم  تــهــاوت أرقــ
بسبب تــداعــيــات كــورونــا الــتــي أضــّرت 
ــقــــطــــاع الــــســــفــــر. وأظــــــهــــــرت بـــيـــانـــات  بــ
»إياتا«  الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد 
انــخــفــاض أعـــداد املــســافــريــن خــال عام 

2020 بنسبة %60.2.
وأوضـــح »إيــاتــا« فــي تــقــريــر، األربــعــاء، 
أن أعــداد املسافرين انخفضت إلى 1.8 
 4.5 مــن  املــاضــي،  بالعام  مليار مسافر 

مليارات مسافر في 2019.
وقال املدير العام التحاد النقل الجوي 
كـــان   2020« والــــــــش:  ــلــــي  ويــ ــي،  ــ ــدولــ ــ الــ
عــامــا نــرغــب جــمــيــعــا فـــي نــســيــانــه.. تم 
النقل  أسطول  من  املائة  في   66 إيقاف 
أغلقت  إذ  العالم،  في  التجاري  الجوي 
الحجر  أو فرضت  الــحــدود  الحكومات 
ــع والــــــش:  ــ ــابـ ــ الـــصـــحـــي الـــــــصـــــــارم«. وتـ

»اخــتــفــت مــلــيــون وظــيــفــة مـــن الــقــطــاع. 
وبــلــغــت خــســائــر الــصــنــاعــة لــلــعــام 126 
الـــعـــديـــد من  أقـــــرت  كــمــا  مــلــيــار دوالر، 
ــيــــران  ــات بـــمـــســـاهـــمـــات الــــطــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الحاسمة وقدمت شريان الحياة املالي 

وأشكال الدعم األخرى«.
القطاعات  أكثر  السفر من  ويعّد قطاع 
تأثرًا بجائحة كورونا خال عام 2020، 
تأثيراته على  أن تستمر  املتوقع  ومــن 

القطاع حتى عام 2024.
الطلب  انخفض  فقد  »إيــاتــا«  وبحسب 
عــلــى الــســفــر الـــجـــوي بــنــســبــة 65.9 في 
ــائــــة، وتــــراجــــع عــــدد املــــســــارات الــتــي  املــ
تــربــط املــطــارات بشكل كبير فــي بداية 
املـــائـــة. وتــراجــع  األزمــــة بنسبة 60 فــي 
الــركــاب في الصناعة  إيـــرادات  إجمالي 
بــنــســبــة 69 فـــي املـــائـــة إلــــى 189 مــلــيــار 
صــافــي  ــلـــغ  بـ فـــيـــمـــا   ،2020 فــــي  دوالر 

الخسائر 126.4 مليار دوالر.

لندن ـ العربي الجديد

تــراجــع سعر بيتكوين خــال تعامات 
لـــتـــتـــداول دون مــســتــوى 38  األربــــعــــاء، 
ــاوف  ــخــ املــ ــد  ــ ــزايـ ــ تـ وســــــط  دوالر،  ألــــــف 
بــــشــــأن اإلجــــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة عــلــى 
العمات االفتراضية في كل من الصن 
والواليات املتحدة. وتراجعت بيتكوين 
0.7% إلى 37.9 ألف دوالر، في تعامات 
ــــس، وفـــقـــا ملـــوقـــع كـــويـــن مــيــتــريــكــس،  أمـ
 %0.5 بنسبة  إيــثــريــوم  ارتــفــعــت  بينما 
ريــبــل  وتــراجــعــت  دوالرًا،   2485.7 إلـــى 
ر 

ّ
بنسبة 0.3% عند 70.71 سنتا. وحذ

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــن اســتــخــدام 
العمات الرقمية كعملة وطنية، مشيرًا 
إلــى أن االستخدام واســع النطاق لتلك 
االقتصادي  االســتــقــرار  يهدد  العمات 

ويضر بالنزاهة املالية. 
عــلــى مــســتــوى الــتــوقــعــات قــالــت محللة 
مـــالـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة إن بـــيـــتـــكـــويـــن عــلــى 
وشـــــك تــســجــيــل ارتــــفــــاعــــات إضـــافـــيـــة، 
وســــــــط إشـــــــــــــارات فــــنــــيــــة عــــلــــى تــــدافــــع 
املــســتــثــمــريــن نــحــو املـــخـــاطـــرة. وذكـــرت 
كــاتــي ســتــوكــتــون، املــحــلــلــة لـــدى شركة 
نقلها  مذكرة  في  ستراتيجيز،  فيرليد 
موقع بيزنس إنسايدر، أن بيتكوين قد 
ترتفع ملستوى 51 ألف دوالر، ما يعادل 
مقارنة   %34 بنسبة   

ً
محتما ارتــفــاعــا 

باملستويات الحالية.
ــإن  ــون فــ ــتــ ــوكــ ــتــ ــــات ســ ــعـ ــ ــوقـ ــ وحـــــســـــب تـ
بــيــتــكــويــن قـــد تـــتـــراجـــع قــــرب مــتــوســط 
الخمسن يوما عند 34.800 ألف دوالر، 
قبل أن ترتفع إلى نحو 42.6 ألف دوالر 

مع مستهدف تاٍل يبلغ 51 ألف دوالر.

انخفاض أعداد المسافرين 
60.2% في 2020

بيتكوين تهبط دون 
مستوى 38 ألف دوالر

أسواق المال

المال  حي  لتحديث  ترميم  عملية  جونسون  بوريس  حكومة  تجري 
البريطاني ورفع جاذبيته بعد النزيف الذي تعاني منه تجارة الخدمات 
الخدمات  وتشمل  األوروبي.  االتحاد  عن  البالد  انفصال  بعد  المالية 
تسهيل إجراءات تسجيل الشركات ورفع سقف الحوافز المالية وتقليل 

البيروقراطية

أعلى  إلى  ارتفع  بريطانيا  في  التضخم  معدل  إّن  بريطاني  مسح  قال 
معدالته في ثالث سنوات. وحسب مسح »سيتي - يو غوف« الصادر 
التضخم  معدل  ارتفع  الثالثاء، 
ــي يــولــيــو/ تــمــوز  الــســنــوي فـ
معدله  من   %3.1 إلى  الماضي، 
له،  السابق  حــزيــران  يونيو/  فــي 
العوامل  بين  ومن   .%2.5 والبالغ 
التي رفعت التضخم زيادة فاتورة 
األســر.  على  والكهرباء  الوقود 
التضخم  أّن  إلى  يشير  المسح  لكّن 
سيحافظ  الطويل  األجـــل  على 

على مستوياته حول %3.

ارتفاع معدل التضخم

رؤية

جواد العناني

إلى أين تسير تونس؟ أهي صحوة املوت، أم غفوة الحياة، كما 
يتساءل شاعر الرومانسية كامل الشناوي؟ 

منذ مقتل محمد الــبــوعــزيــزي، فــي تــونــس الــخــضــراء، يــوم 4 
األحمر،  من  ينتقل  تونس  ولــون   ،2011 الثاني  كانون  يناير/ 
إلى الرمادي، إلى األسود، إلى الاللون، وأخيرًا إلى تونس قوس 

قزح.
اقتصاد تونس، وفق آخر التقارير، اقتصاد متوسط الدخل بني 
دول العالم )حوالى 3600 دوالر معدل دخل الفرد في السنة(، 
وناتج محلي إجمالي أقل من أربعني مليار دوالر، وتوزيع أقرب 
إلى االنحياز لألغنياء، وفجوة تفصل مدن الساحل املتوسطي 
الداخل. ويبلغ عدد سكان تونس حوالى 11 مليون  عن مدن 

نسمة، وسجلت عام 2020 معدل نمو أقرب إلى الصفر.
تونس تشبه األردن في أموٍر كثيرة. لقد أصبح عدد السكان 
بقليل  األردن  فــي  أعــلــى  الــفــرد  فيهما متقاربًا، ومــعــدل دخــل 
غياب مصادر  في  متشابهان  البلدين  وكــال  تونس.  في  منه 
 منهما بقوى بشرية مدّربة. 

ّ
الطاقة األحفورية، ويستمتع كل

أزمة  البلدان من تحقيق معّدالت نمو جيدة حتى  ن 
ّ
وقد تمك

االقتصاد الدولي التي انفجرت في عام 2008، وعانى كالهما 
من انتكاسة العقار، وكبر املديونية.

وعندما انفجرت في تونس بدايات الربيع العربي، بعد مقتل 
محمد البوعزيزي، تبنّي أّن األردن وتونس يعانيان من البطالة 
بني صفوف الشباب، خصوصًا أّن مخرجات التعليم والتكوين 
املــهــنــي فــيــهــمــا تــوفــر لــلــســوق أعــــــدادًا كــبــيــرة مـــن الــخــّريــجــني 
والخّريجات تفوق حاجة السوق املحلية وقدرتها االستيعابية.
ــواق تــصــديــر الــعــمــالــة فــي دول  وبــســبــب نــقــص الــطــلــب فــي أســ
تــونــس،  إلـــى  بالنسبة  ــا  ــ وأوروبـ األردن،  إلـــى  بالنسبة  الخليج 
اندلعت التظاهرات واالحتجاجات في تونس أيام الرئيس زين 

العابدين بن علي. 
وعلى الرغم من أّن األخير أحاط نفسه بهالٍة من الهيبة الكبيرة 
يتحّمل  لم  ه 

ّ
فإن متسامح،  غير  استخباراتي  بنظام  املدعومة 

ه لم يكن سوى 
ّ
سوى أيام عدة قبل أن يسقط، ويظهر للناس أن

نمر ِمْن ورق.

ربيع األردن
ــــك ألّن  ــا الــربــيــع الــعــربــي فــي األردن، فــقــد بــقــي ربــيــعــًا، وذل أمـ
األردن وأهله تعلموا أّن نظامهم السياسي رحيم ورؤوف. وال 
يستخدم العصا بقدر ما يستخدم الَجَزرة. وفي الوقت الذي 
أخــرى، كــان عناصر  املتظاهرون في دول عربية  ــِرب فيه 

ُ
ض

الدرك واألمن األردني يوّزعون ماًء وعصيرًا عليهم.
تــونــس، تبني  فــي  االنتخابات، وفــوز اإلسالميني  إجـــراء  وبعد 
أّن تــونــس لــم تــكــن مــتــدّيــنــة، بــقــدر مــا كــانــت هــنــاك ازدواجـــيـــة 
ثقافية دينية، فالشاطئ التونسي في غالبيته متأثر بالثقافة 
الفرنسية العلمانية. أما الداخل التونسي، الذي تقوده القيروان، 
حــيــث مــســجــد عــقــبــة بــن نــافــع وصــومــعــتــه الــشــهــيــرة، وحيث 
أكثر  الــنــاس  نــرى  الــعــالــم،  أقـــدم جامعات  الزيتونة مــن  جامعة 

 وتدينًا وافتخارًا باملذهب املالكي.
ً
محافظة

وكان ال بّد لهذه االزدواجية من أن تعكس نفسها في التنافس 
على الحكم واملصالح. فاالقتصاد التونسي الساحلي خدمي، 
وصــنــاعــاتــه وســيــطــة، ومنفتح أكــثــر على الــعــالــم. أمــا الــداخــل، 
أقــل رحابة،  زراعــيــة، وطقس  زراعـــي، وصناعة  اقتصاد  فهو 
والعلمانيني  االسالمية  الحركة  لكّن  صحراوية.  أكثر  ومناخ 
بحكم صناديق  الطرفان  وقبل  حــرٍب شرسة.  في  يدخال  لم 
ا خسر اإلسالميون، وتبني أّن أفكارهم 

ّ
االقتراع. ولإلنصاف، مل

الــحــكــم غير  ــاع، وأّن تــجــربــتــهــم فــي  ــنـ إلـــى تمهيد وإقـ تــحــتــاج 
ناضجة، وبحاجة إلى مزيد من الذكاء السياسي، وتغير املزاج 
الشعب  أّن  الرغم من  النتائج، على  هم قبلوا 

ّ
فإن العام ضدهم، 

التونسي كان يعترف بفضلهم في تغيير نظام زين العابدين 
بن علي في املرة األولى، ثم انقلب عليهم، ففاز صديق الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة، وهو املرحوم الباجي قائد السبسي. 
وقد نزعت البالد في عهده نحو الهدوء، لكّن األحــزاب دخلت 
في جدليات كثيرة بشأن نظام تونس، وأنموذجه في الحكم. 

دعم عربي لحكومة السبسي
إليه ودعوتهم  العرب  أثرياء  السبسي استمالة  الرئيس  حاول 
الـــذي عقد في  تــونــس لالستثمار،  املــشــاركــة فــي مؤتمر  إلــى 
الــثــانــي 2016 فـــي مــســعــى مــنــه لتنشيط  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
العرب سوى  الزعماء  من  لم يحضر  لكن  الوطني،  االقتصاد 
 أمــيــر دولــــة قــطــر، الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد، الــــذي قــــّدم حينها 
نائب  وقــّدم  دوالر،  مليار   1.25 بقيمة  املالي  الدعم  من  حزمة 
الــبــســام 500  الــســعــودي للتنمية، يــوســف  الــصــنــدوق  رئــيــس 
مــلــيــون دوالر، وكــذلــك فــعــل املــديــر الــعــام لــلــصــنــدوق الكويتي 
للتنمية، عبد الوهاب البدر، الذي أعلن تقديم 500 مليون دوالر 

أيضًا.
وانــتــهــت فــتــرة حكم الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد السبسي، وجــرت 
تلفزيون  محطة  صاحب  الــقــروي،  نبيل  فيها  كــاد  انتخاباٌت 
»نسمة« أن يقارب الفوز وينجو من املحاكمة بتهمة الفساد. 
بعد  واســعــة  بأغلبية  فــاز  سعّيد،  قيس  الحالي  الرئيس  لــكــّن 

جولتني. 
وظهرت إلى السطح املنازعات واملناكفات بني حزب النهضة، 
الــديــنــي، واألحـــــزاب العلمانية واملــمــثــلــة ألفــكــار  لــلــتــيــار   

ً
مــمــثــال

الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
الديني  كــان فكره  وإن  فهو  نفسه، قيس سعّيد،  الرئيس  أمــا 
لذلك ينظر  ه ليس متحّزبًا لطرف دون اآلخــر. وهــو 

ّ
لكن قويًا، 

الــذي  التونسي،  للشعب  الحقيقي  املمثل  أنــه  على  نفسه  إلــى 
 في أن يتصّدى للفساد الذي لم يتوقف منذ الربيع 

ً
اختاره أمال

العربي، بل ازداد شراهة، وهو يريد أن يوِجد نظامًا في تونس، 
ه ال يريد أن 

ّ
لقه ومعامالته وآدابه على اإلسالم، لكن

ُ
يقوم في خ

مني في اإلدارة، بل يريد، حسب ما 
ّ
يجعل اإلسالميني املتحك

ناس متكرسني للعمل العام، نظاف 
ُ
أفهمه، أن تدار الدولة من أ

القلوب واأليادي والجيوب، وأن يستعيدوا ثقة الناس بهم.
دعــونــا نــرى إذا كــانــت تــونــس ستعود ثانية إلــى ضــرب املثل 
في توزيع األدوار بني القيادة والشعب واألحزاب، ونراقب مدى 
والحوكمة  اإلدارة،  على حسن  املثال  تقديم  في  تونس  نجاح 
يبقيهما  األمــر  هــذا  فــي  األردن  أو  تونس  ونــجــاح  والشفافية، 

مصدر أمل لالقتصادات والنظم السياسية العربية.

تونس إلى أين؟

Thursday 5 August 2021 Thursday 5 August 2021
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عمار ديوب

ــاة الـــســـيـــاســـيـــة. لــم  ــيـ ــاء مــــن خــــــارج الـــحـ ــ جـ
األساسية،  الــدولــة  ملؤسسات  أهمية  يعط 
ــلــه، ومــجــلــس 

ّ
كــمــجــلــس الــــــــوزراء، وقــــد عــط

ــم تــعــجــبــه املـــكـــابـــشـــات فــيــه.  ــ الـــشـــعـــب، ولــ
م  حجَّ

ُ
قــراراتــه أو ت ــرفــض 

ُ
ت خشيته مــن أن 

قانون  على  التوقيع  مــن  منعته  سلطاته 
لــتــشــكــيــل املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، 
ل دورهــا التحكيمي في الفصل بن 

ّ
فتعط

السلطات وتحديد مهامها ومنع التداخل 
تستعصي  حــن  بينها  والتحكيم  بينها، 
ــار الــرئــيــس الــتــونــســي هو  املـــشـــكـــات. صــ
املــفــســر لــلــدســتــور ولــلــقــوانــن، واآلن يريد 
أن يــكــون هـــو املــنــفــذ واملــــراقــــب والــقــاضــي 
كـــذلـــك! مــقــابــل تــهــمــيــشــه دور مــؤســســات 
ز عاقته مع املؤسسات 

ّ
الدولة املدنية، عز

منها،  مدعوما  انقابه  وجــاء  »القمعية«، 
الــضــبــاط العسكرين  ومــحــاطــا مـــن كــبــار 
انقابا  قيس سعّيد  أجــرى  إذًا  واألمنين. 
ــالــــف حــتــى  ــة، وخــ ــ ــدولـ ــ عـــلـــى مـــؤســـســـات الـ
أنـــه يعطيه اإلذن  افــتــرض  الــــذي  الــقــانــون 
بـــذلـــك. هــــذا مـــا قـــالـــه كـــبـــار الـــدســـتـــوريـــن، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم عــيــاض بـــن عـــاشـــور، وأن 
 
ً
سعّيد خالف املادة 80 من الدستور شكا

وجوهرًا.
استند سعّيد كذلك إلى األزمة االجتماعية 
الصحة  وزارة  قــدرة  وانخفاض  املتفاقمة، 
واملــؤســســات املــرتــبــطــة بــهــا عــلــى مواجهة 
خــطــورتــهــا  وازدادت   ،19 كــوفــيــد  جــائــحــة 
أخــيــرا بشكل حـــاد. لــيــس هــنــاك مــن خطٍر 

سمير حمدي

مهما اختلف توصيف ما جرى في تونس 
يوم 25 الشهر املاضي )يوليو/تموز( بن 
ما يقول عنه املؤيدون إنه تصحيح مسار، 
انقاب  أنــه محاولة  له  املعارضن  وتأكيد 
على املسار الديمقراطي برّمته، فاألكيد أن 
الوضع الحالي يشوبه الغموض والترقب، 
فـــي ظـــل عــــدم وضـــــوح الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة 
التي يعتزم القيام بها رئيس الجمهورية، 
باعتباره املستأثر حاليا بكل الصاحيات، 

ويجمع بن يديه كل السلطات.
ربما كان ما حصل نتاجا لحالة االنغاق 
ــــاد مــنــذ  ــبـ ــ ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـ الـــســـيـــاســـي الــ
انتخابات 2019، وحالة العجز عن تصريف 
بــأبــعــادهــا االقتصادية  املــتــراكــمــة  األزمــــات 
واالجــتــمــاعــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــأثــيــرات 
ما  وهــو  الوبائية،  للجائحة  السوء  بالغة 
دفع قسما من الشعب إلى حالة من التململ 
وتأييد تجميد الحياة السياسية وإيقاف 
السير االعــتــيــادي ملــؤســســات الــدولــة. غير 
أن هذا وحــده ال يكفي لتفسير الحدث في 
ذاته، فقد كان واضحا وجود حالة من عدم 
الثقة بــن مــراكــز السلطة فــي الــبــاد، وهو 
الديمقراطي  النظام  تهديد  إلــى  أفضى  ما 

واحتمال العودة إلى السلطوية.
ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ ــقــــائــــص الـــديـ ربــــمــــا كـــــــان مـــــن نــ
الــتــونــســيــة غـــيـــاب ديـــمـــقـــراطـــيـــن فــعــلــيــن 
يدفعون إلى تعزيزها، وإرساء مؤسساتها 
ــتــــي يــمــكــنــهــا أن تــســتــمــر مــــن خـــالـــهـــا.  الــ
ويتجلى هــذا فــي جــانــبــن: أولــهــمــا اإلطــار 
اإلجـــرائـــي املــؤســســي، ونــعــنــي بــه تــحــديــدا 
استكمال بناء املؤسسات الضرورية، وفي 
مــّرت  وقــد  الــدســتــوريــة،  املحكمة  مقدمتها 
بـــن 2014 و2019  مـــا  الــخــمــس  الـــســـنـــوات 
فـــي مـــنـــاكـــفـــاٍت ســـيـــاســـيـــٍة، وفــــي صـــراعـــات 
ــرار جــــّدي  ــ ــ الـــكـــتـــل الـــحـــزبـــيـــة، مــــن دون إصـ
اكتشف  التي  الخطوة  على استكمال هــذه 
ضلعا  بوصفها  أهميتها،  الحقا  الجميع 
مــركــزيــا الســـتـــمـــرار أي نــظــام ديــمــقــراطــي. 
ــام  ــظــ ــنــ الــ أداء  ــو  ــ ــ هـ الـــــثـــــانـــــي  والــــــجــــــانــــــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ومـــخـــرجـــاتـــه، ألنــــه إذا كــان 

دالل البزري

ــــوات، ونــــحــــن مــــا نــــزال  ــنـ ــ قــــد تــــمــــّر عـــشـــر سـ
غــائــصــن فــي مــتــاهــات الــتــحــقــيــق بجريمة 
انــفــجــار املــرفــأ فــي بــيــروت. واملــؤكــد أن هذا 
التحقيق  ليس بندًا محوريا في الضغوط 
الدولي« لتشكيل  التي يمارسها »املجتمع 
حكومة »إصـــاحـــات«، وال فــي املــفــاوضــات 
حول  واإليرانين  األميركين  بن  الجارية 
ــــى الــتــحــقــيــق  ـــظـــر إلـ

ْ
ــــووي. يــكــفــي أن تـــن ــنـ ــ الـ

الدولي في جريمة اغتيال رفيق الحريري. 
عشر سنوات على ُبعد آالف الكيلومترات، 
مــلــيــار دوالر تــكــلــفــة، شــبــهــات واتـــهـــامـــات 
مباشرة.. كلها ذهبت مع الريح. وحتى لو 
لم يتوقف التمويل. مــاذا ستكون النتيجة 
غير الذي أمامنا؟ أصحاب الحق يساومون 
ــن، يـــصـــافـــحـــون  ــ ــريـ ــ ـ

َ
ــاش ــ ــبـ ــ مـــــع املـــتـــهـــمـــن املـ

الــذي  هــم  بحساباتهم.  كــبــارهــم، يحسبون 
تقوم كل دعايتهم االنتخابية على كونهم 
الــنــتــائــج  وال  املـــحـــكـــمـــة  ال  ــد«.  ــيـ ــهـ الـــشـ »آل 
أن  استطاعت  إليها  الــتــي خلصت  األولــيــة 
وال  الحاكمة،  التركيبة  فــي  ال  شيئا:  تغير 
املنضوية  اللبنانية  »الشعوب«  عقلية  في 
ــا. الــتــحــقــيــق الـــحـــاصـــل اآلن  ــهــ تـــحـــت لــــوائــ
الــذي  البيطار هــو  القاضي طـــارق  يــد  على 
ويــتــطــور، بصفته  أن يستمر  إلـــى  يــحــتــاج 
بــخــبــرات  اســتــعــان  وإن  »مــحــلــيــا«.  تحقيقا 
ــة. وإن شــاَبــتــه الــحــســابــات  ــيـ ــرائـــط دولـ وخـ
يجب  ملــاذا  ملــاذا؟  اإلجرائية.  البروتوكولية 
ــأ بــيــد  ــكـــون الــتــحــقــيــق بــجــريــمــة املــــرفــ أن يـ

اللبنانين، ال بيد »املجتمع الدولي«؟
»املـــحـــلـــي«  الــلــبــنــانــي  الــتــحــقــيــق  ألن  أواًل: 
ســـوف يــمــّر بــعــقــبــات، بــــدأت تــطــل بــرأســهــا 
الطوائف أفهموا  أمـــراء   :

ً
مــثــا بــاكــرًا. يعني 

الــجــمــيــع بــأنــهــم ال يــرغــبــون بــالــذهــاب إلــى 
املشتبه  دافعوا عن رجاالتهم  االستجواب. 
الــتــحــقــيــق. ردّدوا  ــى  إلــ املـــْســـتـــدعـــن  فــيــهــم، 
قانوني«.  أنــه »غير  الله  خلف حسن نصر 
على  أضــافــوهــا  القانونية«  »غــيــر  والصفة 
طلب القاضي  بيطار رفع الحصانة عنهم، 
وعـــن نــظــرائــهــم مــن »كــبــار املــســؤولــن«. ثم 
وبجوقٍة  عهم. 

ّ
تمن عــن  عـــادوا  أن  لبثوا  مــا 

كــان  إذا  إال  تــحــقــيــق  ال  إن  قـــالـــوا  واحـــــــدة، 
 مطلقا«. هذا مستعد ألن يمثل أمام 

ً
»شاما

»إفــادتــه« )مــيــشــال عــون.  الــقــضــاء لـــإدالء بـــ
»إفـــادة«(.. وذاك  ويبّرئ نفسه سلفا بكلمة 
مع تعليق كل املواد الدستورية التي تمنح 
والحكومة  الجمهورية  لرئيس  الحصانة 
ــد الــــحــــريــــري(.  ــعــ والـــــــــــــوزراء والــــــنــــــواب )ســ
وثـــالـــث يـــذّكـــرنـــا أنــــه مـــن زمـــــان، مــنــذ الــعــام 
1992، تقّدم باقتراح رفع الحصانة عن كل 
هــؤالء )نعيم قاسم مــن حــزب الــلــه(، ورابــع 
ــلــه النيابية »عــلــى أتــّم 

َ
الــبــرملــان وكــت أن كــل 

االســتــعــداد لــرفــع الــحــصــانــات عــن الجميع 
ممن  بــري(. وغيرهم  )نبيه  استثناء«  دون 

الحقيقية  املشكلة  االنـــقـــاب.  ليقيم  ــم  داهـ
ــدرة الــنــظــام الــســيــاســي  فـــي تــونــس عـــدم قــ
على إخراج الباد من أزمتها االقتصادية 
ــراٍت  ــاحــ ــنــ ــي مــ ــ ــه فـ ــ ــرقـ ــ ــة، وغـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وتـــعـــطـــيـــل تــشــكــيــل  فـ
الــحــكــومــة، ولــقــيــس ســعــّيــد ذاتــــه دوٌر في 
هــذا. قام النظام السياسي التونسي على 
املحاصصات بن الكتل األقوى، وال سيما 
حــركــة الــنــهــضــة، واالتـــحـــاد الــعــام للشغل، 
السبسي  الباجي  بن  التحاصص  ورأينا 
وراشد الغنوشي، والذي كان له أثر سيئ 
على عدم إيجاد مداخل حقيقية ملشكات 
السياسية  األزمـــة  أن  املــذكــورة. أي  تونس 
تــلــك هــي الــتــي أوصــلــت قــيــس ســعــّيــد إلــى 
الـــرئـــاســـة، حــيــث هــنــاك تــضــرر اجــتــمــاعــي 
كــبــيــر مـــن الــخــافــات فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
بــيــنــمــا الـــنـــاس يــنــتــفــضــون ويــنــتــفــضــون، 

وليس من نهاية لألزمة التي هم فيها.
ــقــــاب، فــمــا الــعــمــل؟ ســيــحــاول  حــصــل االنــ
ــلـــطـــات  ــل الـــسـ ــ ــامـ ــ ــّيــــد وضـــــــع كـ ــعــ ــيــــس ســ قــ
تــحــت يــديــه، وبــذلــك يــقــيــم األســــاس األّول 
ــّرة. مــشــكــلــتــه هــنــا  ــتـــمـ لـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة مـــسـ
بــالــضــبــط. نـــعـــم، لــقــد نـــاصـــرتـــه قــطــاعــاٌت 
خب، واآلن 

ُ
ح وانت

ّ
 كبيرة حن ترش

ٌ
شعبية

ــنـــاك قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة واســــعــــة تـــؤيـــده  هـ
كـــذلـــك، وتـــتـــكـــّون بــأغــلــبــيــتــهــا مـــن الــفــئــات 
املــهــمــشــة والــعــاطــلــة مــن الــعــمــل، ومـــن غير 
يــشــار هنا  الــســيــاســي.  املــنــخــرطــة بالعمل 
إلى أن أغلبية القوى السياسية، ليبرالية، 
ويـــســـاريـــة، وأبــــــرز الــفــاعــلــن فـــي الــوســط 

الثقافي رفضت االنقاب وسمته كذلك.

كان األمر في زمن الرئيس أوباما. 
رض عليها سعّيد 

َ
الجبهة الجديدة، وقد ف

الــتــشــكــل، مــعــنــيــة بـــاالبـــتـــعـــاد عـــن خــوض 
النضال ضد الديكتاتورية من زاوية أنها 
تــمــثــل الــديــمــوقــراطــيــة املــنــتــخــبــة املـــــؤودة، 
وضــــد الــديــكــتــاتــوريــة املــســتــحــدثــة. ليس 
الشعب  دور  لتفعيل  املناسب  املدخل  هــذا 
الـــتـــونـــســـي وقـــــــواه الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
واألدبية وإيقاف مغامرة الرئيس. املدخل 
هو تقديم برامج سياسات إنقاذيه لألزمة 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــتــظــاهــر 
تــحــت يــافــطــة شــعــارات مــتــعــّددة الــــدالالت، 

وتبدأ باالجتماعي واالقتصادي. 
الــــقــــوى  اآلن  ســــعــــّيــــد  قــــيــــس   

ّ
ســــيــــســــتــــفــــز

الرافضة له، وسيبدأ بشكٍل مركز حماته 
ضـــد حــركــة الــنــهــضــة، فــهــي، وعــلــى الــرغــم 
ــا زالــــــت الـــقـــوة  ــع شــعــبــيــتــهــا، مــ ــراجــ ــن تــ مــ
الــكــبــرى فـــي الـــبـــرملـــان، وهــــي أكـــثـــر الــقــوى 
الــســيــاســيــة تــنــظــيــمــا. وبــالــتــالــي سيعمل 
عــلــى تــحــطــيــمــهــا بــشــكــل كــبــيــر. نــمــوذجــه 
 إنــهــاء 

ّ
فــي ذلـــك عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. دل

ــام مجلس  ــ حـــركـــة الــنــهــضــة االعـــتـــصـــام أمـ
ال  فالقضية  عــقــانــي،  تفكير  الــنــواب على 
تتحّدد بخسارتهم هم الحكم، بل بخسارة 
تونس التجربة الديمقراطية، وفي تعطيل 
الحياة السياسية برمتها، وإدخال الباد 
ــذا مــا يستدعي تشكيل  املــجــهــول، وهـ فــي 

حدة.
ّ
الجبهة املت

التمييز بن مصر وتونس،  من الضرورة 
فـــاألخـــيـــرة لـــم ُيـــعـــرف عـــن جــيــشــهــا تــدخــل 
بالسياسة، وهو ال يمتلك اقتصادًا قائما 
، ودعــمــه 

ً
بـــذاتـــه، كــالــجــيــش املـــصـــري مـــثـــا

الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي مـــرحـــلـــي، ســــرعــــان مــا 
تأييد  فــي  دوره  خــطــورة  على  سيستفيق 
رجــٍل يتوهم نفسه ديــكــتــاتــورًا، وأنــه فوق 
الــســيــاســة، ويـــعـــرف أهـــــواء الــشــعــب، وأنـــه 
املمثل الوحيد عنه. ليست مشكلة تونس 
ــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى مـــواجـــهـــة جــائــحــة  فـــي عــ
ــل فـــي املـــشـــكـــات االقــتــصــاديــة  ــا، بـ ــورونــ كــ
تتجه  الحكومة  كانت  التي  واالجتماعية 
ــا ولــيــس  ــ ــهــ ــ نـــحـــو اقـــــتـــــراض دولـــــــي إلدارتــ
لــحــلــهــا، فــكــيــف ســيــتــمــّكــن قـــيـــس ســعــّيــد، 
السياسية  الــقــوى  أغلبية  ترفضه  والـــذي 
الوطنية، وتحذر من ديكتاتوريته بيانات 
حــقــوق اإلنــســان، وســواهــا. .. املقصد هنا 

أن الرجل لن يجد من يقرضه إال اإلمارات، 
وربما السعودية، وهذا لن يكون با أثمان 
كبيرة، فماذا تمتلك تونس لتعطيه لهذه 

الدول؟ 
إنهاء ثورة تونس هو الهدف من االنقاب. 
بدوره  قيس سعّيد  »الجنرال«  سيكتشف 
ه أغرق الباد في فوضى كبيرة، حيث من 

ّ
أن

عمياء،   
ً
طــاعــة الجيش  يطيعه  أن  الصعب 

فــالــجــيــش الــتــونــســي أقـــــرب إلــــى الــجــيــش 
 
ٌ
قدرته محدودة أن  يعني  وهــذا  اللبناني، 
ــادة ديــكــتــاتــوريــة. الــحــل األســـرع  ــ عــلــى إشـ
لـــلـــخـــاص مـــمـــا وّرطـــــــه فـــيـــه قـــيـــس ســعــيــد 
اســـتـــام الــحــكــم واإلطـــاحـــة بــقــيــٍس نفسه، 
وتشكيل  مبكرة،  انتخابات  عــن  واإلعـــان 
حــكــومــٍة مــؤقــتــٍة إلدارة شـــؤون الـــدولـــة. لن 
يستفيد الرئيس من شعبويته كثيرًا، ولن 
 في خدمته، ومن هنا 

ً
يظل الجيش طويا

موحدة،  سياسية  جبهة  تشكيل  سيكون 
ولــيــس بــقــيــادة حــركــة الــنــهــضــة، وتعكس 
وسياسي  عملي  رد  أهــم  الشعب،  مطالب 
إليقاف تأسيس الديكتاتورية في تونس. 
ــيـــادة الــقــوى  الــجــبــهــة املــتــحــدة ســتــراهــا قـ
ــتــجــه 

ّ
ــيــــة جــــيــــدًا، وســت ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة واألمــ

نحوها مــن أجــل إنــقــاذ الــنــظــام السياسي 
املــــأزوم بحق فــي تــونــس. لــن ينجح قيس 
ســعــّيــد فـــي طــمــوحــاتــه، ولـــكـــن لـــن يعطي 
ــّددًا ثـــقـــتـــه بــــقــــوى ســيــاســيــة  ــ ــجـ ــ الـــشـــعـــب مـ
ــة،  ــحــ ــق واضــ ــريــ ــه خـــريـــطـــة طــ ــ ــّدد لـ ــ ــحـ ــ ال تـ
وببرنامج زمني محدد إلخراجه من أزمته 

االقتصادية واالجتماعية.
)كاتب سوري(

اإلنسان  حقوق  صــون  الديمقراطية  هــدف 
ــاواة  ــ ــــسـ ــتــــه وكــــرامــــتــــه وتـــحـــقـــيـــق املـ وحــــريــ
فـــي فـــرص الــحــيــاة بـــن الــجــمــيــع، فـــإن هــذا 
ــر ال يــتــحــقــق فــقــط بــإقــامــة املــؤســســات  األمــ
واإلجـــــــــراءات، ولــكــن أيــضــا مـــن خــــال أداء 
السلطة وجهدها في تحقيق األدنى من حل 
املشكات االجتماعية واالقتصادية. وهذا 
مؤّداه أن الديمقراطية، وإن كانت تقتضي 
بتكوين  يتعلق  مؤسسيا  إجرائيا  جانبا 
األحزاب وتنظيم االنتخابات والفصل بن 
الديمقراطية  أركــان  تعزيز  فــإن  السلطات، 
تــركــز عــلــى الــجــانــب االجــتــمــاعــي، املــرتــبــط 
بــالــتــأثــيــر اإليــجــابــي لــلــنــظــام الــديــمــقــراطــي 

على حياة األفراد.
وإذا كـــان مــن غــيــر املــمــكــن انــتــظــار معجزة 
اقتصادية من نظام ناشئ، وريث سنوات 
طويلة من اإلخفاق، فإنه ال يمكن إنكار أنه 
يكن هناك عمل  لم  العشر  السنوات  طــوال 
الديمقراطية وحمايتها من  لتعزيز  جــّدي 
مــخــاطــر الــــــّردة عــلــيــهــا. بـــل عــلــى النقيض 
مــن ذلـــك، نــاحــظ حــالــة مــن األداء الكارثي 
والتي تصّرف  التونسي،  البرملان  ألحــزاب 
بعضها عن سوء نيٍة، فيما تصّرف آخرون 
ــة املــفــرطــة.  ــيـ ــذاتـ انـــطـــاقـــا مـــن املــصــلــحــة الـ
املمنهج  السلوك  إلــى  وهنا يمكن اإلشـــارة 
الــــذي اعــتــمــدتــه عــبــيــر مــوســي، مــن الــحــزب 
ــبـــرملـــان،  ــر، بــــن أروقـــــــة الـ ــتــــوري الــــحــ الــــدســ
فـــي أســالــيــب إثـــــارة الــفــوضــى والــتــهــريــج، 
بــشــكــل أثــــار نــقــمــة الــجــمــهــور الــــذي يــتــابــع 
األحــــــــداث. وإذا أضــفــنــا هــــذا املـــيـــل املــعــلــن 
لــدى نــواب حركة الشعب إلــى إلغاء املسار 
الــديــمــقــراطــي، وهـــو مــا انــكــشــف مــن خــال 
تـــأيـــيـــدهـــا املـــطـــلـــق اإلجـــــــــــراءات الــرئــاســيــة 
أخــيــرا، نـــدرك حــجــم الــضــغــوط الــتــي كانت 
طة على املسار الديمقراطي التونسي. 

ّ
مسل

قــوى سياسية أخرى  املقابل، تصّرفت  في 
بــنــوع مـــن الــبــحــث عـــن املــصــلــحــة الــحــزبــيــة 
املفرطة أكثر من الرغبة في ترسيخ املسار. 
ضد  أشــّدهــا  على  التعبئة  كــانــت  فحينما 
البرملان والعملية السياسية برمتها، خرج 
رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد 
الكريم الهاروني، ليتحّدث عن تعويضات 

ال يسع هذا املقال تعدادهم.  هذه األكاذيب 
لــيــســت مــوجــهــة إلــــى »املــجــتــمــع الــــدولــــي«، 
إنــمــا إلــيــنــا، نــحــن الــذيــن مــن الـــداخـــل. نحن 
الذين مطلوٌب منا أن نصّدق، وغرضها أن 
يكون أصحابها جزءًا من االحتفال بمرور 
بالبراءة  يتزّينوا  وأن  االنفجار.  على  سنة 
ومثل  النيابية.  االنتخابات  عشية  املطلقة 
كــل الــفــوائــض، هـــذا فــائــض كـــام، رخــيــص. 
د  بمجرَّ عناء.  دون  من  تْدحضه  أن  يمكنَك 
املراقبة البسيطة: هل ذهب هؤالء املزايدون 
؟ 

ً
األربعة، مع جماعاتهم، إلى التحقيق فعا

وإذا ذهبوا، هل كانت النتيجة أقوال كاشفة، 
أم مجّرد »زيارة إلى قصر العدل«، و»اإلدالء 
باإلفادة«، وفنجان قهوة، وسيجارة؟ وبعد 
ذلك، النوم بهناء على حرير براءة مزعومة؟ 
وهل  القاضي ساعتها؟  دور  يــكــون  ومـــاذا 
ــارق بــيــطــار، أم واحـــٌد  يــكــون هـــو نــفــســه، طــ
آخر، أقل أو أكثر إزعاجا؟ يبّدلونه، حتى ال 

يصلوا إلى نتيجة؟  
مون على متابعته، 

َ
هذا »املسار« نحن مرغ

لــيــس مــثــل الــتــحــقــيــق الـــدولـــي الــــذي يجري 
ســبــب  وال  آلــــيــــتــــه،  ال  ــم  ــهـ ــفـ نـ وال  بــــعــــيــــدًا، 
تسكت  بــه.  املوسمية  »الــدولــيــة«  الحماسة 
فاجأ به عند اللزوم، فتحّوله إلى 

ُ
عنه، أو ت

تــســاؤالت،  »قميص عثمان« عــصــري. هــذه 
ع عنها، سوف ترسم مسارًا.  وغيرها املتفرِّ
بها،  التمحيص  مــحــاوالت  ستكون   

ْ
قــل أو 

أو تحليلها، أو مجّرد فهمها.. كلها تدريٌب 
جــذور  تــطــاول  عميقة  تغيير  عملية  عــلــى 
ـــفـــهـــا مــن 

ّ
املـــجـــتـــمـــع نـــفـــســـه. تـــفـــرزهـــا وتـــنـــظ

شوائبها الطائفية الشعوبية الزبائنية.
ثــانــيــا: ألن الــكــذبــة الـــواحـــدة ال تــقــوم من 
غــيــر كــذبــات تــســانــدهــا. إنــمــا عــلــى شبكٍة 
مـــتـــداخـــلـــة، عــلــى جـــدائـــل مـــرصـــوصـــة من 
األكاذيب، ذات تراث عريق. وكذبة البراءة 
ر خلفها جميع 

ّ
تتست املــرفــأ  انــفــجــار  مــن 

كل  اغتيال  جرائم  إلينا  أقربها  الكذبات. 
ــوّرط  ــان يــمــلــك مــســتــنــداٍت تــثــبــت تــ ــن كــ مـ
ــأ، وســكــوت  حــــزب الـــلـــه فـــي جــريــمــة املــــرفــ
ــرز هـــؤالء  ــ شــركــائــه وخــصــومــه عـــنـــه. وأبــ
الكذبة،  هــذه  يلي  لقمان سليم.   الشهداء 
أو يـــوازيـــهـــا، نــســيــج األكــــاذيــــب الــقــائــمــة 
ــة  ــ ــرقـ ــ ــــي وسـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ حـــــــــول االنــــــــحــــــــال الـ
أمــــــوال املــــودعــــن، والـــفـــســـاد والــزبــائــنــيــة 
األســطــورَيــن، واجــتــثــاث أســبــاب الحياة 
الدنيا عند اللبنانين. سوقهم إلى املوت، 
وتمّكن الساح والصواريخ من مصيرهم. 
ــن كـــذبـــة املـــرفـــأ  ــل ســيــفــضــي الـــكـــشـــف عــ بــ
إلـــى الــكــشــف عــن مرتكبي جــرائــم الــحــرب 
األهـــلـــيـــة، فـــُهـــم ُهــــم أنــفــســهــم الــحــاكــمــون. 
قـــد تــتــوغــل الــعــمــلــيــة إلــــى أبــعــد مـــن ذلـــك، 
فنثأر من مائة سنة على تأسيس لبنان 
أحد  مــن دون محاسبة  »الــديــمــوقــراطــي« 
مـــن الــحــكــام، وبــيــنــهــم مـــن ضــّجــت دنــيــاه 
بــفــســاده وجــريــمــتــه. وفـــي تحقيق دولـــي، 

اآلن الرئيس معزول تقريبا، وهو باألصل 
فـــاســـدة   

ّ
إال الـــســـيـــاســـيـــة  الـــطـــبـــقـــة  يـــــرى  ال 

محاكمتها.  ويجب  الحاجة،  عن  وفائضة 
 مــن 

ً
ــنـــي أنـــــــه ســـيـــشـــكـــل حــــكــــومــــة ــعـ هـــــــذا يـ

تـــكـــنـــوقـــراط، أو حــكــومــة مـــن شــخــصــيــاٍت 
الـــدولـــة بعض  إدارة  مــوثــوقــة، وســتــتــبــوأ 
الــوقــت. وهــنــا نحن أمـــام خــيــاريــن، تمديد 
الــبــرملــان أو اإلعــــان عن  إضــافــي لتجميد 
انتخابات نيابية مبكرة، وهذا لن يتحقق، 
باعتبار أن الرئيس يطمح إلى تغييٍر كبير 
ــه يــريــده  ـ

ّ
فــي الــنــظــام الــســيــاســي، ويــبــدو أن

رئــاســيــا بــامــتــيــاز، ولــلــدقــة ديــكــتــاتــوريــا. 
سيشكل حكومة ملعاونته في إدارة شؤون 
الــــدولــــة، وســـيـــكـــون هـــو املــســيــطــر عــلــيــهــا، 
ــه فــعــلــيــا مــشــكــات  وحـــيـــنـــهـــا ســتــتــضــح لــ
ــد أخــفــق هــو،  تـــونـــس، وســيــجــد نــفــســه، وقـ
اجتماعية  مظاهرات  أمــام  أنــه  وحكومته، 

عنيفة.
ــالـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــرافـــضـــة  ــفـــتـــرض بـ ُيـ
حدة، ويفترض 

ّ
لانقاب تشكيل جبهة مت

أال تـــكـــون بــقــيــادة حـــركـــة الــنــهــضــة، حيث 
هناك تململ شعبي من دورها منذ 2011، 
ــبــن مــنــهــا بــرملــانــيــا 

َ
وتـــراجـــع عــــدد املــنــتــخ

يوضح هذه الفكرة. وأيضا لعب التصعيد 
فــي الــبــرملــان بــن الــحــزب الــدســتــوري الحر 
ونواب »النهضة« دورًا في تحميلها التأزم 
ــه الـــذي تعاني منه الــدولــة.  املــتــعــّدد األوجـ
عــــدا ذلـــــك، هـــنـــاك تــهــمــيــش لـــــدور اإلســــام 
وليس  فأكثر،  أكثر  املنطقة  في  السياسي 
كما قيل إن اإلدارة األميركية ستعيد لهم 
العربية، كما  السياسية  دورًا في األنظمة 

ضحايا االستبداد السابقن، وكأنه يحمل 
البنزين إلشعال الحريق. وفي وضع متردٍّ 
وبــرملــان عــاجــز وتــحــريــض إعــامــي وقــوى 
الــنــمــوذج  اســتــمــرار  مــن  منزعجة  إقليمية 
الــتــونــســي، كــــان مـــن الــســهــل اســتــغــال أي 
تصريحاٍت من هذا القبيل، ملزيد التحشيد 
أو عـــلـــى األقــــــــل الـــتـــعـــبـــئـــة الـــنـــفـــســـيـــة ضــد 
الــديــمــقــراطــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أن التفكير 
ــقـــول إن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــيــســت  املــنــطــقــي يـ
مسؤولة عن سلوك األحزاب أو التنظيمات، 
بقدر ما هي آلية لتنظيم الحياة السياسية 
ــــزالق نــحــو الــحــكــم السلطوي  وتــجــنــب االنـ
الحالية  املشكلة  املجتمعية.  الــفــوضــى  أو 
التي تواجهها تونس ال تكمن فحسب في 
اســتــمــرار تعطل املــؤســســات، وإنــمــا أيضا 
في غياب تصور واضح لأليام املقبلة، فا 
يمكن للوضع أن يستمر على ما هو عليه. 
قواعد  مراجعة  ينبغي  نفسه،  الوقت  وفي 
املــمــارســة الــســيــاســيــة، فــلــم يــكــن ضــروريــا 
تعطيل أجــهــزة الـــدولـــة وتــجــمــيــد الــبــرملــان 
لــحــل األزمــــــة، فــقــد كــــان مـــن املــمــكــن الــســيــر 
نحو حــوار وطني واســع وشامل، تتم فيه 
مناقشة كل املشكات من أجل الوصول إلى 

حل يعيد الباد إلى مسارها السليم. 
)كاتب تونسي(

ال مــجــال لــذلــك. ســنــكــون واثـــقـــن، أو غير 
واثـــقـــن مـــن الــتــحــقــيــق الــــدولــــي. بحسب 
مــواقــفــنــا، فــي االنــقــســام الــســيــاســي. ولكن 
أي أثر يتركه ذاك التحقيق؟ أو باألحرى 

مجريات التحقيق؟ وبالتالي علينا؟ 
»املجتمع الدولي«،  ثالثا: تسليم التحقيق لـ
ق بعد مطالباٍت ال يثق أصحابها 

َّ
لو تحق

ــاذا يــعــنــي؟ أن هــذا  ــ بــالــتــحــقــيــق املـــحـــلـــي. مـ
املــجــتــمــع ســـوف يــحــّول االنــفــجــار إلـــى أداة 
ــتــــزاز غــيــر ثــابــتــة تـــجـــاه هــــذا الـــفـــريـــق أو  ابــ
ذاك، أو تــجــاه كــل األفــرقــاء. وبــمــا أن األزمــة 
ــٍة مـــبـــاشـــرٍة وعــلــنــيــٍة  ــلـ فــــي لـــبـــنـــان عـــلـــى صـ
بــاملــفــاوضــات الــنــوويــة بــن إيـــران وأميركا. 
فـــإن بــنــد الــتــحــقــيــق فـــي االنــفــجــار سيكون 
بند مقايضة عاملية - إقليمية. يندرج ربما 
تــحــت عـــنـــوان »الــنــفــوذ اإلقــلــيــمــي«، بعدما 
يكون بند »النووي« قد أنجز، أو لم ُينَجز. 
وفــي كل األحـــوال، مهما كــان مضمون هذه 
ليست  أصحابها  حسابات  فــإن  املقايضة، 
ــــي مــعــظــم  هــــي حـــســـابـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــن.  وفـ
القضية  توضع  التحقيق،  يجّمد  الحاالت، 
نسى. مثل »حقوق 

ُ
، من دون أن ت

ّ
الـــرف في 

الشبيهة  العوالم  أو  في عواملنا،  اإلنــســان« 
ــه إلـــى مرتكبيها بــطــاقــة صــفــراء  بــهــا. تــوجَّ
)إنــذار( إذا تجاَسروا على هذا »املجتمع«، 
بهذا أو ذاك من املواقف. أو يكون التحقيق 
بالعكس: ماّدة استقواء ضمني لطرف آخر 
مـــن املــجــتــمــع الــــدولــــي. مـــن أنــنــا استطعنا 
ــيـــت، ولــــن تــتــمــّكــنــوا مــنــا.  ــذا وكـ أن نــفــعــل كــ
الــتــحــقــيــق الـــدولـــي، أو الــوصــايــة الــدولــيــة، 
أو أي شـــيٍء دولـــي، لــن يفضي إلــى نتيجٍة 

تهّمنا، بقدر ما تهّم القائمن عليهما. 
رابعا: التحقيق املحلي، بتعثراته ومعاركه، 
لعنة  مــن  الــعــديــدة،  لغاتنا  مــن  سيخرجنا 
كوننا شعوبا ال شعبا واحدًا. في اإلنجيل، 
أنه منذ 4.200 عام كان الطوفان قد انتهى. 
النبي  استقّر  الــى طبيعتها.  الحياة  عــادت 
نـــوح فـــي بـــابـــل، ومــعــه كـــل الــنــاجــن. ولــكــن 
ــي قــلــوب  ــــرور فــ ــغـ ــ بـــعـــد مـــائـــة عــــــام، كـــبـــَر الـ
ــقــــّرروا أن يــبــنــوا بــرجــا يبلغ  الــبــاِبــلــيــن، فــ
السماء، ويكونون بذلك قادرين على التكلم 
ب 

ّ
كــان هدفهم تجن ِكلفة.  مــن دون  الله  مــع 

ــلـــه. لــكــن الـــلـــه لم  ــر، وتـــحـــّدي الـ ــ فــَيــضــان آخـ
 

َ
قــّرر أن يقّسمهم. فأنزل يدعهم في حالهم. 

على كل واحــد منهم لغة ال يفهمها اآلخــر. 
َيــُعــد ممكنا  البابليون. ولــم  ش  تــشــوَّ هــكــذا 
أن يتفاهموا. فاضطروا للخروج من بابل، 
واحد  كل  الدنيا،  أنحاء  في  يتبْعثروا  وأن 

منهم في اتجاه.
)كاتبة لبنانية(

هل تطيح شعبوية قيس سعيّد النظام الـسياسي؟

من يحمي الديمقراطية في تونس؟

في جريمة المرفأ ال رجاء 
من »المجتمع الدولي«

سيحاول قيس 
سعيّد وضع كامل 

السلطات تحت يديه، 
وبذلك يقيم األساس 

األّول لديكتاتورية 
مستمّرة

تجميع السلطات 
بيدي رئيس 

الجمهورية ال يعني 
قدرته على حل 

المشكالت بعصا 
سحرية

مؤكد أن التحقيق 
في انفجار مرفأ 

بيروت ليس بندًا 
محوريًا في 

الضغوط التي 
يمارسها »المجتمع 

الدولي« لتشكيل 
حكومة »إصالحات«

آراء

معن البياري

)في  السياسية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  رئيس  املاضي،  األسبوع  أخطرنا، 
األردن(، سمير الرفاعي، وكنا بضعة إعالميني في ضيافة اللجنة، إن امللك عبدالله 
التي يحتاجها األردن للوصول إلى تشكيل قوى في مجلس  الثاني سأله عن املدة 
أن  طلب  امللك  لكن  عاما،  بأنها عشرون  فأجابه  برملانية،  املنتخب حكومات  النواب 
تكون عشرة. وفي محاورتهم الرفاعي، في الجلسة التي أدارها املتحّدث باسم اللجنة، 
مهند مبيضني، وفي تعاليقهم واستيضاحاتهم بشأن ما تعكف عليه اللجنة، منذ 
اإلعالن عنها، وعن أعضائها الـ 92 )صــاروا 90(، في 10 يونيو/ حزيران املاضي، 
إلى  العتيق  الطموح  بشأن  الرفاعي،  رّجحها  التي  املــّدة  كثيرا  الزمالء  تستوقف  لم 
واجتماعية،  سياسية  واقــتــراحــات  ببرامج  متنافسة  ــزاٌب  أحـ فيه  تحضر  بــرملــانــاٍت 
وتــعــمــل ألن تــكــون فــي مــقــاعــد الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. وإنــمــا راحــــت أغــلــب التعليقات 
واملالحظات واملؤاخذات والنقاشات، وكان كثير منها على سوّية طيبة، إلى التحّسب 
ن في املجتمع األردنــي ونخبه من أن تخلص اللجنة، بعد اكتمال عملها الذي 

ّ
املتوط

تفّرع إلى قضايا الشباب واملرأة واألحزاب وقانون االنتخابات، إلى توصياٍت حسنة، 
ثم ال تتحقق بالكيفية املنشودة، وجاءت أيضا على حقائق ماثلة في املجتمع متصلة 
بالتحّديات أمام »إصالح املنظومة السياسية وتحديثها«، من قبيل الضعف العريض 
لألحزاب، وهيمنة االعتبارات األمنية والتطير منها لدى عديد األردنيني. وتاليا، ما أن 
أعلن الرفاعي على اإلعالم ما قاله قّدامنا قبل أيام، حتى تم استقبال كالمه بكثيٍر من 
التهكم واالنتقاد. ولعل هذا ما جعله يوضح ما أدلى به غير مّرة، وموجزه أن اللجنة 
الحزبية  البرملانات  مرحلة  إلــى  للوصول  طريق  خريطة  لوضع  كبيرة  جهودا  تبذل 
املواطنني  وثــقــة  األحـــزاب  دور  يــعــّزز  تشريعي  إطـــار  مــا سيكون ضمن  البرامجية، 
فيها. وقال أيضا )في لقاء في محافظة الكرك( إن تعزيز دور األحزاب وحضورها 
ن من تحقيق املتطلبات التشريعية الجديدة، إلى جانب تعزيز ثقة 

ّ
يحتاج وقتا لتتمك

ب الرجل التأشير إلى مّدة مرّجحة أو متوقعة إلدراك هذا الحال، 
ّ
املواطنني فيها. وتجن

سيما وأن امللك نفسه، في لقاء أخير مع اللجنة ورئيسها، جاء على أن يكون بلوغ 
ل الحكومات من قوى برملانية حزبية »في أقرب وقت«.

ّ
األردن مرحلة أن تتشك

املكلفة  اللجنة  هــذه مع رئيس  العابرة  املناوشة  أن يجد واحــدنــا في  الوسع هنا  في 
بإنجاز توصيات تنبني عليها تشريعات الحقة في غير موضوع تعبيرا عن رغبة 
التشريعات  إنجاز  األمر منتقدين ومتهكمني باإلسراع من أجل  الذين خاضوا في 
واإلصالحات، مستندين إلى أن األردن عرف، في بعض خمسينيات القرن املاضي، 
حكومة برملانية، وأحزابا قوية. وفي بال هؤالء املعلقني أن األمر برمته مرهون بإرادة 
سياسية. كما في الوسع أن ُيالحظ أن الذين يجدون أن التدّرج الزمني في سيرورة 
األســلــم  هــو  والــقــانــونــيــة  التشريعية  ولــوازمــهــا  ومقتضياتها  الــســيــاســي  اإلصــــالح 
واألنسب، سيما وأن األحزاب في األردن تشهد ضعفا مريعا، من حيث افتقادها إلى 
روافع اجتماعية. ما يتطلب إشاعة ثقافة أخرى، يطمئن فيها الشباب األردني، مثال، 
في مختلف املحافظات )ليس فقط في غرب عّمان( إلى أن ثّمة قيمة النتسابه إلى 
هذا الحزب أو ذاك. وهنا تحضر املسؤولية الكبرى على الدولة، املطالبة بأن تقيم في 
عقلها السياسي الحاكم القناعة بضرورة تمكني حياة حزبية نشطة في البالد، فال 
تبادر إلى التدخالت املخابراتية والتشويشات اإلعالمية وغير هذه وتلك. وفي البال 
أن حزبا عرفه األردن في التسعينيات، وكان حزب دولة، إذا جاز الوصف، صدورا 
الــذي انبنى عليه رهــان )أو  عن والءاتـــه وانحيازاته، وكــان على شــيء من الحضور 
وهم؟( أن يحقق توازنا مع جبهة العمل اإلسالمي )اإلخوان املسلمون(، الحزب األقوى 
واألكثر حضورا وتنظيما في البالد، غير أن تدخالت وممارسات من السلطة كانت 
 أمينه العام الراحل 

ّ
وراء إضعاف ذلك الحزب، بل وإماتته، على ما عبر عن هذا محقا

ى فيها 
ّ
عبد الهادي املجالي. وإلى تلك التجربة البعيدة، ثّمة تجارب أقرب زمنا توخ
ناشطون حضورا لهم، وشيئا من الفاعلية، غير أنها حوربت بغير وسيلة. 

أحمد عمر

شــاهــدت فيلم »غــيــر األســويــاء« قبل شــهــر، وفــي ترجمة برنامج »مــا خفي أعظم« 
»غريبو األطوار«. وسمعت في شهادة املنتج رامي طاهر الذي رفع دعوى على شريكه 
املنتج منصور الظاهري الذي نكث بالعقد، ودسَّ سّمًا في الفيلم هو أشّد من القتل، 
مائة  واملــؤلــف  واملــخــرج  املنتج  وقــد عــرض عليه شريكه  بالكوميدي،  الفيلم  وصــف 
مليون دوالر للتنازل عن الدعوى في أميركا، أما كلفة الفيلم الخاسر، فهي 15 مليون 
دوالر، استرد منها املنتج مليونًا فقط، وتقدير الفيلم على موقع IMDB 4/ 10 و1 

/5 على موقعي الطماطم الحمراء وميتاكريتكا.
وإثــارة  بالكوميديا، فهو فيلم مغامرات وتشويق   

ٌ
الفيلم موصوف أّن  أعلم  أكن  ولم 

 هذه الدعاية، وكنُت يومًا محّبًا للسينما، 
ِّ

)أحقاد وفنت(، وانتظرُت حبكة جديدة بعد كل
لكني زهــدت بها بسبب التكرار في الحبكات، حتى إني وجــدت أنَّ الفن السابع قد 
شاخ في هذه اللحظة التاريخية. وسيبقى فنُّ الكلمة الذي اختاره الله لرساالته خالدًا، 
 بتصوير أفالم خالدة 

ٌ
 جديرة

ٌ
فالكلمة هي الفنُّ الذي ال يموت. عندنا حكاياٌت كثيرة

 في عالم النسيان، لكن الغرب ال 
ُّ

تجعل فيلم »الخالص من شاوشنك« ناقوسًا يدق
يحبُّ حكاياتنا، خوفًا من سرقة األضواء من العني، وقد استطاع اإليرانيون خطف 

أنظار العالم بحكاياٍت أصيلٍة من غير مصاريف.
غريبو األطــوار هم مجرمون طيبون، وهم أسمر أفريقي )رفض ويسلي سنايبس 
الدور( وأصفر صيني وحسناء من أوروبا الشرقية تتدّرب على الجودو في الكنيسة 
)اضحكوا(، ولص يسرق الكحل من العني )بيرس بروسنان(. لن تجد حّجة عقلية 
تقنع املشاهد بألوان األبطال وأعراقهم، كما في فيلم سلسلة »أوشــن« أو في أفالم 
»الخارقون السبعة«، يقود مجموعة الصعاليك الكوكبية أميٌر عربيٌّ اسمه الزهراني، 

ليس له موهبة سوى ماله وساعته الفاخرة التي توقع جيمس بوند في الفخ.
ولشولتز سجون  شــولــتــز،  السجن  مــديــر  زوجـــة  إغـــواء  بجريمة  األشــقــر محبوس 
متجولة، وهو موظف حكومي، ويعمل أيضًا مع أمير جزيرستان أبو هيرا. سترد 
الفيلم  قبلّية. حبكة  تلميحاٍت  فــي  بــن الدن  بــن شــيء، وخليفة  أســمــاء مثل جاسم 
واألسماء كلها قص ولصق. ريتشارد بيس لص شريف مثل أرسني لوبني ال يسرق 
إال من املؤّمنني ماليًا، فالسرقة من الدولة حالل، اسم العصابة روبن هود الذي كان 
الــفــقــراء، هــذه قصة شــديــدة التنميط فــي السينما  ــوّزع على  يسرق مــن األغــنــيــاء ويـ
األميركية، سينما املغامرات ال تقل تنميطًا عن السينما الهندية. يستطيع املشاهد 
ع مشهد الحبكة املقبلة، لكني فوجئت بمشهد خوف أبو شهاب بوند 

ّ
املحترف توق

من قيادة الزهراني السيارة. يقول الطبيب البريطاني، سيمور غراي، في مذكراته في 
السعودية: »أسرار وراء الحجاب«، إّن الشباب السعودي كان يفرط في السرعة، حتى 

إنَّ الطريق كانت تكثر فيه سيارات مقلوبة مثل الخنافس على ظهرها. 
لن نعرف كيف هرب ريتشارد، عنده خاتم سحري ربما، املفاجأة الوحيدة الكوميدية 
)من غير ضحك على الذقون( التي وجدتها في الفيلم، هي أّن ابنة أبو شهاب تعمل 
استخرج  كيف  نعرف  ولــن  الشعوب(،  عيون  من  الكحل  )لسرقة  املتحدة  األمــم  في 
ــذي أخــلــص لصاحبه إخــالص  املــحــقــق شــولــتــز هــاتــفــًا مــن بــطــن هــانــي أبـــو أســعــد الـ
الحوارّي يهوذا للمسيح، لو استخرج شولتز فيال من بطنه لضحكنا. بعد مطارداٍت 
املالية  قلعة جزيرستان  إلى  والعّمال  املسعفني  بزي  وتسلسل  بالسيارات،  تقليديٍة 
شديدة اإلحكام من غير خطأ، وسرقة الذهب، تسقط سبيكة من اللصوص، فينتبه 
لها شولتز متأخرًا، ويكون اللصوص قد هربوا. الزمن غير مقّدر جيدًا، زمن العرض 
أيضًا متأخر عن قمة الُعال، يرد اسم اإلخوان بصراحة، وبقيت صورة أمير قطر في 
الصحف على الطاولة، أخطاء تشبه أخطاء جريمة قتل جمال خاشقجي )كأنها بث 
مباشر(. ليس في فيلم كولومبو الشرق األوسط ضاحي خلفان راقصات يرقصن 
رقصة السماح حول أمير الشرِّ خليفة أبو هيرا، كذلك فــإّن زوجــة أبو هيرا ال تقع 
في حبِّ أبي شهاب بوند وتهرب معه. يبدو أّن هذه الحبكة قد ُرفضت، فهي قصة 
أميرة إماراتية )أردنية( هربت إلى بريطانيا، وليس فيها أحد يحاول اغتصاب البطلة 
تنظيم مهرجان  لفت 

ُ
ك بريطانية  )اعتدى على  إماراتي  الحلوة ألنها قصة  الشقراء 
ثقافي في أبوظبي، فإذا باملهرجان هو سرير وزير التسامح!(.

عبد الحكيم حيدر

1 - بعد الكشف الطبي على هشام املشيشي، يجب، على وجه السرعة، توفير عقد 
ــارات، بــراتــب ضعف راتــبــه فــي تــونــس، مكافأة لــه على تصريحاته  عمل لــه فــي اإلمــ
اإليجابية في حق االنقالب، سواء أكانت برضاه أم تحت تأثير السالح. وليكن سكنه 

باإلمارات على مقربة من سكن عبد املجيد محمود، النائب العام املصري األسبق. 
2 - على وجه السرعة أيضا، تجب إقامة مباراة في كرة القدم ما بني فريقي النادي 
األهلي املصري وصفاقس، على أرض تونس الخضراء بالطبع، إمعانا في مكايدة 
عسكري  بلباس  موسي،  عبير  السيدة  التونسية  الجماهير  تتقّدم  وأن  الخصوم. 
بالطبع، وتستقبلها في املدّرجات السيدة املصرية فيفي عبده، بزغرودة طويلة جدا، 
تصفق لها الجماهير طويال. وال مانع أيضا من أن تسلط الكاميرات على قيس بن 
سعّيد، وهو يضحك أيضا للزغرودة. أما بقية الحفل ومقّدمته يسرا من املدرجات، 
قبل انطالق املباراة، فسوف يكون تنافسا في جمال الفساتني ما بني فستاني ليلي 
علوي ويسرا، وتبّزهما بالطبع فساتني بنات تونس الخضراء، مع مراعاة أن تنتهي 
املباراة في كرة القدم بني الفريقني بالنتيجة »هدف وحيد لهدف وحيد«، مع استمرار 

الحفل على أرض املباراة للساعات األخيرة من الليل. 
3 - حــذار مــن أن يــنــدّس مرتضى منصور فــي الــوفــد املــصــري، فقد تكون النتيجة 

عكسية ومنيلة بطني وقطران. 
4 – حاول بكل الطرق أن توّجه دعوة لحضور الحفل إلى املبشر بثورة تصحيحك 
النتائج  قبلها بأيام، وهو املفكر الحر املستقل جدا، ضاحي خلفان. وال أضمن لك 
في املدرجات أيضا، فقد تكون »أطني« من نتائج حضور مرتضي منصور مندّسا. 
للشباب مــع مراعاة  أو ستة مؤتمرات  الــحــدود عمل خمسة  فــي أضيق  5 – حــاول 
ف نظرا إلى ضيق ذات اليد، مع شرح ذلك لإلخوة العرب، ولتكن املؤتمرات على 

ّ
التقش

أن تكون عاطفيا،  القواميس. وال تنس  العامية، ودعــك من  باللغة  البحر، وفضفض 
وتقبل لك طفلني من أطفال شهداء اإلرهاب، وتمنحهما »عيدية« نجاح االنقالب. 

6 – عّزز في خطابك اإلعالمي القادم من خطاب املوّدة مع كل األخوة العرب. وضع 
أمر قواتك املسلحة تحت إمــرة أي بلد عربي يحتاجه ملواجهة أي عــدو. وركــز على 
كلمة »أي عدو« تلك، وكّررها مرات ثالثا، على غرار »تحيا مصر«، ثالث مّرات. وقل 
ة«، 

ّ
أيضا كلمة من بهارات النجدة والنخوة من العربي للعربي على غرار »مسافة السك

سواء أقلتها من القاموس أم من الدارجة التونسية. املهم أن تكون حازما وحاسما 
في اإللقاء. 

ط 
ّ
7 – تصوير مسلسل على وجه السرعة عن ذلك املخطط اإلرهابي الذي كان يخط

له راشد الغنوشي وحزبه في الخفاء، ولوال ستر الله لضاعت تونس. 
8 – أنصحك باالستعانة بالخبرة املصرية، وخصوصا في االستراتيجية العسكرية، 
وخصوصا اللواء حمدي بخيت. أما من ناحية الخبرات الطبية التي كان من املمكن 
أن تحل كل مشكالت تونس الصحية، بعد هذه األعداد املصابة بالفيروس، فأظنك 
 
ً
غير محظوظ بها باملّرة، فقد انتقل اللواء عبد العاطي إلى جوار ربه، إال أن هناك أمال

الــورثــة بعض األبــحــاث في معامله ومختبراته ما  يتبقى لــك، أن يكون قد تــرك لــدى 
العلماء في تونس على تكملة مشواره، واالستفادة من تلك األبحاث، وهذا  يساعد 

بالطبع ممتاٌز لك وللعلم. 
9 – امنع كل رجال أعمالك من السفر، وحّدد إقاماتهم وأسرهم، حتى ُيخرجوا ما 
كـــده«، سّمه »صندوق  لــك »صــنــدوق على جنب  أن يكون  الــبــالطــة، وأنصحك  تحت 

املحن«، وال يصرف أي شيء منه، إال بأمرك.

محمد أحمد بنّيس

انصرمت عشر سنوات على دخول دستور 2011  حيز التنفيذ في املغرب، في سياق 
التفاعل الذي أبداه النظام املغربي مع الرّجة الكبرى التي أحدثتها ثورات الربيع العربي 
في املنطقة. وعلى الرغم من مكانِة املسألة الدستورية في الفكر اإلصالحي املغربي، 
 ،)1996  ،1992  ،1972  ،1970  ،1962( االســتــقــالل  منذ  دساتير  خمسة  وصـــدوِر 
وموقِع اإلصالح الدستوري في صراع القصر مع أحزاب الحركة الوطنية عقودا، على 
ل تحوال في تاريخ الدستورانية املغربية، فقد 

ّ
الرغم من ذلك، إال أن هذا الدستور مث

 للحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير، كما 
ً
كان أول دستور يأتي استجابة

اتسم أيضا بانتقال النقاش الذي واكب إعداَدُه، من دائرة السلطة والنخب إلى الشارع، 
 
ُ
من خالل مطالب رئيسة، أبرزها اعتماُد الديمقراطية في وضع مقتضياته، وإقامة

نظام سياسي يرتكز على امللكية البرملانية وفصل السلط واستقالل القضاء.
الحراك الشعبي،  امللك محمد السادس أن دستور 1996 لن يستوعب مطالب  أدرك 
ولو عبر إدخال تعديالٍت واسعٍة عليه. ولذلك أعلن في »خطاب 9 مارس« عن ورشٍة 
لجنة  تضعها  جديدة  دستوريٍة  وثيقٍة  من  انطالقا  املغربية،  الدولة  كبرى إلصــالح 
ب 

ّ
خبراء معّينني من قبله. وكان ُينتظر أن يسهم الدستور الجديد في الحّد من تصل

 إلصــالح سياسي 
ً
قابلية أكثر  بموارد تجعلها  املغربية، من خالل مّدها  السلطوية 

متدّرج وغير مكلف؛ إصالح يفتح املجال أمام تعديٍل، ولو كان نسبيا، في عالقات 
االنكماش واالنتظارية  لم يحُدث في ظل  أن ذلك  بيد  السياسي.  الحقل  القوة داخــل 
املاضية، فضال عن  السنوات  طــوال  املغربية  السياسية  الطبقة  أبانت عنهما  اللذين 

ارتدادات االنتكاسة التي مني بها الربيع العربي بعد 2013. 
تــضــمــن دســتــور 2011 مــقــتــضــيــاٍت كــثــيــرة تــبــدو، لــلــوهــلــة األولـــــى، وكــأنــهــا ثــورة 
ِر 

ّ
دستورية، خصوصا بالنسبة لنظام سياسي ُعرف بمحافظته الصريحة، وتجذ

بنيته الثقافية التقليدية، وتعاطيه الحذر مع موارد الحداثة السياسية التي ما فتئ 
الــتــي تطبعها،  الــقــوة  الـــذي ال تــؤثــر بــه على هــذه البنية وعــالقــات  ُيدمجها بــالــقــدر 
امتداداتها  حِدث 

ُ
ت لم  )الشكلية(،  القانونية  أهميتها  على  املقتضيات،  هذه  أن  غير 

السياسية والثقافية ألسباٍب يطول الخوض فيها، وبقي الحقل السياسي تقليديا 
في خطوطه العريضة. بل حتى الدينامية التي كان قد أحدثها دستور 1996 في 
الحياة السياسية )تعيني عبد الرحمن اليوسفي على رأس حكومة التناوب، فورة 
املجتمع املدني، ازدهــار الصحافة املستقلة، إحــداث هيئة اإلنصاف واملصالحة ..( 
 غير مسبوقة، 

ٌ
 سياسية

ٌ
لم ُيحدثها الدستور الحالي الذي واكبته، للمفارقة، رتابة

وباألخص إّبان الوالية الحكومية الثانية لحزب العدالة والتنمية، اإلسالمي )2016 
الحقوق  عــلــى  والتضييق  للسياسة،  كــامــل  شــبــه  بــغــيــاٍب  اتــســمــت  الــتــي   )2021  -
م السلطة 

ّ
والحّريات، وتراجع تأثير املجتمع املدني، وتعثر الجهوية املتقّدمة، وتحك

التنّصل من  مواقعهم،  اختالف  على  الفاعلون،  حــاول  وقد  العمومي.  الفضاء  في 
مسؤولية عدم تفعيل الدستور، وقد تبّدى ذلك بشكٍل الفٍت بني اإلسالميني الذين 
»العدالة  التي طاملا حّملت  البرملان  و‹‹املعارضة‹‹ داخل  قــادوا واليتني حكوميتني 
التي يمنحها الدستور للدفع بقطار  والتنمية« مسؤولية عدم استثمار املساحات 

التحّول الديمقراطي إلى األمام.
يعكس الدستور املغربي الحالي حدوَد فعالية الدساتير في إحداث تغييٍر في عالقات 
للنخب، ووضـــِع حـــدوٍد واضــحــٍة لصالحيات  السياسي  الــســلــوك  الــقــوة، ومــأســســة 
التاريخي  املـــوروث  ومــوقــِع  العمومي  الــقــرار  صناعة  وكيفياِت  الرئيسة  املؤسسات 
السياسية.  الحياة  املكتوب داخل  الدستوري  النص  والتقليدي في محاصرة سلطِة 
ترجم 

ُ
 ›‹تأويالت ديمقراطية‹‹ ت

َّ
وفي وقٍت كان ينتظر أن يكون هذا الدستور محط

وعي السلطة والنخب بأهمية املسألة الدستورية في التحّول الديمقراطي، بقي أسيَر 
السياسة املغربية املحكومة بتوازناتها التقليدية. 

األردن يبحث عن حكومات 
برلمانية

The Misfits: أبو خلفان بوند

روشتة عبيّد 
إلنقاذ قيس بن سعيّد

المغرب: 10 سنوات على 
دستور الربيع العربي
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احتجاج ألهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، 9/ 7/ 2021 )األناضول(



دمشقيون محرومون من النوم

صيف 
»متطرّف« 
بال طبقية

17

ريان محمد

ُيعاني الكثير من السورّين من جراء الحّر 
الــشــديــد فــي ظــل تسجيل الـــحـــرارة درجـــات 
أعــلــى مـــن مــعــدالتــهــا املـــعـــهـــودة، بــالــتــوازي 
ويعجز  املياه.  الكهربائي ونقص  التيار  انقطاع  مع 
األهــالــي عــن الــخــروج إلــى املــتــنــزهــات أو املــســابــح أو 
حتى مناطق االصطياف بسبب الوضع االقتصادي 

الصعب.  
وينتظر أبو يمان توفيق )41 عاما(، وهو موظف في 
إحدى الدوائر الرسمية في دمشق، واملقيم في منطقة 
جــرمــانــا شــرقــي الــعــاصــمــة الــســوريــة، بــفــارغ الصبر 
حــلــول الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، حتى 
يتمكن من تشغيل املروحة الكهربائية عله يستطيع 
النوم. ويقول لـ »العربي الجديد«: »ال أتمكن من النوم 
الــحــرارة املرتفعة  منذ أكثر من شهر بسبب درجــات 
انتظار  إال  يسعني  فــا  الكهربائي.  التيار  وانقطاع 

الكهرباء علني أنام ولو ملدة أربع ساعات فقط«. 
ويــوضــح أن »الــتــيــار الــكــهــربــائــي يــتــوفــر مــن الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا 
حتى يتمكن األهالي من ملء خزاناتهم باملياه. كما 
يتوفر التيار الكهربائي لنحو ساعة ونصف الساعة 
مـــن بــعــد الـــظـــهـــر، وســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة مــســاء، 

يكون  مــا  وغالبا  االنــقــطــاعــات.  مــن  العديد  تتخللها 
من  فــرد  يبقى  أن  ويجب  ضعيفا،  الكهربائي  التيار 
املــيــاه،  الــعــائــلــة مستيقظا ليضمن مـــلء خـــزان  أفــــراد 
وخــصــوصــا أن الــشــبــكــة تــتــعــرض لــضــغــط كــبــيــر من 

جراء تشغيل الجميع ملضخات املياه«. 
ويــشــيــر إلـــى أن »غــالــبــيــة الــســوريــن مــحــرومــون من 
التنفس. ويعجز الناس عن الخروج إلى املتنزهات أو 
حتى الحلم برؤية البحر في أيام الحّر بسبب تدهور 
ـــى الــــذهــــاب إلــــى الــغــوطــة 

ّ
ــتــــصــــادي. حـــت الـــوضـــع االقــ

ألهالي  بالنسبة  متنفسا  كانت  طاملا  التي  الشرقية 
دمــشــق، أصــبــح مكلفا. ومـــا زال الــدخــول إلـــى بعض 
املناطق ممنوعا في ظل انتشار الحواجز األمنية«.  

مـــن جــهــتــهــا، تــجــلــس أم عـــــاء، املــقــيــمــة فـــي إحـــدى 
ضــواحــي دمــشــق، إلـــى جــانــب ابــنــهــا الـــذي لــم يكمل 
يدوية  مروحة  بيدها  بعد، وتحرك  الــســادس  عامه 
ه يستطيع 

ّ
مصنوعة من القماش يمينا ويسارًا، عل

الــجــديــد«: »بالكاد توجد  لـــ »العربي  الــنــوم. وتــقــول 
نافذة في منازل الفقراء في دمشق. كما أن تاصق 

املباني وضيق الشوارع يمنعان دخول الهواء«. 
تــضــيــف أم عـــاء أن انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي لم 
الحياة  كــل تفاصيل  عــكــر  بــل  فــقــط،  الــنــوم  يحرمنا 
الطعام وال إضــاءة  اليومية. ال ثاجة تعمل لحفظ 
واملــــيــــاه غــيــر كـــافـــيـــة. فـــي الــنــهــايــة، تــأتــيــنــا فــواتــيــر 

«. أما أبو 
ً
كهرباء باهظة ويا ليتها موجودة أصــا

ثائر حسن )46 عــامــا(، وهــو عامل مــيــاوم يقيم في 
إحـــدى الــعــشــوائــيــات جــنــوب دمــشــق، فيقول إنــه ما 
إن تغيب الشمس وينقطع التيار الكهربائي، حتى 
يرش املياه أمام منزله، ويضع كرسيه، وسرعان ما 
»يبقى  يضيف:  جيرانه.  مــن  عــدد  الجلسة  يشاركه 
أنني أختنق  البيت. أشعر  مــن  أقــل ضغطا  الــشــارع 

بمجرد انقطاع الكهرباء«. 
ويـــوضـــح أنـــه بــمــجــرد أن يــأتــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
الــنــوم بعد تشغيل  إلــى  الليل، يخلد  بعد منتصف 
الكهرباء،  انقطاع  نتيجة  تتوقف  وعندما  املروحة. 
»أشـــعـــر أنـــنـــي أخــتــنــق فــأســكــب املـــيـــاه فــــوق رأســـي 
وجسدي، وأبلل قطعة قماش باملياه وأضعها فوق 
رأســـي. هــذا األمــر غالبا مــا يتكرر أكثر مــن مــرة في 
الليل، إلى أن يطلع الصباح علي وأتوجه إلى عملي، 
أن  يتطلب  عملي  أن  وخــصــوصــا  املــعــانــاة،  لتتكرر 

أجلس تحت أشعة الشمس«.  
ــــوزراء حــســن عــرنــوس قــد أعــلــن في  وكـــان رئــيــس الـ
وقـــت ســابــق أن ســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء هــو إعـــادة 
ــع، وبــالــتــالــي  ــانــ ــامـــل واملــــصــ ــعـ ــرات املـ تــشــغــيــل عــــشــ
تحويل الكهرباء لها على حساب املناطق السكنية. 
ــتــــاج عــلــى حــســاب  ويــــســــأل: »هــــل نـــوقـــف دورة اإلنــ
إلى »وجود  الكهرباء للمواطنن؟«. ويشير  إيصال 

نتمكن  لكن  مــيــغــاواط،  آالف  تنتج خمسة  مــولــدات 
من تشغيل 2300 فقط. أما الكمية املتبقية فتحتاج 
إلى غاز ومحروقات، إال أن االحتال األميركي يضع 
يــده عليها«، فــي إشـــارة إلــى آبــار النفط فــي منطقة 
شــمــال شـــرق ســـوريـــة. يضيف أن »الــكــهــربــاء كانت 
ســابــقــا مــحــصــورة فــي مــنــاطــق مــعــيــنــة. لــكــن اتــســاع 
رقعة املناطق التي عــادت إلى سيطرة الدولة شكل 
ضغطا إضافيا على الشبكة واملحطات الكهربائية 

الصالحة للعمل«.

مجتمع
طفوا من مدرسة داخلية في شمال نيجيريا الشهر 

ُ
 خ

ً
طالب خاطفون بفدية لإفراج عن نحو 80 طفا

املاضي، وفقا لقس مشارك في مفاوضات اإلفراج عنهم. ويريد الخاطفون مليون نيرة نيجيرية عن 
كل طفل. وكــان الهجوم على مدرسة بيثيل املعمدانية الثانوية في واليــة كادونا هو عاشر واقعة 
خطف جماعي من مدارس في شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر/كانون األول. ونسبت السلطات 
تلك العمليات إلــى عصابات إجرامية تسعى للحصول على فــدى. وقــال القس إتــي جوزيف هياب 
)رويترز( »)اللصوص( يطلبون مليون نيرة لكل طالب من الطاب الثمانن الباقن معهم«.  

قالت وزارة النقل إن 41 شخصا قتلوا في حــادث سير، باملنطقة الجنوبية من وسط مالي، يوم 
الرسمي  التلفزيون  ركــاب بشاحنة تحمل بضائع وعــمــاال. وذكــر  الــثــاثــاء، بعد اصــطــدام حافلة 
الحافلة.  إلــى طريق  لتنحرف  إطاراتها  أحــد  انفجار  بعد  عليها  السيطرة  فقد  الشاحنة  قائد  أن 
انــفــصــال الجزء  بــلــدة سيجو، فــي  الـــذي وقــع على بعد 20 كيلومترًا مــن  الــحــادث،  وتسببت قــوة 
الصور واملقاطع  الطريق، حسبما ظهر في  األمتعة والبضائع عبر  الحافلة وتناثر  األمامي من 
)رويترز( املصورة املنشورة على اإلنترنت.  

مالي: 41 قتيًال في تصادم حافلة بشاحنةنيجيريا: خاطفون يطالبون بفدية لإلفراج عن تالميذ

ــم صــيــفــًا  ــالـ ــعـ ــي وقـــــت يــشــهــد فـــيـــه الـ فــ
ــدًا، الحــــظ خـــبـــراء أن  ــديــ »مـــتـــطـــرفـــًا« جــ
ضرباته أكثر قوة، وتشمل أماكن سبق 
أن نجت من موجات احتباس حــراري 
ــدان غــنــيــة  ــلــ فــــي املــــاضــــي، وتـــحـــديـــدًا بــ
مــثــل الـــواليـــات املــتــحــدة وكــنــدا وأملــانــيــا 
الفقيرة  الـــدول  كــانــت  بعدما  وبلجيكا، 
الجوية  الــظــواهــر  أكــثــر عــرضــة ملخاطر 
املتطرفة املرتبطة بالتغير املناخي الذي 

يحدثه اإلنسان.
الكوارث  بيانات  قاعدة  مؤسسة  تقول 
ــز أبــــحــــاث وبـــائـــيـــات  ــركـ الـــدولـــيـــة فــــي مـ
الكاثوليكية  لــوفــان  بــجــامــعــة  الـــكـــوارث 
فــي بلجيكا ديــبــي غــوهــا - سابير، إن 
البلدان  فــي  تنحصر  تعد  لــم  »املشكلة 

الفقيرة، بل تطاول تلك الغنية«.
وفعليًا، ضربت هذا الصيف فيضانات 
حيث  وبلجيكا،  وأملــانــيــا  الــصــني  قاتلة 
ــاص، و«هــــي  ــن األشـــــخـــ غـــــرق مـــئـــات مــ
يقول  كما  الـــكـــوارث«،  تعهد  لــم  مناطق 
عالم املناخ زيك هاوسفاذر. كما عانت 
كندا ومناطق في شمال غربي الواليات 
املتحدة من موجات حر مرعبة تسببت 

بحرائق غير اعتيادية. 
ــه »حـــني  ــن هــــاوســــفــــاذر يــعــتــبــر أنــــ ــكـ لـ
ــبــــالد الـــفـــقـــيـــرة تـــكـــون أقـــل  ــ تـــتـــضـــرر ال
ــتــــعــــدادًا، وال يــســتــطــيــع مــواطــنــوهــا  اســ
مــــغــــادرة  أو  ــيـــفـــات  ــيـ ــتـــكـ الـ اســــتــــخــــدام 
مــنــاطــقــهــم فــيــتــعــرضــون لــضــرر أكــبــر، 

ويتضاعف عدد الضحايا«.
وصــــرح خــبــيــر املــنــاخ والــحــرائــق بــارك 
يشهد  األميركي  الغرب  بــأن  ويليامس 
أكثر املواسم جفافًا منذ عام 1580، ما 

يهدد بحرائق شديدة جديدة.
والجيولوجيا  املناخ  ويرى كبير علماء 
إرنـــســـت  »مـــيـــونـــيـــخ ري«  فــــي شــــركــــة 
راوتــش أن »البلدان الغنية كانت األكثر 
تضررًا اقتصاديًا حتى هذا الوقت من 

العام«.
)أسوشييتد برس(

المائية  الموارد  وزارة  في  التخطيط  مدير  ربط 
وخالل  حرب،  أبو  بسام  النظام،  لحكومة  التابعة 
تصريحات أدلى بها إلذاعة »شام إف إم« المقرّبة 
إّن  قائًال  الكهرباء،  بأزمة  المياه  أزمة  النظام،  من 
التي  المائية  بالموارد  مرتبطًا  ليس  المياه  تقنين 
استثناء  وتّم  الكهربائي،  بالتقنين  بل  جيدة،  ُتعتبر 
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آراء

كمال عبد اللطيف

املغربي،  اليسار   
ّ
أن  في 

ٌ
لم يعد هناك خــاف

بجميع تــيــاراتــه وفــصــائــلــه، يــواصــل الــيــوم، 
ُمنتظرة  انتخابية  دورة  أبـــواب  على  ونحن 
َراُجَعه داخل 

َ
ت املقبل،  أيلول  في 8 سبتمبر/ 

املشهد السياسي املغربي. نقول تراُجَعه، وال 
فوله أو نهايته، وذلك لقناعتنا 

ُ
نتحدث عن أ

باألهمية التاريخية للخيارات واملبادئ التي 
ر  ـــَب فــي تاريخنا املــعــاصــر، والــتــي نتصوَّ َركَّ
إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــادة تـــطـــويـــرهـــا وتــكــيــيــفــهــا مــع 
متطلبات أسئلة الراهن املغربي وتحّدياته. ال 
نتحّدث هنا عن التراجع في عدد مقاعده في 
املنتخبة، وال عن  البرملان وباقي املؤسسات 
القرن  ي، نهاية  مبّررات مشاركته في ما ُسمِّ
املاضي، بالتناوب التوافقي، ثم في األغلبيات 
نا نفكر أساسا 

ّ
الحكومية أو في املعارضة. إن

فــي الــتــراجــع الــحــاصــل فــي أوضــاعــه العامة، 
ــة بـــخـــيـــاراتـــه الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــرى  ــبـــطـ ــرتـ املـ
وأنماط حضوره في املجتمع، وكذا كيفيات 
السياسي والثقافي  الراهن  مجابهته أسئلة 
ُمه  َجسِّ

ُ
ت واقــٌع  املقصود  التراجع  بــادنــا.  في 

دة. اليوم معطيات ومؤشرات ُمحدَّ
نــقــرأ عــامــات الــتــراجــع، فــي ســيــاق تــحــّوالت 
ــر، وهــو  الــســيــاســة والــتــاريــخ فــي عــالــم مــتــغــيِّ
يـــرتـــبـــط بـــنـــوع مــــن الــــذهــــول الـــســـيـــاســـي عــن 
ـــَدهـــا الــيــســار  ــداف الــتــي َجـــسَّ ــ ــ املــقــاصــد واألهـ
فـــي تــاريــخــه، إضـــافـــة إلـــى نـــــزوٍع يــتــمــثــل في 
إذ تكّرر األجيال  الــذاكــرة،  أشكاٍل من تغييب 
اليسار  أحــزاب  في  اليوم  املنخرطة  الجديدة 
الصغيرة أخطاًء حصلت قبلها، فهي تنتقد 
ــت عــنــهــا، وتــنــخــرط في 

َّ
األحـــــزاب الــتــي انــشــق

الــتــي انــخــرطــت فيها قبلها..  إعـــان املــواقــف 

حلمي األسمر

مهما قيل عما حــدث، أخــيــرًا، فــي تونس من 
»تأويل« وتزين وإعــادة إنتاج، فهو انقاٌب 
ــة قـــطـــرة دم  ــ ــ ــــظ، حـــتـــى وإن لــــم تـــرافـــقـــه إراقـ فـ
واحدة، وإن كان عنوانه األساس عملية ذبح 

للدستور باسم الدستور.
اب في املشهد - 

ّ
أكثر ما يغيظنا - نحن الكت

حن يخرج عليك تونسي أو تونسية ليصرخ 
: أنت مالك ومال تونس، نحن 

ً
في وجهك قائا

أدرى بشعاب »مكتنا«. وهنا تحديدًا يصدمك 
ك 

ّ
أواًل، ألن آن.   والغبي في 

ّ
الفظ الشعور  هــذا 

ش 
ّ

 فيروس سايكس - بيكو قد عش
ّ
تشعر أن

فـــي الــنــخــاع الــشــوكــي لــبــعــض الـــعـــرب، وهــم 
جسد  العربية  الباد   

ّ
أن أرادوا،  إن  يعرفون، 

واحــــد، جـــرى »نــشــر« أجــزائــه وتقطيعه إربــا 
إربا بقصد وتخطيط، كي يبقى خارج دائرة 
الفعل. وثانيا، هؤالء يهرفون بما يعرفون أو 
 ما يجري في تونس أو مصر 

ّ
ال يعرفون، أن

ر على أقصى 
ّ
أو حتى في جنوب السودان يؤث

قرية في باد الشام. وبمعنى أو آخر، يصبح 
انقاب تونس حدثا محليا في عّمان وبغداد 
 هذا ما يدركه جيدًا أولئك 

ّ
ونواكشوط. ولعل

 مواردهم وشياطينهم 
ّ

دوا كل
ّ
القوم الذين جن

لــشــطــب فــصــل الــربــيــع مـــن الــتــقــويــم الــعــربــي، 
باعتباره نذير شؤم على الدكتاتور العربي، 
حت 

ّ
فهو يخشى من عدوى الزهور التي تفت

سمير الزبن

ســعــت الـــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي انــفــجــرت في 
ـــا مـــن تـــونـــس إلــى 

ً
املــنــطــقــة قــبــل عــقــد انـــطـــاق

مــطــابــقــة الــخــطــاب الــســيــاســي املــنــفــصــل عن 
الــواقــع الـــذي أنــتــجــه اســتــبــداٌد مــديــد، بجعل 
هـــذا الــخــطــاب مــطــابــقــا لــلــواقــع ومــعــبــرًا عنه. 
ــاّدة  ــــورة املــــضــ ــثـ ــ ــت الــــــذي عــمــلــت الـ ــوقــ ــي الــ فــ
العربية  الـــثـــورات  تحطيم  فــي  نجحت  الــتــي 
فـــي كـــل مــكــان انــفــجــرت فــيــه، والـــيـــوم تسعى 
إلـــى تحطيمها فــي تــونــس، الــحــصــن األخــيــر 
األمــل،  املنطقة  يمنح  الــذي  العربية  للثورات 
فــإنــهــا لـــم تــعــمــل عــلــى إبـــقـــاء هــــذا االنــفــصــال 
بــن الــخــطــاب السياسي والـــواقـــع، بــل عملت 
ــا  ــهـ ــم الـــســـيـــاســـيـــة ذاتـ ــيـ ــاهـ ــفـ ــلـــى تــفــكــيــك املـ عـ
وتحطيمها وتحويلها إلى مفرداٍت ال معنى 
الـــذي جــاءت  الــجــديــد  لــهــا، لتحطيم سياقها 
الخطاب  لتحطيم  أي  الــعــربــيــة،  الـــثـــورات  بــه 

املضاد لاستبداد.
 ســــادت بن 

ً
 هــــوة

ّ
إذا كــــان مـــن الــصــحــيــح أن

الــخــطــاب الــســيــاســي الــعــربــي خــــال الــعــقــود 
 
ّ
ـــفـــتـــرض أن

ُ
الــخــمــســة املــنــصــرمــة، والــــواقــــع امل

يكون هذا الخطاب صادًرا ومعبرًا عنه، وقد 
وصلت هذه الهوة في حاالت فاقعة كثيرة إلى 
إلــى نقيضه  القائم واملــعــاش  الــواقــع  تحويل 
على طول الخط. وتحت هذا االنفصال، أجبر 

ِجز البدائل 
ْ
ن

ُ
تنتقد التقصير والتواطؤ، وال ت

املكافئة للتحّوالت الجارية في املجتمع وفي 
ــى الــيــســار املغربي 

َّ
الــنــظــام الــســيــاســي. تــخــط

َحَدٍر با 
ْ
ُمن أمــام  اليوم درجــة الذهول، ليقف 

ه يواجه نتائج تراجعه أمام األحزاب 
ّ
قرار. إن

على  قدرته  لعدم  اإلدارة،  وأحـــزاب  املحاِفظة 
بة 

ِّ
تصل

ُ
امل أعــطــابــه ولغته ومــواقــفــه  مــواجــهــة 

والجامدة.
ــائـــج انـــتـــخـــابـــات 2011  ــتـ ــــَعــــاِيــــن نـ

ُ
ــا ن ــنـــدمـ عـ

بصورة  نكتشف،   ،2016 انتخابات  ونتائج 
ــع مــســتــمــر،  ــراُجــ ــة، أن الـــيـــســـار فــــي تــ ــحــ واضــ
اكتساح  اســتــمــرار مواصلة  فــي مقابل  وذلــك 
املختلفة  وأنماطه  بأشكاله  املحافظ،  اليمن 
)اإلسام السياسي، حزب االستقال، الحركة 
الخرائط  م 

َّ
ُسل في  مة  متقدِّ مواقع  الشعبية(، 

ة بــكــثــيــر مــــن الــتــرتــيــب  ــــــَعــــــدَّ
ُْ
االنـــتـــخـــابـــيـــة، امل

وباقي  االنتخابي،  قطيع 
َّ
الت لصور  املناسب 

في  املغربية،  السياسية  ْعبة 
ُّ
الل إكسسوارات 

أشكالها املحسوبة بكثير من الدقة والعناية. 
يــواصــل اليسار تــشــرذمــه، ومــا يــجــري اليوم 
نات مشروع  من صــراٍع مفتوٍح في قلب مكوِّ
نــواة  الــتــي تحلم بتكوين  الــيــســار  فــيــدرالــيــة 
ـــٍب يــســاري 

ْ
ـــط

ُ
ـــد، تــمــهــيــدًا لــبــنــاء ق يــســار مـــوحَّ

ِهر بوضوح ثقوب ذاكرة اليسار.
ْ
كبير، ُيظ

تحول اليسار املغربي الذي مأل الدنيا وشغل 
الناس ثاثة عقود ما بعد االستقال )1956 
- 1986(، حن صنع في املجتمع املغربي أفقا 
م فـــي الــثــقــافــة والــســيــاســة واملــجــتــمــع،  لــلــتــقــدُّ
 تتطلع إلى 

ً
 سياسية

ً
ل قوة كِّ

َ
واستطاع أن ُيش

إنــهــاء الحكم الــفــردي وبــنــاء املــامــح الكبرى 
الديمقراطي،  السياسي  للمشروع  والــعــامــة 
نا في حزب 

َ
كما تبلور وأصبح واضحا وُمْعل

لاتحاد  األكبر  الوريث  االشتراكي،  االتحاد 

فــي بــعــض الــبــقــاع الــعــربــيــة، ويــريــد أن تبقى 
»صحراء العرب« على حالها القاحل البلقع، 
با جداول وال طيور حّرة، وال طقس تتنفس 

فيه الكائنات نسائم الحرية.
القصة ليست متعلقة باإلخوان املسلمن، وما 
وسياسية  دعوية  مدرسة  بوصفها  فــّرخــت، 
واتجاهات،  أحــزاب وحــركــات  من  وإحيائية، 
حــمــلــت مــشــعــل الــتــغــيــيــر. الــهــدف هــنــا سحق 
الوعي، حتى ولو كان يحمل راية العلمانية 
أّي مشروع  الهدف محاصرة  البواح.  والكفر 
التي  السحيقة  الحفرة  من  والقيام  للنهضة 
انزلقت إليها األمة، وديمومة حالة السيولة، 
اإلنسانية،  الحضارة  سجل  من  واالستقالة 
ــواًل إلـــى بــقــاء هـــذا أو ذاك جــالــســا على  ــ وصـ

كرسي الحكم.
 من سوء طالع األمة أو ُحسنه، ال أدري، 

ّ
ولعل

 من تصّدر حكاية الربيع الراية اإلسامية، 
ّ
أن

ها التعبير األكثر صدقا عن وجدان 
ّ
ربما ألن

ها األكثر تنظيما 
ّ
األمة وعقيدتها، وربما ألن

فــي بــاد الــعــرب، ولــهــذا أصبحت هــذه الراية 
األكثر استهدافا وشيطنة.

مع  للربيع  املحاربة  العربية  النخبة  تماهي 
بامتياز،  الفتا  كــان  الصهيوني  الــعــدو  كيان 
ــار الــربــيــع، حن  مــنــذ الــلــحــظــات األولــــى إلزهــ
تشّكلت، على الفور، جبهة عربية صهيونية 
لــإجــهــاز عــلــى الـــربـــيـــع، أثـــمـــرت فـــي مـــا بعد 
منظومة اتفاقات تطبيعية، ظاهرها اتفاقات 

االحتفال  على  العربية  الشعوب  االســتــبــداد 
باملنجزات التنموية االقتصادية في ظل الفقر 
 جــنــب مــن جــنــبــات الــوطــن 

ّ
املــتــصــاعــد مــن كـــل

العربي، كما أجبرهم على االحتفال بالثورة 
الصارخ،  التعليمي  الــتــرّدي  في ظل  العلمية 
في  بالديمقراطية  يحتفلوا  أن  عليهم  وكــان 
 خطاب 

ّ
 أقسى األنظمة الديكتاتورية، ألن

ّ
ظل

املواطنن/  على  بالعنف  يفرض  االســتــبــداد 
ــا تـــقـــولـــه الــســلــطــة  ــوا مــ ــدقـ ــا، أن يـــصـ ــايــ ــرعــ الــ
ــبـــدة، حـــتـــى عـــنـــدمـــا تـــكـــون ال تــصــدق  ــتـ املـــسـ
نــفــســهــا، ويـــّدعـــي الــرعــايــا الــتــصــديــق، خوفا 
االعتباطي  واستخدامها  السلطة  عسف  من 
بــادرة معارضة. وبذلك، كّرر  العنف ضد أي 
مــّرة على سبيل  السلطة،  املــواطــنــون خطاب 
اإلذعان لخطاب السلطة تحت وطأة الخوف 
من العقاب، ومّرة على سبيل السخرية. وفي 
كلتا الحالتن، لم يحمل املواطن العربي هذا 

الخطاب على محمل الجد.
لــم تــصــل الــتــجــربــة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة إلــى 
هــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة، جــــــرت تـــغـــيـــراٌت 
تــجــربــة االستعمار  مــنــذ  عــلــى فهمها  كــبــيــرة 
الــتــي أعــطــت الــســيــاســة مــعــنــى حــديــثــا لـــدول 
املــنــطــقــة، وبــالــتــالــي، ولـــد هــامــش ديمقراطي 
فــي الــــدول الــتــي خــضــعــت لــاســتــعــمــار، على 
األقــل في قضايا التعبير عن الــرأي. بمعنى، 
 

ّ
لــم يكن هناك مــن ُيعتقل على الـــرأي فــي ظل

الــوطــنــي لــلــقــوات الشعبية. نــقــول هــذا بــروح 
 ملشروع اليسار 

ً
القناعات التي كانت مكافئة

املاضي، حيث  القرن  من  الثاني  النصف  في 
ــنـــوات االســـتـــقـــال  مـــي لـــسـ ــان األفــــــق الـــتـــقـــدُّ ــ كـ
التحرير  مــعــارك  بسياقات  محكوما  األولـــى، 
ــة  ــدولــ ــد والــ ــديـ ــجـ ــة بـــنـــاء املـــجـــتـــمـــع الـ ــلـ ــئـ وأسـ
عاِرضة 

ُ
امل وأدواره  معاركه  وكانت  الوطنية، 

فــي تحويل  تــروم املساهمة  للنظام وأدواتـــه 
إلى  االستقال  ملغرب  األول  الجيل  عات 

ُّ
تطل

ــعــــاراٍت لــلــعــمــل الــســيــاســي، وقــــد ســاهــمــت  شــ
التي سيتبلور  األرضية  تهييء  في  بدورها 
فــي ســيــاقــهــا الحــقــا الــيــســار املــاركــســي الــذي 
 

ّ
أصبح عنوانا ألفق جديد وأسئلة جديدة، إال
دة  ه دخل بدوره تحت ضغط عوامل متعدِّ

ّ
أن

في دورة الذهول، واكتفت بقاياه باالنخراط 
املــدنــي، كما انخرط  فــي مــؤســســات املجتمع 
بقية  الحزبي، وواصلت  املشهد  في  بعضها 
ــع شعارات ال تكافئ املتغيرات 

ْ
أخــرى منه َرف

الكبيرة الحاصلة في املجتمع املغربي.
 كــثــيــرًا مــن أوُجـــه 

ّ
يمكن اإلشــــارة هــنــا إلـــى أن

ــع الــيــســار  ــ ــهــا فـــي واقـ
ُ
ــعــاِيــن

ُ
الـــتـــراجـــع الـــتـــي ن

األولــى منذ مطالع  بــرزت عاماتها  املغربي 
تسعينيات القرن املاضي، سواء في خياراته 
األســـــــاس ولـــغـــتـــه ومـــواقـــفـــه مــــن الـــنـــظـــام، أو 
فــي عـــدم قــدرتــه عــلــى إدراك الــتــحــوالت التي 
راٍت   سجينا لتصوُّ

ّ
حصلت في املجتمع، فظل

 مــا 
ّ

ــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــــل مـــعـــيـــنـــٍة عــــن ذاتــــــــه، عـ
النظام،  مواجهته  ســنــوات  َوَهـــن  مــن  ها 

َ
ِحق

َ
ل

ــَي  ــِسـ ـ
َ
 يــشــتــغــل بــمــنــطــق الــســتــيــنــيــات، ون

ّ
ــل ظــ

مــقــتــضــيــات الــتــغــيــيــر الـــتـــي شــمــلــت الــفــضــاء 
برلن،  السياسي، ومقتضيات سقوط جــدار 
ـــل اإلرهــــاصــــات الــكــبــرى  ـــكُّ

َ
ـــش

َ
ــذا بـــدايـــات ت ــ وكـ

ـــل. أمــــا أبـــرز  ـــكُّ
َ

ـــش
َّ
لــعــالــم جـــديـــد فـــي طــــور الـــت

 لــشــطــب الـــربـــيـــع من 
ٌ

ســــام وبــاطــنــهــا حـــلـــف
ــد الــقــراء  الــتــقــويــم الــعــربــي. وكـــي ال يــرفــع أحـ
إلــى سنوات قريبة،  أعــود  حاجبه مستغربا، 
في  ذروة هبوب نسائم الربيع، في عام 2012، 
حن أصبح ما كان يجري في ميدان التحرير 
فــي قــلــب الــقــاهــرة، وبــقــيــة مــيــاديــن التحرير 
الصهيوني  الــعــدو  يمنع  كــابــوســا  الــعــربــيــة، 
من النوم... بل حزم هذا الكيان أمتعته وبدأ، 
حينذاك، يستعد للحرب، بعد طول اطمئناٍن 
 فــيــه أمــة 

ّ
لــلــســبــات الــعــمــيــق الــتــي كــانــت تــغــط

العرب، وخطوط تماّسها مع الكيان! 
للمّرة األولى منذ أعوام بعيدة، أدخل جيش 
ــتـــال آنـــــذاك فــرضــيــة عــبــور نــهــر األردن  االحـ
ــنـــه ضـــمـــن أهــــدافــــه  ــيـــة مـ ــــى الـــجـــهـــة الـــشـــرقـ إلــ
اســـتـــعـــدادًا لــلــســيــنــاريــوهــات املــقــبــلــة، األكــثــر 
سوءًا بالنسبة له، إذ بدأ الجيش الصهيوني 
حــيــنــهــا بــالــتــدريــب عــلــى مــحــاكــاة ســيــنــاريــو 
مواجهات مع األردن، الجبهة التي يعتبرها 
هـــدوءًا واطمئنانا، واستخدام  األكــثــر  الــعــدو 
صواريخ  وبينها  الحربية،  املعّدات  مختلف 
مـــضـــاّدة لــلــدبــابــات. وبــحــســب األخـــبـــار التي 
 »التدريبات في نهر األردن 

ّ
بثت حينذاك، فإن

جرت في ساعات الليل أيضا، إذ أعّد الجيش 
عبور  عند  الستخدامها  الــجــســور  مــن  كمية 
الــنــهــر، بعضها بــطــول عــشــرات األمــتــار، كما 
تـــم الـــتـــدريـــب عــلــى قـــــوارب مــطــاطــيــة وحــبــال 
وعبور مدرعات«. كان التدريب على اجتياز 

يعني  ال  هذا  االستعمارية. طبعا،  السلطات 
وعــادلــة،  نموذجية  كــانــت  السلطات  هــذه   

ّ
أن

الدول  ها سلطات استوحت نموذجا من 
ّ
لكن

ــرة، كــــان نـــمـــوذجـــا حــديــثــا مــنــســوبــا  ــِمـ ــتـ ـــسـ
ُ
امل

آلليات الحكم األكثر عسفا للدولة العثمانية 
ذات املنطق اإلمبراطوري. 

مــــــع نــــــــزع االســــتــــعــــمــــار والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
ــِر هـــــذه  ــ ــ ــجـ ــ ــ االســـــــتـــــــقـــــــال الـــــــوطـــــــنـــــــي، لــــــــم تـ
ــيــــاق تــطــويــر  ــة فــــي ســ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
الــجــوانــب اإليــجــابــيــة، خــصــوصــا الــهــوامــش 
الديمقراطية، وتحويلها إلى مكون أساسي 
العكس،  املجتمعات. على  من مكونات هذه 
اعتبارها  يمكن  التي  الــهــوامــش  هــذه  كانت 
التاريخية،  للتجربة  موضوعية  إنــجــازات 
هــي مــجــال الــهــجــوم مــن الــســلــطــات العربية 
ــا في  ــهـ الــوطــنــيــة، والـــتـــي وصــلــت إلـــى ذروتـ
الهوامش   

ّ
كل وإلغاء  العسكرية،  االنقابات 

الــديــمــقــراطــيــة، والــحــكــم بــقــوانــن الـــطـــوارئ 
واألحــــــكــــــام الـــعـــرفـــيـــة، لـــحـــمـــايـــة الــســلــطــات 
مواطنيها.  مــن  نفسها  الــجــديــدة  املــســتــبــّدة 
يكن يحاسب عليها  لم  التي  الكلمة  وباتت 
عليها  يعاقب  االستعمارية،  السلطات  زمن 
دون محاكمة  مــن  وغــالــبــا  املــديــد،  بالسجن 
بالقتل. وبذلك  يكن  لــم  إن  طــويــلــة،  ســنــوات 
العربية،  املجتمعات  مــن  السياسة  نــزع  تــم 
 اعــتــبــاطــيــة، 

ٌ
ــادت ســـلـــطـــاٌت اســـتـــبـــداديـــة ــ وســ

التحّديات التي تواجه اليسار اليوم، فيمكن 
ع عنها  حصرها في ثاث قضايا كبرى، تتفرَّ
مواقف  تحتاج  التي  املشكات  من  مجموعة 
دة. وســـنـــكـــتـــفـــي بــتــحــديــد  واضــــحــــة ومــــــحــــــدَّ
القضايا الكبرى، نظرًا إلى أهميتها املتزايدة، 
د في  فـــي دائـــــرة الـــصـــراع الــســيــاســي املـــتـــجـــدِّ
مجتمعنا. تتعلق األولى باملبادئ والخيارات 
تحّديات  وهــي  ومرجعيته،  لليسار  الكبرى 
يـــات  ــة غـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــحـــدِّ ــهـ ال يــمــكــن مـــواجـ
بإيجاد   

ّ
إال السياسي،  مشهدنا  فــي  القائمة 

 شـــيء، 
ّ

املـــخـــرج املــنــاســب لــهــا أواًل وقــبــل كــــل
ــَرض أن يــعــّن الــيــســار الــيــوم حـــدوده، 

َ
ــت

ْ
إذ ُيــف

ومواقع أقدامه، ويستوعب جدليات الصراع 
الــصــراع  بجدليات  عاقتها  فــي  تاريخه  فــي 

»الــشــريــعــة« جــــزءًا مـــن تـــدريـــب كــبــيــر، تــرافــق 
مـــع مـــنـــاورٍة لــلــجــبــهــة الــداخــلــيــة الــكــبــرى في 
تاريخها واملسماة »نقطة تحّول 5« في سياق 
»الحرب  تدريبات  االحــتــال  ما سّماه جيش 
ــع  ـــهـــا األوســ

ّ
ــفـــت بـــأن املـــتـــدحـــرجـــة« الـــتـــي ُوصـ

لناحية الفترة التي استغرقتها ومتطلباتها 
ال  كانوا  وفــق تصريحاتهم،  وهــم،  الخاصة، 
يــســتــبــعــدون، فــي الــســيــاق، ســيــطــرة مــصــادر 
في  الكيميائي  الساح  مخازن  على  معادية 
زون الجهوزية لسيناريو 

ّ
سورية، وبدأوا يعز

ــــاح غـــيـــر تــقــلــيــدي،  ــتــــخــــدام ســ يــتــضــمــن اســ

غــيــر مــحــكــومــة بــتــاريــخ ســابــق وال بــأعــراف 
ــبـــارات ســيــاســيــة،  ــتـ اعـ قــيــمــة ألّي  حـــكـــم، وال 
الــعــنــف الــــعــــاري هـــو وســيــلــتــهــا األســاســيــة 
ــد األســــــس الــتــي  ــ  أحـ

ّ
ــة أن ــارقــ ــفــ لــلــحــكــم. واملــ

اّدعــاهــا االســتــبــداد الــعــربــي لــعــدم صاحية 
ه يواجه الخطر اإلسرائيلي 

ّ
الديمقراطية، أن

إلى مجتمع موحد ملواجهته،  الــذي يحتاج 
والديمقراطية تجعله ضعيفا أمام مواجهة 
ــان الـــعـــدو يعيش  ــٍت كــ ــ ــذا الــخــطــر، فـــي وقـ هــ
كانت  داخــلــيــة،  ديمقراطية  سياسية  حــيــاة 

ر اليوم داخل مجتمعه وفي العالم. أما  املتطوِّ
السياسي  بالنظام  فترتبط  الثانية  املعركة 
أجل مزيٍد من  املختلفة، من  بأسمائه  القائم 
توسيع  قصد  التحديثية،  الجهود  مواصلة 
العام، وترسيخ  الشأن  في  املشاركة  درجــات 
ِقــيــم الــتــعــاقــد واملــواطــنــة واملــأســســة، تمهيدًا 
وترتبط  والعدالة.  التضامن  مات  مقوِّ لبناء 
ديـــة  ــتـــعـــدُّ ــثـــة بـــوضـــعـــيـــة الـ ــالـ ــثـ الـــتـــحـــديـــات الـ
ديـــة الـــيـــســـار، فـــواقـــع الــعــمــل  الــحــزبــيــة وتـــعـــدُّ
ــِهــــه  ْوُجــ

َ
ــغـــرب، فـــي كــثــيــر مـــن أ الــحــزبــي فـــي املـ

دة،  ــدَّ ـــفـــبـــركـــة فـــي ســـيـــاقـــاٍت مـــحـ
ُ
املــرتــبــكــة وامل

ــة لــتــجــربــة طــويــلــة مــن الــصــراع 
َ
ــل ُيــعــّد ُمــَحــصِّ

 
ّ
وأن املجتمع،  ونخب  النظام  بــن  السياسي 
ــدتــهــا تــدخــات السلطة 

َّ
كــثــيــرًا مــن عــيــوبــه ول

آلياتها  مــع  املنسجمة  الــخــرائــط  تركيب  فــي 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، املــســاعــد عــلــى مــزيــد 
مـــن الــضــبــط والــهــيــمــنــة... وســاهــمــت النخب 
الـــحـــزبـــيـــة املـــتـــواطـــئـــة مــــع الـــنـــظـــام، مــــن دون 
 املتغيرات 

ّ
ر أن استثناء، في تزكيتها.  نتصوَّ

الجديدة التي تمأل املشهد السياسي املغربي 
آلــيــاٍت جــديــدة فــي املواجهة  الــيــوم تستدعي 
لــم يعد بإمكان مختلف  الـــذات.  وإعـــادة بناء 
نات اليسار أن تواصل توظيف موروث  مكوِّ
العامة  واملــبــادئ  والوطنية  والــنــضــال  الثقة 
للعدالة االجتماعية، فقد ال تكون لها الفائدة 
ــت، فقد تغيرت 

َ
ــل

َ
التي كانت لها في أزمــنــٍة خ

السياسي  العمل  شرعيات  مامح  مــن  كثير 
أخــرى  آلــيــاٍت  الـــذي يتطلب  األمـــر  التقليدية، 
في العمل وفي املأسسة، ملنح األفق اليساري، 
فــي املــشــهــد الــســيــاســي املــغــربــي، املقتضيات 
ــة  ــبـ ــاِسـ ــنـ اإليــــديــــولــــوجــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة املـ

لشعاراته الجديدة.
)أكاديمي مغربي(

وسقوط صواريخ على كيانهم. ولهذا شملت 
الــتــدريــبــات تــأهــيــل 86 مجموعة مــراقــبــة في 
خدمة االحتياط، كان سيتم نشرها في أثناء 
الحرب »املفترضة« في أرجاء الباد لتبلغ عن 
وعلى  الــصــواريــخ.  لسقوط  الدقيقة  األمــاكــن 
الجنرال عاموس  أطلق  التدريبات  وقع هذه 
والسياسية  األمــنــيــة  الهيئة  رئــيــس  جــلــعــاد، 
 سقوط 

ّ
بــوزارة الحرب آنــذاك، تحذيرًا من أن

ــــد ســيــتــرتــب عــلــيــه حـــدوث  نـــظـــام بـــشـــار األسـ
أبــيــب، نتيجة ظهور  تــل  كــارثــة تقضي على 
إمـــبـــراطـــوريـــة إســـامـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط بقيادة جماعة اإلخوان املسلمن في 
مصر واألردن وســوريــة. ووفــق إذاعــة جيش 
الفكر املعلن   

ّ
إن العدو في حينه، قال جلعاد 

الثاثة  الــبــلــدان  فــي  الجماعة  تنتهجه  الـــذي 
الكيان الصهيوني  إلــى تصفية دولــة  يهدف 
ــة إســامــيــة  ــوريـ ــراطـ ــبـ ــة إمـ ــامــ ــا، وإقــ ومـــحـــوهـ
وقــال  األوســــط.  الــشــرق  تسيطر على منطقة 
 »إسرائيل« شعرت 

ّ
الجنرال جلعاد حينها إن

بــاألخــطــار الــتــي تــواجــهــهــا مـــن عـــدة جــهــات، 
خــصــوصــا مـــصـــر. ولـــهـــذا قــــــّررت أن تــحــّســن 
عــاقــاتــهــا مـــع تــركــيــا، وتــتــحــاشــى القطيعة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــعـــهـــا، حـــتـــى ال تــضــطــر تــل 
أبيب إلى محاربة املسلمن في عدة جبهات 
مفتوحة، ستؤّدي، في النهاية، إلى خسارتها 

بالتأكيد!
)كاتب من األردن(

 أساسيا في 
ً
هذه الحياة الديمقراطية عاما

تفوقه علينا، وهزيمتنا املّرة بعد األخرى.
ــداد الــــــــذي ســــــاد املـــنـــطـــقـــة،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــل االسـ ــ ــــي ظـ فـ
وســاعــدت ظــروف االنقسام الــدولــي في عالم 
القطبن على تعزيزه وحمايته، أخذ الخطاب 
السياسي ينفصل عن الواقع، وكلما زاد هذا 
االنـــفـــصـــال، شــعــرت الــســلــطــات االســتــبــداديــة 
بـــاســـتـــقـــرارهـــا، وقـــدرتـــهـــا عــلــى الـــتـــاعـــب في 
بلدانها، من دون حسيب أو رقيب. وهــذا ما 
تــتــرّدى بصورة  االقتصادية  جعل األوضـــاع 
حـــــاّدة، مــقــارنــة بـــالـــدول األخــــرى الــتــي كانت 
ــاع دول  ــ تــعــيــش أوضـــاعـــا مــتــقــاربــة مـــع أوضـ
في  االقتصادية  النمور  دول  أقصد  املنطقة، 
وغيرها  وإندونيسيا،  ماليزيا  وكذلك  آسيا 
من دول آسيا، حتى التي كانت فيها أنظمة 
نظام  مثل  املنطقة،  استبداد  تشبه  مستبّدة 
الــذي أنجز تقّدما  سوهارتو في إندونيسيا 
اقتصاديا. أما االستبداد في العالم العربي، 

ه حطم بلدانه. 
ّ
فكان إنجازه الوحيد أن

عندما جاءت ثورات الربيع العربي الكاشفة 
لواقع الحال العربي، وكانت محاولة لتقريب 
كانت  القائم،  الــواقــع  من  السياسي  الخطاب 
الهوة أكبر من أن تردم بن الخطاب والواقع، 
والخراب في هذه البلدان أعمق من أي تصّور 

نظري سابق.
)كاتب فلسطيني في السويد(

اليسار المغربي يواصل تراجعه

شطب فصل الربيع من التقويم العربي

قوى الثورة المضاّدة وتحطيم المفاهيم السياسية

لم يعد بإمكان 
نات اليسار أن  مكوِّ

تواصل توظيف 
موروث الثقة والنضال 

والوطنية والمبادئ 
العامة للعدالة 

االجتماعية

الهدف محاصرة 
أّي مشروع للنهضة 
والقيام من الحفرة 

السحيقة التي انزلقت 
إليها األمة

فككت قوى الثورة 
المضاّدة المفاهيم 

السياسية، وحّولت 
النقاش السياسي إلى 

شيٍء ال معنى له
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تسابق مصر الزمن لتأمين كميات الجرعة الثانية للقاح 
»أسترازينيكا«. والمهمة ليست سهلة في ظل تقارير 
عن نفاد الكميات بسبب أخطاء في إدارة المنظومة

األردن: إقبال دون المستوى على اللقاحات

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

بالتزامن مع تسجيل ارتفاع جديد 
في عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
في مصر، بحسب إحصاءات رسمية 
ــرة، والــتــي  ــيـ ــــام األربـــعـــة األخـ صــــدرت فـــي األيـ
أكــثــر مــن شهرين مــن االنخفاض  تــأتــي بعد 
فــي عـــدد اإلصـــابـــات، تــواجــه الــحــكــومــة أزمــة 
كــبــيــرة فـــي مــلــف الــلــقــاحــات، إذ عــجــزت منذ 
السبت املاضي عن توفير الجرعة الثانية من 
لقاح »أسترازينيكا« لجميع املواطنن الذين 
تلقوا  بعدما  الجداول  على  أسماؤهم  وردت 
الــجــرعــة األولــــى، وذلـــك فــي نحو نصف عدد 

محافظات الباد. 
ــرار  ــاء مـــن أضــ ــبـ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــحـــذر أطـ
عدم استكمال التطعيم على الصحة العامة، 
واحــتــمــال تــأثــر الـــوضـــع الــصــحــي ملـــن تلقوا 
املستجد  بالواقع  اللقاح  من  األولــى  الجرعة 
الثانية، في  الجرعة  توافر  عــدم  على صعيد 
وقـــت تــحــاول هــيــئــة الـــشـــراء املـــوّحـــد التابعة 
للجيش ووزارة الصحة تسريع عملية تأمن 
كــمــيــات إضـــافـــيـــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات بــأنــواعــهــا 

املختلفة خال األيام القادمة.

إجهاد
لـ  وتقول مصادر في وزارة الصحة املصرية 
»العربي الجديد« إن »رسائل تأجيل مواعيد 
الــجــرعــة الــثــانــيــة الــتــي وصــلــت إلـــى هــواتــف 
ــك لــفــتــرات  ــ مــــن تـــلـــقـــوا الـــجـــرعـــة األولــــــــى، وذلــ
تتراوح بن 10 أيام و13 يوما، سببها األول 
انخفاض عــدد جــرعــات اللقاح املــتــوافــرة في 
الــبــاد، بعدما  املــراكــز على مستوى  مختلف 
خلقت ظروف مختلفة هذه املشكلة، وأبرزها 
إعطاء عشرات اآلالف من املصرين القادمن 
ــارج، خـــصـــوصـــا مــــن دول الــخــلــيــج  ــ ــخـ ــ مــــن الـ
خال فترة العطلة الصيفية واألعياد، جرعة 
ثانية من لقاح »أسترازينيكا«، بعدما كانوا 
حصلوا على الجرعة األولــى في الــدول التي 
التطعيم  منظومة  أجــهــد  مــا  فيها،  يعملون 

املحلية وقلل الكميات املتاحة.
عملية  بتوسيع  فيرتبط  الثاني  السبب  أمــا 
إعـــطـــاء لــقــاح »أســتــرازيــنــيــكــا« خـــال الــفــتــرة 
بن مايو/ أيار ويونيو/ حزيران املاضين، 
بـــأعـــداد فــاقــت الــكــمــيــات الــتــي ضــمــنــت مصر 
الحصول عليها قبل بداية الصيف، علما أن 
الصيني  »سينوفارم«  اللقاح  جرعات  كمية 

انخفضت في انتظار جلب جرعات جديدة. 

تشكيك في »سينوفاك«
ــــي عــــــدم تــمــكــن  ــالــــث فـ ــثــ ويـــتـــمـــثـــل الـــســـبـــب الــ
ــادة بــســرعــة مـــن جــرعــات  ــ ــ الــحــكــومــة مـــن اإلفـ
محلية الصنع من لقاح »سينوفاك«، ألسباب 
ة الــفــنــيــة الــطــبــيــة،  تــتــعــلــق بــمــعــايــيــر الـــكـــفـــاء

تــأخــيــر إعــطــاء الــجــرعــة الــثــانــيــة مــن أي لقاح 
 
ً
ألكثر من ستة أيام، وهو موعد تخطته فعا

السلطات الصحية في مصر.
وتزيد أهمية هذه التحذيرات عودة ارتفاع 
ــيــــرًا، وذلـــــك بــعــد مـــرور  عــــدد اإلصــــابــــات أخــ
ــيـــد األضــــحــــى الـــــــذي لــم  ــلـــى عـ أســـبـــوعـــن عـ
أيــة تدابير احــتــرازيــة، في  تطبق فيه مصر 
األولـــى خــال مناسبة  للمرة  إجـــراء حصل 
دينية منذ ظهور الجائحة نهاية عام 2019. 
وناهز عدد اإلصابات الـ 50 يوميا، علما أن 
 284,311 يتجاوز  اإلصــابــات  عــدد  إجمالي 
وعدد الوفيات  16,522، والتي تشكل نسبة 
5.81 فـــي املـــائـــة إجـــمـــالـــي عــــدد املــصــابــن، 
ــدول تــضــررًا  ــ وتــجــعــل مــصــر إحــــدى أكــثــر الـ
بالوفيات في العالم، رغم ضعف قدرتها في 
رصد الوباء، وعدم منطقية األعداد املسجلة 
فــي كــل املــوجــات الــتــي شهدتها الــبــاد منذ 
ظـــهـــور الــجــائــحــة. كــمــا تـــطـــرح الــتــحــذيــرات 
تــســاؤالت عــدة حــول مــدى نجاح اللقاحات 
مــرات، ما قد  الفيروس  الحالية بعد تحور 
يؤثر سلبا على فعاليتها بحسب دراسات 
علمية عدة، علما أن مصادر وزارة الصحة 
تؤكد تلقي أقل من 4 ماين مصري جرعة 

واحدة على األقل.

ثّمة سعي إلى تحصين
4.5 ماليين شخص بجرعَتين 

بحلول سبتمبر

شهدت مصر توسيع 
إعطاء لقاح »أسترازينيكا« 

بأعداد فاقت الكميات 
التي ضمنت جلبها 

ــادر فـــي وزارة الــصــحــة  حــيــث تــتــحــدث مـــصـ
ــتـــشـــاف عـــيـــوب صــنــاعــيــة فــــي أعـــمـــال  عــــن اكـ
»ســيــنــوفــاك« املــصــريــة، اســتــنــادًا إلــى تقارير 
ــدواء املــصــريــة الــتــي تــراقــب  ــ قــدمــتــهــا هــيــئــة الـ
للقاحات،  الطبية  واملعايير  التشغيل  آليات 
ما يعرقل حتى اآلن منحها رخصة التوزيع 
وتنفيذ عمليات التلقيح، رغم اإلعان رسميا 
عــن إنــتــاج أول مليون جــرعــة فــي حفل كبير 

حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
تساؤالت  »سينوفاك«  لقاح  يطرح  وعموما 
علمية حول فعاليته مقارنة ببقية اللقاحات 
املتاحة، وبينها أيضا »سينوفارم« الصيني 
الـــــذي تــســبــبــت الــــصــــورة الــذهــنــيــة الــســلــبــيــة 
وغــيــاب املــعــلــومــات الــوافــيــة عــنــه فــي عــزوف 
الطبية عن  األطــقــم  مــن عناصر  نسبة كبيرة 
»سينوفاك«  وأثـــار  الــحــالــيــة.  التلقيح  حملة 
جداًل علميا كبيرًا في الصن تسبب في تأخر 
نيله ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ 
ــم املــوافــقــة  حــتــى األســـبـــوع املــاضــي فــقــط، رغـ
على استعمال أربعة لقاحات محلية أخرى. 
كما تسبب في أزمة في البرازيل التي قررت 
ــه فـــي حــــاالت الــــطــــوارئ، بــعــدمــا أظــهــر  تـــداولـ
معدل فعالية منخفض جدًا ال يتجاوز 50.5 
في املائة. أما التجارب التي أجريت عليه في 
إندونيسيا فحددت فعاليته بنسبة 63.3 في 
في  األكــبــر  الفعالية  لكنه سجل  فــقــط،  املــائــة 

تركيا وصواًل إلى نسبة 91 في املائة.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــلـــقـــاحـــات املـــســـتـــوردة 
الــبــدء على شـــراء جــرعــات لقاح  فترتكز منذ 
ــد فــشــل الــتــنــســيــق بن  »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا«. وقــ
على  أخـــرى حصلت  وجــهــات  الصحة  وزارة 
أنــــــواع الـــلـــقـــاحـــات األخــــــرى املـــســـتـــوردة مثل 
»سبوتنيك فــي« الــروســي الــذي شكل اللقاح 
األساسي في حملة تطعيم عناصر الجيش 
االستراتيجي  الرصيد  ــص 

ّ
قــل مــا  والــشــرطــة، 

للقاحات في مصر.

نكث وعود
ورغم أن مشكلة تمويل واستيراد اللقاحات 
لكن  وحــدهــا،  فــي مصر  تنحصر  ال  العاملية 
واضـــح أن الــســلــطــات تــعــانــي مــن ســـوء إدارة 
ــة ومـــن ضــعــف وســـائـــل الــســيــطــرة على  ــ األزمـ
الوعود  لم تتحقق  إذ  والتعامل معه،  الوباء 
في  زايــد  الصحة هالة  وزيـــرة  أطلقتها  التي 
يوليو/  فــي  بها  أدلــت  تصريحات صحافية 
تموز املاضي، وكشفت فيها أن »مصر وقعت 
صفقة لــشــراء 120 مــلــيــون جــرعــة لــقــاح، وأن 
أنــد جونسون  لقاحي جونسون  مــن  كميات 
وفايزر األميركين ستصل إلى الباد قريبا، 

ونحن نعد وسائل التبريد الخاصة بها«. 
وبن الوعود غير املنفذة أيضا والتي تزداد 
الــحــاجــة لــهــا الـــيـــوم، تعميم الــلــقــاحــات على 
نهاية  قبل  املــــدارس  فــي  والعاملن  املعلمن 

مـــارس/ آذار املــاضــي. وقــد فــات وقــت تنفيذ 
اللقاحات  الــوعــود، فــي حــن أن كميات  هــذه 
ــة عــنــاصــر  ــافــ املـــــوجـــــودة حـــالـــيـــا تــجــعــل إضــ
املستهدفة  الفئات  إلــى  التعليمية  املنظومة 
، إال في حال وصول 

ً
بالتطعيم أمرًا مستحيا

أكــثــر مــن مــلــيــونــي جــرعــة جــديــدة إلـــى مصر 
الــجــاري، وهــو أمر  قبل نهاية أغسطس/ آب 

مستبعد بحسب مصادر وزارة الصحة.
وتــحــذر مــصــادر وزارة الــصــحــة وأطـــبـــاء من 
تزامن أزمة نقص اللقاح مع االنتشار العاملي 
الفيروس، والذي  الحالي ملتحّور »دلتا« من 
توقعت اللجنة العلمية ملكافحة الوباء رصده 
في أراضــي الباد في أي وقــت، خصوصا أن 
أن حــذرت من  العاملية سبق  منظمة الصحة 
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كثيرون هم الذين يترددون 
في تلّقي لقاحًا مضادًا 
لكوفيد-19، على الرغم 

من تشديد خبراء على أّن 
عمليات التحصين هي السبيل 

األمثل لمواجهة الوباء. 
األردنيون من بين هؤالء 

المترددين

عّمان ـ أنور الزيادات

لكوفيد-19  املــضــادة  اللقاحات  على  اإلقــبــال  زال  مــا 
تــخــّوف  املــطــلــوب، بسبب  املــســتــوى  األردن دون  فــي 
الــنــاس مــن األعـــراض الجانبية مــن جهة، ومــن جهة 
أخرى عدم نجاح الحكومة في إقناع الناس بأهمية 
التحصن وآثاره الصحية اإليجابية. وقد يكون ذلك 

مرتبطا بثقة املواطنن املتدنية بحكومة بادهم.
ــن مـــن تلك 

َ
ــوا جــرعــت

ّ
ولــــم يــتــجــاوز عــــدد الـــذيـــن تــلــق

نحو  ى 
ّ
تلق فــي حــن  مليون شخص،   2.2 اللقاحات 

 السلطات 
ّ
2.9 مليون آخرين جرعة واحــدة، علما أن

ــهــا تعاقدت 
ّ
فــي الــبــاد أعلنت فــي الشهر املــاضــي أن

مع جهات عّدة للحصول على نحو 12 مليون جرعة 
مــن الــلــقــاحــات، وهــي فــي صــدد طلب خمسة ماين 
جرعة إضافية. وتسعى الحكومة األردنية إلى رفع 
ن بما يتوافق مع وعودها 

ّ
أعداد االشخاص املحصن

السابقة، أي الوصول إلى تحصن 4.5 ماين مواطن 
بحلول سبتمبر/ أيلول املقبل مع نسبة 75 في املائة 
إلى  الوصول  ما يعني  املستهدفة. وهــو  الفئات  من 

مناعة مجتمعية مقبولة.
وملواجهة هذه األزمة، أصدر رئيس الوزراء األردني 
بشر الخصاونة، األسبوع املاضي، أمر دفاع لتنظيم 
وا لقاحا مضادًا لكوفيد-19 

ّ
عمل األفراد الذين لم يتلق

في منشآت القطاَعن العام والخاص وبعض املهن، 
ــيــه، ورّبــمــا إجــبــارهــم 

ّ
بــهــدف دفـــع املــواطــنــن إلـــى تــلــق

بــطــريــقــة غــيــر رســمــيــة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة. ووفـــــق أمــر 
 موظف 

ّ
الدفاع الذي يحمل رقم 32، يتوّجب على كل

األولــى  الجرعة   
َّ

لم يتلق العام والخاص  القطاع  في 
ف عن موعد الجرعة الثانية، إبراز 

ّ
من اللقاح، أو تخل

املفعول  آر« سالبة ســاريــة  نتيجة فحص »بــي ســي 
 

ّ
ملّدة 72 ساعة، صباح يوَمي األحد والخميس من كل

العمل. كذلك،  عــن  املتغّيب  ُيــَعــّد بحكم  أســبــوع، وإال 
 

َّ
يــتــوّجــب عــلــى كـــل ســائــق مــركــبــة نــقــل عـــام لـــم يتلق

الجرعة األولى من اللقاح الخضوع لفحص »بي سي 
آر« دوري، والتزّود بشهادة نتيجة سالبة في أثناء 

أدائه عمله لم تمِض عليها مّدة 72 ساعة.
 عن 100 

ّ
 من يخالف ذلك بغرامة ال تقل

ّ
ب كل

َ
وُيعاق

ديــنــار أردنـــي )نــحــو 140 دوالرًا أمــيــركــيــا( وال تزيد 
ب 

َ
ــه ُيعاق

ّ
أن عن 500  دينار )نحو 700 دوالر(، علما 

ــال تـــكـــرار املــخــالــفــة.  ــلـــى لــلــغــرامــة فـــي حــ بــالــحــد األعـ
كذلك ثّمة غرامات تتراوح ما بن 1000 دينار )نحو 

1400 دوالر( و3000  دينار )نحو 4200 دوالر( على 
املؤسسات التعليمية املخالفة.

وفــــي إجــــــراء آخــــر لـــرفـــع أعــــــداد مــتــلــقــي الــلــقــاحــات، 
التحصن ضّد   

ّ
ســن تخفيض  الصحة  وزارة  قــررت 

إلـــى 12 عــامــا ومـــن دون مــوعــد مسبق،  كـــوفـــيـــد-19 
 األشخاص الذين 

ّ
شريطة موافقة ولّي األمر، علما أن

تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــن 12 عــامــا و18 لــم يكونوا 
مستهَدفن بداية.

أحــمــد ســعــد، فــي بــدايــة الــســبــعــيــنــيــات مــن عــمــره، 
 الـــلـــقـــاح وال يــــرغــــب فــي 

َّ
ــه لــــم يـــتـــلـــق ــ ــ ـ

ّ
ال يـــخـــفـــي أن

ذلـــك. ويـــقـــول: »أخــشــى مــخــاطــر الــلــقــاح وأعــراضــه 
الـــجـــانـــبـــيـــة، وال أثـــــق بــالــتــطــمــيــنــات الــحــكــومــيــة 
إلى  الــعــبــادي  بـــدوره، يشير محمد  بـــه«.  الخاصة 
أرغــب  »وال  الحكومة،  بنصائح  كثيرًا  يثق  ال  ــه 

ّ
أن

ي اللقاح، كذلك األمر بالنسبة إلى زوجتي. 
ّ
في تلق

ين إلى ذلك«. ونحن غير مضطرَّ
فــي املــقــابــل، تــخــبــر مــهــا الــزعــبــي، وهـــي مــوظــفــة في 
ت اللقاح القتناعها 

ّ
ها تلق

ّ
الخمسينات من عمرها، أن

ـــر حــمــايــة نــســبــيــة مـــن املــــــرض«. تضيف 
ّ
ـــه »يـــوف

ّ
بـــأن

 الــبــاغــات 
ّ

ــل ــرًا ضـــروريـــا فـــي ظـ ــار أمــ  »الــلــقــاح صـ
ّ
أن

من  باملوظفن  املتعلقة  اإلجــــراءات  حــول  الحكومية 
النعيمات  أحمد  الـــرأي  ويوافقها  املحّصنن«.  غير 
الــخــمــســيــنــي، ويـــشـــدد عــلــى »ضـــــرورة إقـــبـــال جميع 
ــــن اإلجــــــــــراءات  ــدًا عـ ــيـ ــعـ ــى الــــلــــقــــاح، بـ ــلـ املــــواطــــنــــن عـ
الــحــكــومــيــة، مـــن أجـــل حــمــايــة املــجــتــمــع مـــن انــتــشــار 
 عائات كثيرة أصيب 

ّ
املرض«. ويتابع النعيمات أن

أفراد منها بالفيروس وأخرى فقدت عزيزًا، بالتالي، 
ي اللقاح لحماية 

ّ
يجب أن يدفع ذلك السكان إلى تلق

 متحّورات 
ّ

أنفسهم ومن يحّبون، خصوصا في ظل
الفيروس«.

فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول أمـــن عـــام وزارة الصحة 
األردنية لشؤون األوبئة املسؤول عن ملف كورونا 
 »الحكومة 

ّ
إن »العربي الجديد«،  لـ البلبيسي،  عادل 

ن 
َ
تسعى إلى تحصن 4.5 ماين شخص بجرعت

ــمــا 
ّ
بــحــلــول سبتمبر/ أيــلــول املــقــبــل«. يــضــيــف: »كــل

تقّدمنا خطوة إلى األمام نقترب أكثر من الهدف من 
أجل تحقيق املناعة املجتمعية«. ويشير البلبيسي 
ي اللقاح، فصارت 

ّ
إلى »ارتفاع األعداد اليومية ملتلق

تــقــتــرب مــن 100 ألـــف شــخــص يــومــيــا«، ويــأتــي ذلــك 
الحكومية األخــيــرة، ومنها  اإلقبال بعد اإلجـــراءات 
إلــى 12 عاما، إلى  الفئات املستهدفة   

ّ
تخفيض ســن

جانب اإلجراءات املتعلقة بأمر الدفاع رقم 32. وعن 
األسباب التي تحّد من اإلقبال على اللقاحات، يقول 
ها عديدة، ويلفت إلى »استبيان أعّدته 

ّ
البلبيسي إن

السبب   
ّ
أن األولــيــة  خاصته  كشفت  الصحة  وزارة 

الــرئــيــســي هـــو انــشــغــال الـــنـــاس بــأعــمــالــهــم، كــذلــك، 
لــم يتقّدموا  الــذيــن أصيبوا سابقا   االشــخــاص 

ّ
فــإن

أعراض  الخوف من  إلى  لقاح، باإلضافة  أّي  ي 
ّ
لتلق

اللقاحات الجانبية«.

كورونا مصرتحقيق
إدارة فاشلة لمنظومة التلقيح

تونس: »أوكسجين المتطوعين« ينـقذ المرضى

بكى مدير مستشفى في 
محافظة بنزرت من العجز 

عن تأمين أوكسجين 
لحوالى 30 مريضًا

تونس ـ مريم الناصري

مع تدهور الوضع الصحي في تونس وارتفاع 
عدد املصابن بفيروس كورونا بسبب ظهور 
في  االنتشار  السريع  الهندي  »دلتا«  متحور 
املــرضــى مشكلة  يــواجــه غالبية  عـــدة،  مناطق 
اكـــتـــظـــاظ املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، ونــقــص 
أجـــهـــزة األوكــســجــن الــتــي بـــات طــلــبــهــا أشــبــه 

بالبحث عن عملة نادرة. 
وشهدت مستشفيات عدة حال هلع كبير من 
ــم نــقــل 30 

ّ
فــقــدان أجــهــزة األوكــســجــن، مــا حــت

مصابا بالفيروس من مستشفى الهادي شاكر 
إلى املستشفى  الجامعي في مدينة صفاقس 
العسكري امليداني. وأطلقت الطبيبة هندة أبو 
 »األطقم الطبية باتت 

ّ
نوارة نداء استغاثة بأن

ال تستطيع التعامل مع نقص األوكسجن في 
املستشفى، وأنها عاجزة عن إنقاذ املرضى من 
املوت«.  وأضافت في شريط فيديو نشرته على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي: »نــفــاد مخزون 
األوكسجن يضطرنا في واقع صعب جدًا إلى 
الذين سيعيشون ومن  االختيار بن املرضى 
ــر، بكى  ســيــمــوتــون«. وفـــي شــريــط فــيــديــو آخــ
بــنــزرت  محافظة  فــي  محلي  مستشفى  مــديــر 
مــن العجز عــن تــأمــن أوكــســجــن لــحــوالــى 30 

مريضا في قسم اإلنعاش. 
وفيما يواصل عشرات األطباء إطاق نداءات 
لـــحـــث الـــســـلـــطـــات عـــلـــى تـــوفـــيـــر األوكـــســـجـــن، 
املــقــال هــشــام املشيشي  كــان رئــيــس الحكومة 
ــى املـــــوجـــــوديـــــن فــي  ــ ــرضــ ــ قـــــد صــــــرح بــــــأن »املــ
مــــســــتــــشــــفــــيــــات تــــشــــهــــد نــــقــــصــــا حــــــــــــادًا فـــي 
األوكسجن سينقلون إلى مراكز طبية خاصة 
تلبي هذه االحتياجات«، مؤكدًا أنه تم »وضع 
كل املؤسسات الصحية الحكومية والخاصة 
فــــي تــــصــــرف الـــــدولـــــة فــــي مــــواجــــهــــة جــائــحــة 
ــعـــودة إلـــى نــســبــة الــتــزود  كـــوفـــيـــد-19 حــتــى الـ
 مخزون 

ّ
الطبيعي بمادة األوكسجن، وأن كل

األوكــســجــن املــتــوافــر لــدى الــشــركــات بــات في 
تصرف املؤسسات الصحية بحسب حاجتها، 
املــتــعــاقــدة معهم.  بــاملــزوديــن  التقيد  مــن دون 
كما سنبدأ في إعــداد دراســة إلنجاز مشروع 
ــادة األوكــســجــن الـــذي يــنــدرج ضمن  إنــتــاج مـ

األمن الصحي الوطني«.
وحسب وزارة الصحة، يبلغ استهاك تونس 
ملــادة األوكسجن فــي األيـــام العادية نحو 60 
ألـــف لــيــتــر يــومــيــا، فــيــمــا تــخــطــى الــطــلــب  120 
ألف ليتر يوميا خال األشهر األولى من العام 
الحالي، قبل أن يتجاوز 220 ألف ليتر يوميا 

بعد انتشار متحّور »دلتا«. 
األوكسجن في غالبية  واستغل تجار نقص 
املستشفيات الحكومية، وباعوا مكثفات هذه 
املـــــادة بــأســعــار بــاهــظــة جـــدًا تـــجـــاوزت ثــاثــة 
الــعــادي، كما أوجـــدوا سوقا  أضعاف سعرها 
سوداء موازية ألجهزة االوكسجن، وبعضها 
جرى تهريبه عبر الحدود البرية من الجزائر، 

ــــل مــــن تـــلـــك الـــتـــي تــدخــل  ــــرض بـــأســـعـــار أقـ وعــ
إلــى الــبــاد بطرق شرعية.  لكن ذلــك لــم يمنع 
متطوعن ُكثر من العمل لتوفير أكبر عدد من 
مكثفات األوكسجن، ومنحها إلى مرضى في 
أو تقديمها ملستشفيات.  إليها  الحاجة  أمّس 
وهم جمعوا أموااًل لشراء هذه املكثفات منهم 

أو من رجال أعمال ومتبرعن. 
ونـــظـــمـــت جــمــعــيــة »نــــبــــض« بـــالـــتـــعـــاون مــع 
جمعيات أخرى ونشطاء في املجتمع املدني 
حـــمـــلـــة لـــجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات لـــصـــالـــح مــرضــى 
كــورونــا، واستطاعت توفير 24 من مكثفات 

األوكـــســـجـــن الـــتـــي وزعــتــهــا عــلــى مــصــابــن. 
ــاطــــق،  ــنــ ــل املــ ــ ــــرع كــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــات الـ ــمـ ــ ــلــــت حـ ــمــ وشــ
خــصــوصــا تــلــك املــصــنــفــة بــأنــهــا »مـــوبـــوءة« 
بسبب ارتــفــاع عــدد اإلصــابــات فيها بوتيرة 
مــتــســارعــة. ويــقــول عــبــد الــحــمــيــد، وهـــو أحــد 
»الــعــربــي  املــتــطــوعــن فــي مــديــنــة الــقــيــروان، لـــ
الــجــديــد«: »اعــتــبــرت الــقــيــروان بــن املــنــاطــق 
األولــــى الــتــي تــضــررت مــن انــتــشــار دلــتــا، ما 
تسبب في اكتظاظ مستشفياتها وفي تزايد 
الــطــلــب عــلــى األوكـــســـجـــن، عــلــمــا أنــــه جــرى 
تخيير مرضى ُكثر بمازمة بيوتهم فاحتاج 
بعضهم إلى أوكسجن وفّرت منظمة الهال 
منازلهم.  إلـــى  ونقلته  مــنــه،  كــمــيــات  األحــمــر 
ــة تـــــبـــــّرع ســمــحــت  ــلـ ــمـ كــــمــــا  نــــظــــم شــــبــــان حـ
بتوفير مبلغ لشراء أكثر من 20 من ُمكثفات 
األوكــســجــن وجـــرى تــوزيــعــهــا عــلــى مرضى 
ــم الـــصـــحـــيـــة. ونــشــر  ــهـ ــاالتـ ــدهــــور حـ خـــــال تــ
مواقع  عبر  وأعلنوا  للتواصل  أرقاما  هــؤالء 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي اســتــعــدادهــم لتلبية 
طــلــب كــل عــائــلــة يــحــتــاج أحـــد مــرضــاهــا إلــى 
أوكــســجــن.  ووجـــد مــتــطــوعــون كــثــيــرون في 

مواقع التواصل االجتماعي بوابة للتواصل 
مــع أكــبــر عــدد مــن املــتــبــرعــن، ونــشــر حمات 
ــبــــّرع ســــــواء لــجــمــع أجــــهــــزة أوكـــســـجـــن أو  تــ
في  تمهيدًا لوضعها  لشرائها،  مالية  مبالغ 
تصرف مستشفيات أو تأمن توزيعها على 
مصابن سواء كانوا في بيوتهم أو حتى في 
مستشفيات ميدانية شّيدت في مناطق عدة. 
الــتــي تعمل  فــرحــات،  املتطوعة صفية  تــقــول 
منذ أكثر من شهرين بالتعاون مع جمعيات 
ــوال لــشــراء  خــيــريــة ومــنــظــمــات عــلــى جــمــع أمــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  مــكــثــفــات أوكـــســـجـــن، لــــ
ــزت، بــالــتــعــاون مع   »جــمــعــيــات خــيــريــة رّكــ

ّ
إن

مــجــمــوعــة مـــن املــتــطــوعــن الـــشـــبـــاب، عملها 
األخــيــرة على توفير  الفترة  التطوعي خــال 
مــكــثــفــات األوكـــســـجـــن. وجـــــرى الــبــحــث عن 
مـــــصـــــادر تــــمــــويــــل عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
االجــــتــــمــــاعــــي، وتـــخـــصـــيـــص أرقــــــــام هـــواتـــف 
الســتــقــبــال مــكــاملــات املــتــبــرعــن، كــمــا أنشئت 
طلبات  لتلقي  فيسبوك  على  عــدة  صفحات 
ــن مــكــثــف أوكـــســـجـــن فــي  ــن يــبــحــث عــ ــل مــ كــ

مناطق مختلفة«. 

ــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــالـ ــ ــــي عـ الـــــــريـــــــادة فــ
ــل، مـــثـــلـــمـــا كـــانـــت  ــظــ واملـــعـــلـــومـــاتـــيـــة تــ
الذين  لآلسيوين  كبيرًا  هــدفــا  دائــمــا، 
لتطوير  بــرامــج  ابــتــكــار  فــي  يتفننون 
قــدرات الشبان في هذه املجاالت التي 
ــــي تــطــلــعــات  ال تـــنـــحـــصـــر أهــــدافــــهــــا فـ
املــســتــقــبــل، بـــل تــعــتــبــر حــتــى أســلــوب 
إلــيــهــم مــن الــضــروري  حــيــاة بالنسبة 
ــتـــاك كـــل مــتــطــلــبــات الــتــكــيــف مــعــه،  امـ
ــنــــجــــاحــــات  ــيـــق الــ ــقـ ــتـــحـ ــه لـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ ومـ

املنشودة.  
ــــوداي« ألــقــى الــضــوء  مــوقــع »جـــابـــان تـ
على برنامج لتطوير القدرات عنوانه 
»حّول طفلك خال الصيف من مستهلك 
والــذي  رقــمــي«،  إلــى منشئ  لإنترنت 
يــهــدف إلـــى إطــــاق الــعــنــان إلبـــداعـــات 
األطـــفـــال فـــي الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

والهندسة والرياضيات.
الــبــرنــامــج بأنه  وتــــورد حملة تــرويــج 
ــداَل مـــن الــلــعــب ومـــشـــاهـــدة مــقــاطــع  ــ »بــ
فــريــق ماهر  يــوتــيــوب سيهتم  فــيــديــو 
بــتــعــلــيــم األطــــفــــال الـــبـــرمـــجـــة، وصــنــع 
نــفــســهــا، ونعريفهم  الــفــيــديــو  مــقــاطــع 

بالروبوتات«. 
ويتباهى القيمون على البرنامج بأنه 
يعمل كمنصة للمهندسن واملصممن 
األطـــفـــال والــفــتــيــان الــطــمــوحــن الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بن 7 و 18 عاما، ما 
بــــإدراك أنــهــم قــد يكونون  يسمح لــهــم 
أيضا جزءًا من إنشاء العالم الحديث. 
أخيرًا  البرنامج  على  القيمون  وعــقــد 
مــؤتــمــرًا مشتركا ضــم 350 طــالــبــا من 
أساليب  على  وأطلعهم  عــدة،  مـــدارس 
حل مواضيع وباء كورونا باستخدام 

برامج الكمبيوتر والعامات )الكود(.
وســيــنــفــذ الــــطــــاب األصــــغــــر ســـنـــا فــي 

البرنامج مهمات دمج منصات ألعاب 
ممتعة وسهلة الفهم لفصول البرمجة 
الــخــاصــة بــهــم - ومــجــمــوعــات تركيب 
مــمــاثــلــة لــلــعــبــة »لــيــغــو« الــشــهــيــرة في 
ــل جــعــل  ــ فـــصـــول الــــروبــــوتــــات، مــــن أجـ

تجربة التعلم ممتعة وتفاعلية.
ال شـــك فـــي أن األمـــيـــة الــرقــمــيــة مــجــرد 
ــــى طـــاب  خــــرافــــة الــــيــــوم بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
التقنيات  إنــشــاء  معرفة  لكن  الــيــابــان، 
التركيز  هي املستقبل. من هنا أهمية 
التي  للمعرفة  العملي  التطبيق  على 
الــطــاب األصــغــر ســنــا، كي  يكتسبها 
الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا  يــــدركــــوا أن 
فقط  ليست  والــريــاضــيــات  والهندسة 
لـــلـــمـــهـــووســـن، ولـــكـــن ألولــــئــــك الـــذيـــن 

يرغبون في تغيير العالم.
وقــــد أطـــلـــق الــقــيــمــون عــلــى الــبــرنــامــج 
أيــام  أخــيــرًا معسكرًا صيفيا ملــدة ستة 
ملن تتراوح أعمارهم بن 7 و 18 عاما، 
مع  بــالــتــعــاون  ليلية  وشــمــل مخيمات 
لــتــقــديــم  مـــحـــافـــظـــات  وإدارات  فــــنــــادق 
فــــــصــــــول الـــــبـــــرمـــــجـــــة والـــــــروبـــــــوتـــــــات 
والتصميم والرسوم املتحركة وتحرير 
إلــى جنب مع نشاطات  الفيديو جنبا 
خارجية. ويصفون هذه التجربة بأنها 
ــى الــطــاب  »ال مــثــيــل لــهــا بــالــنــســبــة إلــ
املدرسة،  الصغار، كي يتخطوا حــدود 
ويــعــثــروا عــلــى شــركــاء ويــتــفــاعــلــوا مع 
أحدث التقنيات«، علما أن كل الدروس 
والنشاطات باللغة اإلنكليزية. ويؤكد 
هـــؤالء أنـــه مــع »تــحــســن كــل ســطــر من 
لعبة  كــل  الــبــرمــجــة، وإنــتــاج  تعليمات 
فـــيـــديـــو، وتــــجــــاوز كـــل عــقــبــة، سيبني 
ــة لــتــشــكــيــل  ــ ــــازمـ الــــطــــاب املـــــهـــــارات الـ

مستقبل مشرق.
)كمال حنا(

برامج البحث عن »مستقبل 
مشرق« في اليابان

محمد أحمد الفيالبي

الغبار ســمــاءنــا، كــي تتبرد  أن يغطي  اآلونـــة األخــيــرة نشتهي  فــي  بتنا 
األجواء، وننعم بشيء من الراحة بعد موجة حّر غير مسبوقة. وأثبتت 
ــاّرة، وقتل  الـــدراســـات أن بــني فــوائــد الــغــبــار مــنــع وصـــول إشــعــاعــات ضــ

ر املاء في النباتات.
ُّ
ميكروبات تتواجد في الهواء، وأيضًا الحّد من تبخ

فــي مــثــل هـــذه األيــــام قــبــل عــامــني، أرعــبــت فــقــاعــة الــصــحــراء األفــريــقــيــة 
الــشــوارع وســقــط قتلى، وبلغت درجــات  األوروبـــيـــني، حــني ذاب أسفلت 
الحرارة مستوى جعل الدوائر الرسمية تغلق املدارس. وتذكرت وسائل 
اإلعالم موجات سابقة شهدت تسجيل أملانيا 39 درجة مئوية قبل 70 
عامًا، علمًا أن هذا الرقم أقرب إلى معدل وسطي في شمال السودان منه 

إلى درجات عالية.
ف مستمدة من  ب أسالفنا على موجات الحّر بابتكار أساليب تكيُّ

ّ
تغل

معارف محلية، إذ عرفوا أشكال البيوت الدائرية، وتلك املشّيدة من جذوع 
بالرطوبة،  واالحتفاظ  الــهــواء  بمرور  تسمح  والتي  وفروعها،  األشــجــار 
بينما دأبوا على لبس أقمشة قطنية خفيفة وبيضاء غالبًا. أما النشاط 
األكثر إيجابية في استراتيجية تغلبهم على الحّر فتمثل في اهتمامهم 
باملساحات الخضراء وزرع أشجار ضخمة في باحات البيوت وحولها.

واآلن مع ضعف البنية التحتية في كل مــدن الــبــالد، وعــدم الــقــدرة على 
وانقطاع  الــكــهــربــاء،  توليد  الكبير، وخــفــض  الــعــمــرانــي  الــتــوســع  مــواكــبــة 
الــتــيــار ســـاعـــات طــويــلــة، تــصــاعــدت االحــتــجــاجــات هــنــا وهـــنـــاك، بينما 
اســتــخــدم الــبــعــض مـــولـــدات خــاصــة تــفــاقــم ســخــونــة الــجــو، مــع انــتــشــار 
التلّوث الضوضائي. ويقارن البعض ما يحدث في الخرطوم بما عرفته 
مدينة الغوس النيجيرية من تكّدس بشري، وحرارة في األجواء، زادها 

استخدام املولدات.
ن  يرتبط هذا االرتفاع الحاد في درجات الحرارة بالتغيرات املناخية، وتكوُّ
املنخفضات الجوية في الصحراء الكبرى إثر التعّرض إلشعاع الشمس 
الــذي يبدأ في  الهندي املوسمي  الحارق، ويتزامن مع حــدوث املنخفض 
األفريقية  الصحراء  يونيو/حزيران في  ويبلغ ذروته في  إبريل/نيسان، 
 حتى أوروبــا. 

ً
وشبه الجزيرة العربية، مع احتمال أن تمتد آثــاره شماال

املسّببة  الــغــازات  النبعاثات  رئيسًا  مــصــدرًا  تمثل  ال  أفريقيا  أن  ورغــم 
األكثر  الــقــارة  املتحدة،  األمــم  بحسب  تعد،  لكنها  الــحــراري،  لالحتباس 

عرضة لتأثيرات الظاهرة من موجات حّر وفيضانات وغيرها. 
مجال  فــي  كبيرة  اســتــثــمــارات  لضخ  حملة  نيجيريا  فــي  انطلقت  وقــد 
موارد الطاقة املتجددة، ملواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتقليص 
انبعاثات الكربون. كما انتشرت في بلدان أفريقية عدة حمالت تدعو إلى 
التشجير، وحماية الغطاء النباتي، أحدها »سودان نظيف وأخضر« التي 
أطلقت خالل احتفاالت الجمعية السودانية لحماية البيئة باليوم العاملي 

للبيئة، في 5 يونيو/حزيران املاضي. فهل ينجح األمر؟
)متخصص في شؤون البيئة(

نشتهي الغبار

إيكولوجيا

المعتمدة  المنظومة  فشل  إلى  مصر  في  الحالي  الموقف  يشير 
الجيش  عليها  يُشرف  والتي  كورونا،  لقاحات  جلب  عملية  لتمويل 
التمويل  آلية  وتشمل  الملف.  عن  الصحة  وزارة  إبعاد  بعد  بالكامل 
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نقابة الصحافة اللبنانية... أداة السلطة وحاميتها
بيروت ـ العربي الجديد

ثاث استقاالت في مجلس نقابة الصحافة 
صدر  الـــذي  الرسمي  البيان  تلت  اللبنانية 
النفجار  األولـــى  الــذكــرى  ملناسبة  باسمها، 
مرفأ بيروت، انتقد مسار التحقيقات ودعم 
من  واملسؤولن،  الرسمية  السلطات  موقف 
دون استشارة أعضاء املجلس التنفيذي في 
اللبنانية،  الصحافة  نقابة  شنت  يــبــدو.  مــا 
فــي بــيــاٍن االثـــنـــن، ملــنــاســبــة الـــذكـــرى األولـــى 
املحقق  على  بيروت، هجوما  مرفأ  النفجار 
ــارق الــبــيــطــار، وســلــفــه  ــ الــعــدلــي الــقــاضــي طـ
القاضي فادي صوان. وقالت النقابة: »سنة 
كاملة مرت على كارثة انفجار مرفأ بيروت، 
ــــزال الـــجـــدل قــائــمــا حــــول مـــن اســـتـــورد  وال يـ
ــواد املــتــفــجــرة، ومـــن فــتــح االعــتــمــاد، ومــن  املــ
ــواد إلـــى املـــرفـــأ، ومـــن كـــان يسحب  ــ ــل املـ أدخــ
املواد من املرفأ، والكثير الكثير من األسئلة 
 
ّ
تــطــرح، ولــكــن ال جــــواب، عــلــى الــرغــم مــن أن

رئــيــس الــجــمــهــوريــة )مــيــشــال عـــون( كـــان قد 
التحقيق ســوف يعلن   

ّ
بــأن اللبنانين  وعــد 

خــال 4 أيـــام، وسيبن مــن هــي الجهة التي 
قــامــت بــهــذا الــعــمــل اإلجـــرامـــي، أو عــلــى أقله 

يعلمنا ماذا حدث«. 
ــاف بــيــان الــنــقــابــة: »تـــم تعين املحقق  وأضــ
األول فادي صوان، فأرسلوا له قطا مقطوع 
الــــرأس، فتخلى عــن مهمته خــائــفــا، واعــتــذر 
 القاضي 

ّ
عن املهمة التي كلف بها« علما أن

صوان كفت يده عن القضية نتيجة طلب نقل 
الــدعــوى الــذي تــقــّدم بــه الــوزيــران السابقان، 
النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، لـ: 

االرتياب املشروع«.
وادعـــــــى صـــــــوان، فــــي 10 ديــســمــبــر/كــانــون 
حـــكـــومـــة  رئــــــيــــــس  ــــى  ــلـ ــ عـ املــــــــاضــــــــي،  األول 
ــاب، والـــــوزراء  ــ تــصــريــف األعـــمـــال حــســان ديـ
وغــازي  علي حسن خليل  الثاثة  السابقن 
اإلهــمــال  بــجــرم  فنيانوس،  ويــوســف  زعيتر 
ــــذاء مئات  والــتــقــصــيــر والــتــســبــب بــوفــاة وإيـ
لهجوم  ما عّرضه حينها  األشخاص، وهو 

شرس سياسيا وحزبيا ودينيا وإعاميا.
القاضي  على  النقابة هجومها  واستكملت 
وينفذ  »مسيس  ه 

ّ
بأن إّيــاه   

ً
متهمة البيطار، 

قاضيا  نفسها   
ً
منّصبة لــه«  مرسومة  خطة 

 »اإلهمال 
ّ
يعطي ماحظات ملحقق عدلي بأن

 
ّ
في الوظيفة ال يمكن أن يصبح جريمة ألن
اإلهمال غير مقصود حتى يثبت العكس«.

على  املحسوبة  الصحافة  نقابة  تكتِف  ولــم 
ــك، بل  ــذلـ املــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة بـ
يعني  ال  االتــهــامــات  بــيــكــار  »تكبير  أن  رأت 
يــطــاول  هــنــاك مخططا  أن  إال شيئا واحــــدًا، 

الصالح بالطالح ليصل امللف إلى اإلقفال«.
ــــق الـــــعـــــدلـــــي أصـــــــــــدر الئــــحــــة  ــقـ ــ ــــحـ وكـــــــــــان املـ
ــاءات مــنــهــا تــكــمــلــة ملـــا بـــــدأه سلفه  ــتــــدعــ اســ
القاضي صوان، أضاف إليها وزير الداخلية 
السابق النائب نهاد املشنوق وقادة أمنين 
وعسكرين، أبرزهم املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم املحسوب على »حركة 
أمــــل« و»حــــزب الــلــه« الــــذي القـــى حــمــلــة دعــم 
حزبية وطائفية وإعامية في وجه القضاء.

وأثار بيان نقابة الصحافة اللبنانية موجة 
والصحافية  الشعبية  األوســـاط  فــي  غضب 
ــــي ضـــحـــايـــا انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت،  ــالـ ــ وأهـ
فأعلن رئيس تحرير صحيفة »نداء الوطن« 
الــصــحــافــي بــشــارة شــربــل، ورئــيــس تحرير 
صــحــيــفــة »لــــوريــــان لـــوجـــور« مــيــشــال حــلــو، 
»األفــــكــــار«  مــجــلــة  إدارة  مــجــلــس  ــيـــســـة  ورئـ
نقابة  مجلس  مــن  استقالتهم  عــوض،  زينة 

الصحافة اللبنانية يوم الثاثاء.
وكــــتــــب بــــشــــارة شــــربــــل عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
استقالتي  »قدمت  الثاثاء:  »تويتر«  موقع 
مــــن مــجــلــس نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــعـــد بـــيـــانـــهـــا املــــؤســــف املـــتـــعـــلـــق بــجــريــمــة  بـ
ــانـــات، والــــــذي لم  4 أغـــســـطـــس/آب والـــحـــصـ
ســـتـــشـــر بــمــضــمــونــه، ويـــنـــاقـــض قــنــاعــاتــي 

ُ
أ

في  املشاركة  بإمكان  لفترة  اعتقدت  تماما. 
بالصحف  تتعلق  نقابية  لــغــايــات  املجلس 
 تقديري لم يكن في محله«.

ّ
وشجونها، لكن

كما غرد ميشال حلو: »استقلت من مجلس 
ــنـــت قــــد وافــــقــــت عــلــى  ــة الـــصـــحـــافـــة. كـ ــابـ ــقـ نـ

ــة الــســنــة كــونــنــا  االنـــضـــمـــام لــلــمــجــلــس بـــدايـ
منذ عقود مستمرين في املجلس دفاعا عن 
ــ  ــي كنت أظن 

ّ
الصحافة املطبوعة. كذلك، ألن

 بإمكاننا تغيير شيء 
ّ
أن ــــ  مــا زلــت ســاذجــا 

ما، من داخل هذا املجلس. لكن، نحن باقون 
فـــي الــنــقــابــة: هـــي لــيــســت مــلــكــهــم، ونــنــتــظــر 
املــقــبــلــة«. ونــشــر حلو  النقابية  االنــتــخــابــات 
إلــى نقيب  املــوجــه  الــرســمــي  طلب استقالته 
وجــاء  الكعكي،  عــونــي  اللبنانية  الصحافة 
ــــن نــقــابــة   »الــــبــــيــــان الـــــــذي صــــــدر عـ

ّ
فـــيـــه أن

ــــة حــديــثــة  الــصــحــافــة لــيــس مــقــبــواًل فـــي دولـ
 دور 

ّ
تــؤمــن بــاســتــقــالــيــة الــقــضــاء، وبــمــا أن

النقابة ال يعني التدخل في تحقيق قضائي 
ــع املــتــلــطــن خــلــف  ــل يــتــنــاقــض مــ جــــــاٍر ال بــ
الحصانات السياسية، خصوصا في قضية 
النقيب   

ّ
أن النوع، وبما  هــذا  استثنائية من 

البيان قبل  لــم يستشر أعــضــاء املجلس فــي 
صدوره، أوجه استقالتي...«.

ولــــم يــعــلــق الــنــقــيــب عـــونـــي الــكــعــكــي، الـــذي 
ُيتهم بإصدار البيان وحده من دون العودة 

ألعــضــاء مجلس الــنــقــابــة، على االســتــقــاالت 
إلى اآلن. إلى ذلك، استنكرت رئيسة مجلس 
إدارة »النهار« نايلة تويني، مضمون البيان، 
ه »خروج عن التقاليد واألصول 

ّ
واعتبرت أن

التي طاملا عرفت بها نقابة الصحافة، وهو 
تدخل مباشر للضغط على املسار القضائي، 
وال ينسجم مع دعــوات الصحافة اللبنانية 
إلى تبيان الحقيقة كاملة في الجريمة األكبر 
في تاريخ لبنان«. وأوضحت ردًا على سؤال 
 »النهار« لم تشارك 

ّ
أن عن إمكان االستقالة 

فـــي االنـــتـــخـــابـــات األخـــيـــرة ملــجــلــس الــنــقــابــة 
تــرشــحــا أو اقــتــراعــا، وبــالــتــالــي فــهــي ليست 
تستقيل.  كــي  التنفيذي  املجلس  فــي  عضوًا 
ــزمــــاء الـــذيـــن عـــبـــروا عن  وأّيـــــــدت خـــطـــوة الــ
موقف وصفته بالشجاع والجريء، وفق ما 

نقل املوقع اإللكتروني لصحيفة »النهار«.
التنفيذي  املــديــر  نــفــســه، رأى  الــســيــاق  وفـــي 
»املفكرة القانونية« املحامي نزار صاغية،  لـ
الـــقـــاضـــي  ــرت  ــ ــ

ّ
ــق ــ »حــ الـــصـــحـــافـــة  نـــقـــابـــة   

ّ
أن

دليل،  أّي  دون  مــن  عليه  وتــنــّمــرت  البيطار، 
الـــرّد عليها  ـــه ليس بوسعه 

ّ
أن وهــي تــراهــن 

بفعل موجب التحفظ« لذلك »علينا جميعا 
ـــمـــا 

ّ
ــب، إن ــســ ــا عـــنـــه وحــ ــاعــ أن نــــــرّد لـــيـــس دفــ

لحقوقنا  وصــونــا  للضحايا  إكـــرامـــا  أيــضــا 
القانونية«  »املــفــكــرة  والــعــدالــة«.  بالحقيقة 
منظمة غــيــر ربــحــيــة لــألبــحــاث واملــنــاصــرة، 
مكاتب  ولديها  لها،  مقّرًا  بيروت  من  تتخذ 
فــي لبنان وتــونــس ومــراســلــون فــي عــدد من 

الدول العربية. 
كما أصدر »تجمع نقابة الصحافة البديلة« 
ومــؤســســة »مـــهـــارات« بــيــانــا مــشــتــركــا، يــوم 
الثاثاء، استنكرا فيه بيان نقابة الصحافة 
 بيان نقابة الصحافة 

ّ
اللبنانية الذي كتب أن

ــن الــصــيــاغــة املــهــنــيــة  ــاء »بــلــغــة بــعــيــدة عـ جــ
بأدنى معاييرها، وبمضمون مفتٍر ومضلل 
يـــــوّجـــــه تـــهـــمـــا كـــيـــديـــة لـــلـــمـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي، 
ويساهم في تضليل الرأي العام واستبعاد 
التهم الجرمية عن املسؤوليات الناتجة عن 
انــفــجــار املــرفــأ ومــحــاولــة تــبــرئــة املــتــورطــن 
لن 

ِّ
فيه«. وطالبا أعضاء مجلس النقابة املمث

للصحف اللبنانية باتخاذ موقف واضح من 
البيان املشترك: »هل مجلس  البيان. وســأل 
نقابة الصحافة في لبنان غير مهتم بمسار 
الــعــدالــة فــي لبنان؟ هــل هــو غير معنّي بأن 
يلعب اإلعام دوره كخدمة عامة ال كوسيلة 
لتشويه املعلومات وبث الدعاية السياسّية 
الشخصي؟«.  والتصويب  التحقيق  وعرقلة 
يــضــم »تــجــمــع نــقــابــة الــصــحــافــة الــبــديــلــة« 
عــامــات وعــامــلــن فــي املــجــال اإلعــامــي في 
لــبــنــان ال تــمــثــلــهــم الــنــقــابــات الــرســمــيــة. أمــا 
»مهارات« فهي منظمة غير حكومية مقرها 
والنهوض  للمدافعة  كمحفز  تعمل  بيروت، 
ديمقراطية تسودها  في تطوير مجتمعات 
مبادئ حرية التعبير، الوصول للمعلومات، 
واحترام حقوق اإلنسان، وفق ما تفيد عبر 

موقعها الرسمي.
فـــي الـــرابـــع مـــن أغـــســـطـــس/آب 2020، انــدلــع 
حــريــق فــي مــرفــأ بــيــروت، تــاه عند الساعة 
ــائــــق انـــفـــجـــار هـــائـــل،  الـــســـادســـة وبـــضـــع دقــ
وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق 
دمارًا ضخما في املرفأ وأحياء في محيطه، 
وطاولت أضراره معظم املدينة وضواحيها. 
وعــزتــه الــســلــطــات إلـــى 2750 طــنــا مــن مــادة 
نــيــتــرات األمــونــيــوم مــخــزنــة مــنــذ عـــام 2014 
فــي العنبر رقــم 12 فــي املــرفــأ. قتل االنفجار 
214 شخصا على األقل، بينهم موظفون في 
املرفأ وعناصر في فوج إطفاء بيروت، كانوا 
تل أشخاص 

ُ
يحاولون إخماد الحريق. كما ق

ــــي مـــنـــازلـــهـــم جـــــــراء الـــــزجـــــاج املـــتـــســـاقـــط،  فـ
وآخـــــــرون فـــي ســـيـــاراتـــهـــم أو فـــي الــطــرقــات 
واملــقــاهــي واملـــحـــال. ودفــنــت عــائــات كثيرة 

مجرد أشاء بقيت من أبنائها. 
وفــــي بــلــد شــهــد خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــريــن 
ــكــشــف 

ُ
املــاضــيــة اغـــتـــيـــاالت وتــفــجــيــرات لـــم ت

 نــادرًا، ولم يحاَسب أيٌّ 
ّ

حقيقة أّي منها، إال
ينتظرون  اللبنانيون  زال  ما  منفذيها،  من 
التي  والشرارة  املسؤوليات  لتحديد  أجوبة 
أدت إلـــى وقـــوع أحـــد أكــبــر االنــفــجــارات غير 

النووية في العالم.

استقال ثالثة أعضاء 
من مجلس النقابة 

بعد بيانها

توجه أصابع االتهام إلى نقيب الصحافة اللبنانية، عوني الكعكي، في إصدار بيان ينبري فيه للدفاع عن مسؤولين 
سياسيين وأمنيين بمتابعة قضية شحنة نيترات األمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام

فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، انــتــخــب نــقــيــب الــصــحــافــة 
فــوز الئحته  بعد  ثالثة،  لــواليــة  الكعكي،  لبنان، عوني  فــي 
عدد  أّن  بذريعة   ،18 وعددهم  أعضائها  بكامل  بالتزكية 
املرشحني لم يتجاوز عدد املقاعد في مجلس النقابة، في 

مشهد وصف باملسرحية الهزلية.
والــبــيــان الــصــادر يـــوم االثــنــني لــيــس االنــبــطــاح األول الــذي 
يــبــديــه الــكــعــكــي أمــــام الــســلــطــات. الـــعـــام املـــاضـــي، وصــف 
وفي  الــتــخــريــب«.  »أعــمــال  بـــ اللبنانيني  تــظــاهــرات  الكعكي 
حــديــث عــن الصحافيني واملــراســلــني الــذيــن اعــتــدت القوى 
ــه ال يوجد »مواطن 

ّ
أن األمنية عليهم أكثر من مــرة، اّدعــى 

أو صحافي أو مصّور« ال يؤيد »الدولة والوطن والثورة«. 
 يدافع فيه 

ً
 مطوال

ً
وفي فبراير/ شباط املاضي، كتب مقاال

عن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وقال أخيرًا عن 
القاضية غــادة عــون: »هذه  لبنان  العامة في جبل  املدعية 

من  تعاني صحيًا  ها 
ّ
أن من  بد  ال  املتزوجة،  غير  السيدة 

أمراض عدة«.
والنقيب املحسوب على »تيار املستقبل« يملك إصدارات 
»دار الشرق« التي تنحو في الغالب إلى الصحافة الصفراء 

سمة بالفضائح واالبتذال.
ّ
املت

»مراسلون  منظمة  قالت  املاضي،  نيسان  إبريل/   21 في 
استمر في  لبنان  إّن  السنوي  بال حــدود« في تصنيفها 
الذي بدأه عام 2015، متراجعًا مرتبة  مساره االنحداري 
 فــي املــركــز 102 مــن أصـــل 180 دولـــة. 

ّ
إضــافــيــة، إذ حـــل

لبنان  في  القضاء  استخدام جهاز  إلــى  املنظمة  وأشـــارت 
كأداة ملالحقة وسائل اإلعالم والصحافيني الذين يتابعون 
وينتقدون الشخصيات السياسية أو الدينية ذات النفوذ. 
والصحافيني  املــدّونــني  يشمل  ذلــك  أّن  املنظمة  وأضــافــت 

الذين يعملون في مواقع إلكترونية.

عوني الكعكي و»انبطاحاته«

MEDIA
منوعات

طلب الصحافي المغربي سليمان حريات
الريسوني، الذي حكم عليه أخيرًا 

بالسجن خمس سنوات في قضية 
»اعتداء جنسي« ينفيها، نقله إلى 

المستشفى من أجل أن يوقف إضرابًا 
عن الطعام بدأه قبل 118 يومًا، على 

ما أفاد به محاميه لوكالة »فرانس 
برس« الثالثاء.

أصدرت شبكة »الجزيرة مباشر«، 
الثالثاء، بيانها األول الذي أكدت 

فيه اعتقال الصحافي فيها ربيع 
الشيخ، في مطار القاهرة الدولي، 

فور وصوله قادمًا من العاصمة 
القطرية، يوم الجمعة الماضي. ولم 

يصدر عن السلطات المصرية أي بيان 
إلى اآلن.

استنكرت »المنظمة الليبية لإلعالم 
المستقل« إلقاء أمن المصرف 

المركزي القبض على الصحافي 
أحمد السنوسي، بالقرب من مقر 

المصرف في العاصمة طرابلس، 
واحتجاز حريته من دون مسوغ 

قانوني، منذ 30 يوليو/تموز، مطالبة 
يإطالق سراحه.

حولت السلطات االسرائيلية 
المصور في قناة »الغد« حازم 

ناصر، المعتقل منذ 12 مايو/أيار 
الماضي، لالعتقال اإلداري 6 أشهر 

ستبدأ بعد انتهاء الحكم الصادر 
بحقه لثالثة أشهر. ودانت »مراسلون 
بال حدود« ما يتعرض له الصحافيون 

الفلسطينيون.

قتل االنفجار 214 شخصًا على األقل )حسام شبارو/ األناضول(
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شاشات عالية الجودة 
بتكلفة منخفضة

بين  من  للمس  القابلة  الشاشات  تعد 
أهـــم الــعــنــاصــر فــي الــهــواتــف الحديثة 
ــزة الـــذكـــيـــة، وتـــعـــمـــل شـــركـــات  ــ ــهـ ــ واألجـ
رائـــــدة فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا على 
تــــطــــويــــر شــــــاشــــــات فــــائــــقــــة الـــــجـــــودة 
التقنيات  أغــلــب  أن  إال  لــلــطــي،  وقــابــلــة 
 فــــي تــصــنــيــعــهــا 

ً
الــُمــســتــخــدمــة حـــالـــيـــا

مكلفة وتعتمد على مــواد غير وفيرة. 
وفــي بحث جــديــد، يعمل بــاحــثــون في 
كلية الهندسة الطبية الحيوية، وكلية 
الفيزياء وعلم النانو بجامعة سيدني 
مـــادة جديدة  األســتــرالــيــة على تطوير 
بــتــقــنــيــة الـــنـــانـــو يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
فــــي إنــــتــــاج شــــاشــــات عـــالـــيـــة الـــجـــودة 
أغلب  وتــحــتــوي  الــتــكــلــفــة.  ومنخفضة 
الــشــاشــات المتاحة فــي األســــواق على 

عنصر »اإلنــديــوم«، وهو عنصر فلزي 
الثمن، حيث   ومرتفع 

ً
جــدا ولين  نــادر 

تقوم هذه المادة بتعتيم الشاشة عند 
إطفائها، وخال البحث الجديد تمكن 
ــول إلـــى  ــــرة مــــن الــــوصــ الـــفـــريـــق ألول مـ
مــادة تعتيم من دون عنصر اإلنديوم. 
ويعمل الباحثون منذ سنة 2019 على 
تــطــويــر الـــمـــادة الــجــديــدة الــتــي تعتبر 
عــرض  مـــن  ــرة  مــ  10000 بـــحـــوالـــي  أرق 
لألجهزة  كما تسمح  اإلنــســان.  شــعــرة 
بكفاءة  الــلــون  بتغيير  الكهروضوئية 
وســرعــة بــنــاًء عــلــى طــلــب الــمــســتــخــدم، 
السواد عند إطفائها.  لتصبح شديدة 
وتتكون المادة من مركب فائق الصغر 
 Tungsten( الــتــنــجــســتــن  أكـــســـيـــد  ــن  مــ
إنــتــاجــهــا  ويـــمـــكـــن  والــــفــــضــــة،   )oxide
 
ً
بسرعة كبيرة وبتكلفة منخفضة جدا

على  تحتوي  التي  بالشاشات  مقارنة 
عنصر »اإلنــديــوم«. ويمكن أن يساهم 
ــار فـــي تــخــفــيــض الــتــكــلــفــة  ــكـ ــتـ هــــذا االبـ
االجمالية لألجهزة التي تحتوي على 
شاشات قابلة للمس، كما سيساهم في 
تخفيض كمية الطاقة التي تستهلكها 
إلــى إمكانية  هــذه األجــهــزة، باإلضافة 
اســتــخــدام الـــمـــادة فــي الــنــوافــذ الــذكــيــة 
التي تغير شفافيتها لمنع تدفق ضوء 

الشمس.

غوغل تكشف عن 
هاتفها »بكسل 6«

ــنـــمـــوذج  كـــشـــفـــت شــــركــــة غــــوغــــل عــــن الـ
الذكي »بكسل 6«،  الجديد من هاتفها 
والــــمــــزود بــشــريــحــة تــعــمــل بــخــاصــيــة 
الــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي مــصــنــوعــة على 
نسق معالجات مراكز البيانات. ويعمل 
الــهــاتــف الـــجـــديـــد، الــمــزمــع طـــرحـــه في 
السوق في فترة الحقة من هذه السنة، 
بتقنية الجيل الخامس. ويحتوي على 
مــجــمــوعــة مــن عــدســات االســتــشــعــاريــة 
لـــلـــتـــصـــويـــر عـــلـــى الـــنـــاحـــيـــة الــخــلــفــيــة 
إلى  شاشته  مساحة  وتــصــل  للهاتف. 

أيضا  سيتوفر  كــمــا   .
ً
سنتيمترا  16,2

ــرو« الــمــتــخــصــص بحجم  ــ بــنــمــوذج »بـ
ــائــــب رئـــيـــس  ــر بـــقـــلـــيـــل. وصـــــــرح نــ ــبــ أكــ
»أن  أوسترلو:  ريــك  ديفايسز«  »غوغل 
الـــهـــاتـــف يــعــتــمــد عــلــى نـــظـــام مــحــمــول 
قائم على شريحة تعمل بنظام الذكاء 
هواتف  تستحوذ  ولــم  االصــطــنــاعــي«. 
غوغل  شــركــة  الــتــي تصنعها  »بكسل« 
سوى على حصة محدودة من السوق 
العالمية للهواتف الذكية. إال أن هواتف 
»بــكــســل« تــعــد وســيــلــة تــســمــح لشركة 
ــا بـــاســـتـــعـــراض  ــهـ ــالـ ــــن خـ »غـــــوغـــــل« مـ
قدرات نظام أندرويد لتشغيل األجهزة 
الــمــحــمــولــة الــــذي تـــطـــوره، وهـــو نــظــام 
يعود   

ً
مرجعيا  

ً
مصدرا يشكل  مجاني 

له مصنعو الهواتف اآلخرون.

دور الغلوكوز في العدوى بكورونا

ــتــخــصــصــة فــي 
ُ
كــشــفــت شـــركـــة اليـــكـــا امل

صناعة معدات التصوير عن أول هاتف 
ذكــــي يــحــمــل اســــم عــامــتــهــا الــتــجــاريــة. 
التي  الخبرة  بعد  الخطوة  هــذه  وتــأتــي 
راكمتها الشركة بفضل تعاونها الطويل 
مــع شركتي هـــواوي وشـــارب فــي مجال 

تصنيع كاميرات الهواتف الذكية.
الهاتف، فهو  وبالحديث عن مواصفات 
يحتوي على كاميرا بمستشعر 1 بوصة 
ته 20 ميغابكسل، باإلضافة إلى 

ّ
تبلغ دق

مــثــبــت تــصــويــر بــصــري وفــتــحــة عــدســة 
واسعة بقيمة  f/2.3، مما يجعل الهاتف 
الجودة  التقاط صــور عالية  قـــادرا على 
املنخفضة. وتبلغ  فــي ظـــروف اإلضــــاءة 
األمــامــيــة 12 ميغابكسل.  الــكــامــيــرا  دقـــة 
كما يمكن التقاط صور بصيغ مختلفة 

.JPEGو RAW مثل
وأكدت الشركة األملانية أن هاتفها يدعم 
شبكات الجيل الخامس، إذ يحتوي على 
معالج سنابدراغون 888 الرائد، مدعوم 
يبلغ حجمها  بــذاكــرة وصـــول عشوائي 
12 غــيــغــابــايــت، بــاإلضــافــة إلـــى مساحة 

تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.
ويــتــمــيــز الــهــاتــف بــقــدرتــه عــلــى مــقــاومــة 

لتسهيل   IP68 بــمــعــيــار  والـــغـــبـــار  املـــــاء 
ــه فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن ظـــــروف  ــدامــ ــخــ ــتــ اســ
الــتــشــغــيــل الــيــومــيــة. كــمــا يــحــتــوي على 
بطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع دعم 

لخاصية الشحن السريع.
الــهــاتــف بــســعــر 1700 دوالر  وتــــم طــــرح 
تذكر  ولــم  الياباني،  السوق  أميركي في 
الشركة أي تفاصيل حــول موعد طرحه 

في األسواق.

كشفت شركة ديب مايند عن إصدار جديد من نظام AlphaFold، وهو عبارة عن أداة 
تتنبأ ببنية البروتينات باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي. وأعلنت الشركة 
في  تقريبا  البروتينات  بأشكال جميع  التنبؤ  في  األداة نجحت  أن  لغوغل  التابعة 
جسم اإلنسان، باإلضافة إلى أشكال مئات اآلالف من البروتينات األخرى املوجودة 

في 20 من الكائنات الحية التي تمت دراستها على نطاق واسع.
تلتف حول  التي  األمينية،  األحــمــاض  مــن  شــرائــط طويلة  مــن  البروتينات  وتتكون 
عن  للكشف   

ً
سبيا الــبــروتــن  عــقــدة  شكل  معرفة  وتعتبر  معقدة.  عقد  فــي  بعضها 

آلية تطور األمـــراض وتطوير أدويــة جديدة،  أمــر بالغ األهمية لفهم  وظيفته، وهــو 
وعــلــى خـــاف الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــســتــغــرق أشـــهـــرًا وأســابــيــع الكــتــشــاف شكل 
البروتن، يستطيع نظام AlphaFold التنبؤ بالشكل وصواًل إلى مستوى الذري في 

غضون يوم أو يومن.
وتحتوي قاعدة البيانات التي أنتجتها األداة على أكثر من 350 ألف بنية بروتينية 
تم التنبؤ بها ألول مرة، وتقول ديب مايند إنها ستتنبأ ببنية أكثر من 100 مليون 
بروتن آخر، وتتيحها للمجتمع العلمي في األشهر القليلة املقبلة، وهو ما يقارب 

عدد جميع البروتينات املعروفة للعلماء.
فيروس  فــي  املــوجــودة  البروتينات  مــن  العديد  ببنية  للتنبؤ  األداة  اســتــخــدام  وتــم 
الــتــي تمكن  الــوتــيــرة  الــنــظــام فــي تسريع  الــشــركــة أن يساهم  كــوفــيــد-19، كما تتوقع 
األطباء من تحليل األمراض الجديدة وتطوير العاجات املحتملة، بما في ذلك األوبئة 
الفيروسية  البروتن  هياكل  توقع  من خال  كورونا،  لجائحة  شابهة 

ُ
امل ستقبلية 

ُ
امل

بدرجة عالية من الدقة في وقت مبكر وتسريع تطوير العاجات واللقاحات الفعالة 
املحتملة.

تجدر اإلشـــارة إلــى سعي بعض األبــحــاث الستغال قــدرات الــذكــاء االصطناعي في 
الباحثن في جامعة هونغ كونغ  البيولوجيا والطب، حيث تمّكن فريق من  مجال 
من تطوير منظومة »تعلم عميق« تساعد في التنبؤ بالطفرات الجينية التي تؤدي 

لإصابة باألمراض الناتجة عن نقص املعادن.

عالم االتصاالت عالم االبتكار

أول هاتف ذكي من شركة اليكا

الذكاء االصطناعي يتنبأ ببنية البروتين

هشام حدانة

 Blue Brain مــــشــــروع  ــتـــخـــدم  اسـ
التابع لجامعة لوزان السويسرية 
أدواتــــــــــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــقـــويـــة 
ــبـــشـــري بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ملـــحـــاكـــاة الــــدمــــاغ الـ
خبرتهم في البيولوجيا الخلوية والجزيئية 
ملحاولة اإلجابة عن هذا السؤال. حيث طور 
فــريــق مــن الــخــبــراء فــي املــشــروع أداة تعتمد 
على الذكاء االصطناعي لقراءة مئات اآلالف 
املحتوى  واســتــخــراج  العلمية،  البحوث  مــن 

ذي الصلة وتحليله.
إنشاء  تــم  الجائحة،  فرضته  ملــا  واستجابة 
قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 400.000 
و  19-Covid مقالة علمية متخصصة حــول 

األخرى،  كورونا  وفيروسات   2-SARS-CoV
ــاول الـــجـــمـــيـــع.  ــنــ ــتــ ــي مــ ــ ــلـــهـــا مـــتـــاحـــة فـ وجـــعـ
أكبر مجموعة من منشورات  وتشتمل على 

حول فيروس كورونا توفرت حتى اآلن.
ــاء  وحــــــث مــــســــؤولــــو املــــــبــــــادرة خــــبــــراء الــــذكــ
االصــطــنــاعــي عــلــى اســتــخــدام مــهــاراتــهــم في 

لماذا يصاب بعض الناس 
بأعراض حادة من كورونا 
ويموتون بسببها، بينما ال 

يعاني البعض اآلخر منها؟ 

التعلم  وتــقــنــيــات  الطبيعية  الــلــغــة  معالجة 
ــيــــات أو  اآللــــــــي األخـــــــــرى الســــتــــخــــراج فــــرضــ
تسهم  أن  املحتمل  مــن  جــديــدة  استنتاجات 

في مكافحة الجائحة.
 Blue ــشــــروع ومـــــن هـــــذا املـــنـــطـــلـــق، أســـــس مــ
»التعلم  على  تعتمد  للتدريب  نماذج   Brain
اآللي« الستغال بيانات املقاالت واستخراج 

املعلومات املنظمة.
وكـــشـــف تــحــلــيــل بــســيــط ملــجــمــوعــة بــيــانــات 
19v47-CORD بواسطة أداة البحث النصية 
مــن  ســلــســلــة  عــــن   ،»Blue Brain Search«
املقاالت التي تكشف عن استقاب الغلوكوز 
باعتباره املتغير البيولوجي األكثر شيوعا.

أداة  وهـــــــي   ،Blue Graph ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ وبـ
وتقوم   »Python« البرمجة  لغة  على  تعتمد 
بتحليل املفاهيم املستخرجة من النصوص 
ــــى رســــــوم بــيــانــيــة مــعــرفــيــة،  وتــرجــمــتــهــا إلـ
ــروع بــإنــشــاء  ــشــ قـــامـــت مــجــمــوعــة خـــبـــراء املــ
كــل ما  رســـوم بيانية معرفية خــاصــة حـــول 
يتعلق بالغلوكوز في سياق أمراض الجهاز 
ــا وفـــيـــروس  الــتــنــفــســي وفـــيـــروســـات كــــورونــ

 .19-Covid
الــــدور املــحــتــمــل للغلوكوز  وتـــم اســتــكــشــاف 
ا مــن ارتــبــاطــه  عــلــى مــســتــويــات عـــديـــدة، بــــدًء
السطحي بأعراض COVID-19، إلى اآلليات 
الكيميائية الحيوية األكثر دقة التي ينطوي 
عليها املــرض. وانطاقا من حقائق ونتائج 
آالف املـــقـــاالت الـــتـــي تـــم تــحــلــيــلــهــا، تــبــن أن 
ارتفاع نسبة السكر في الدم كان إما بسبب 

للغلوكوز،  الطبيعي  غير  الغذائي  التمثيل 
العاج  أو  املستشفى  فــي  الــعــاج  بسبب  أو 

الدوائي.
وســـمـــحـــت هـــــذه الـــطـــريـــقـــة بـــمـــقـــارنـــة نــســبــة 
ــلـــوكـــوز وارتـــبـــاطـــهـــا بـــشـــدة املــــــرض فــي  الـــغـ
املــجــتــمــع. كــمــا كــشــفــت الــــدراســــة عـــن تــأثــيــر 

ــفــــاع نــســبــة الــســكــر فـــي الـــــدم وتـــعـــزز كل  ارتــ
ــعــــدوى الــفــيــروســيــة،  مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الــ
مــنــذ ظــهــورهــا فــي الــرئــتــن إلـــى املضاعفات 
التنفسية  الضائقة  متازمة  مثل  الخطيرة 
الــحــادة، وفشل األعــضــاء املتعدد أو حــوادث 

تخثر الدم.

أحمد ماء العينين

تــســعــى دراســـــــات إلــــى تــطــويــر تــقــنــيــات من 
شأنها أن تقي اإلنسان من األمراض املنقولة 
باحثون في جامعة  يعمل  إذ  البعوض،  من 
ــة كـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة عـــلـــى تــصــمــيــم  ــ واليــ
نسيج مقاوم للدغات البعوض وال يحتوي 
على مبيدات حشرية. واعتمد الباحثون على 
قــيــاس أبعاد  نــمــوذج حــاســوبــي يعمل على 
رأس وفم البعوض املسؤول عن نقل الحمى 
الصفراء وتحليل آلية اللدغ التي يتميز بها. 
يحتوي  قــمــاش  تصميم  مــن  النظام  وتمكن 
للبعوض  على فتحات دقيقة جــدًا، ال يمكن 

تجاوزها، مما يقي اإلنسان من اللدغ. وأثبت 
االبتكار نجاحه وفعاليته بكفاءة عالية، إذ 
املشاركن  أحــد  ِقبل  مــن  القماش  اختبار  تــم 
املتطوعن، الذي ارتداه داخل قفص يحتوي 
على 200 بعوضة حية خالية من األمــراض. 
فــي منع وتوقيف  فعاليته  االبــتــكــار  وأثــبــت 
البعوض بنسبة 100 %. كما يمكن  لــدغــات 
اســـتـــخـــدام نــفــس الــتــقــنــيــة لــتــصــنــيــع قــمــاش 
قادر على مقاومة لدغات أنواع مختلفة من 
ــرى، يعمل باحثون  الــبــعــوض. مــن جــهــة أخــ
تطوير  على  األميركية  »بـــراون«  في جامعة 
يتميز  الغرافن،  أكسيد  من  قماش مصنوع 
للدراسة  الــبــعــوض. ووفــقــا  لــدغــات  بمقاومة 

األميركية  الوطنية  األكاديمية  في  املنشورة 
للعلوم )PNAS( لم تتعّرض البشرة املغطاة 
ــرافـــن ألي لـــدغـــة، عــلــى عكس  ــغـ بــأكــســيــد الـ
البشرة التي كانت مكشوفة أو تلك املحجوبة 
ــادي.  وفـــي ســنــة 2019، اكتشف  ــ عــ بــقــمــاش 
ــتـــي تــنــتــقــل عــن   األمــــــــراض الـ

ّ
الـــبـــاحـــثـــون أن

طريق البعوض، مثل حمى الضنك والحمى 
إلى  »زيــكــا«، في طريقها  الصفراء وفيروس 
االنتشار على نطاق واسع في أنحاء العالم، 
مــا يشّكل خــطــرًا على نصف ســكــان األرض. 
ــه 

ّ
أن بالكمبيوتر  املــحــاكــاة  نــمــاذج  ــع 

ّ
وتــتــوق

بحلول عــام 2050 سيعيش 49% من سكان 
العالم في أماكن تشهد ظهور تلك الحشرات.

قماش مبتكر للحماية من البعوض

)Getty( الذكاء   االصطناعي   يكشف   دور   الغلوكوز   في   انتشار   فيروس   كورونا

يعمل باحثون في جامعة نانيانغ التكنولوجية NTU في سنغافورة على تطوير مستشعرات 
في  الــضــارة  البنفسجية  فــوق  لألشعة  الشخص  التعرض  درجــة  مراقبة  على  تعمل  ضوئية 
الوقت الحقيقي. ويمكن دمج هذه املستشعرات في املابس الذكية واألجهزة القابلة لارتداء. 
وأكد الفريق البحثي أن جهازهم املبتكر القابل لارتداء سيكون مفيدًا للناس الذين يبحثون 
عن تجنب أضــرار أشعة الشمس، حيث يتميز باستجابة أســرع بـــ25 مرة وبحساسية أعلى 
الباحثون املستشعر  بـــ330 مــرة، مقارنة مع أجهزة االستشعار املتاحة في األســـواق. وصمم 
من رقاقة أشباه موصات، باستخدام طبقات بلورية، باإلضافة إلى مزيج من مادة نيتريد 
الغاليوم )GaN( ومادة نتريد األملنيوم والغاليوم )AlGaN(. وأوضح الفريق الباحث أن هذا 
مــا يجعلها مثالية  بــأن تنحني بسهولة؛  للمادة  املــوصــات يسمح  أشــبــاه  مــن هيكل  الــنــوع 

لاستخدام في أجهزة االستشعار املرنة.

مستشعر ضوئي مدمج بالمالبس الذكية
لقياس األشعة فوق البنفسجية
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Thursday 5 August 2021
الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة



ولــحــقــب تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، نــهــبــت بــطــرق 
مختلفة وانتقلت إلى الواليات املتحدة.

ووفقا لوكالة األنباء العراقية )واع(، فقد جرت 
بـــغـــداد، بحضور  فــي  الــقــطــع  مــراســم تسليم 
ــــؤاد حـــســـن، والــثــقــافــة  وزيـــــري الــخــارجــيــة فـ
بمشاركة مسؤولن  ناظم،  والسياحة حسن 
التسليم،  وقــال حسن، على هامش  آخــريــن. 
 الــعــراق تسلم من الــواليــات املتحدة لوحا 

ّ
إن

 
ّ
أن مبينا  غلغامش«،  »لــوح  هــو  قيما  طينيا 
مها مــن الجانب 

ّ
تــم تسل الــتــي  الــقــطــع  »عـــدد 

قطعة   17.338 بــلــغ  ــرى  أخــ ودول  األمــيــركــي 
خال هذا العام«. من جانبه، أكد وزير الثقافة 
والسياحة واآلثار حسن ناظم، خال املؤتمر 
 »عملية استرداد القطع األثرية 

ّ
الصحافي، أن

الــعــراق«،  من واشنطن هي األكبر في تاريخ 
 »املهربن محاصرون بقوانن 

ّ
مشيرًا إلى أن

األثــريــة  القطع  تسليم  على  تجبرهم  دولــيــة 
العراقية املسروقة واملهربة«.

وشهد الــعــراق عقب الــغــزو األمــيــركــي للباد 
لــآلثــار،  تــهــريــب واســعــة  عـــام 2003، عمليات 

العراقي  الــوطــنــي  املتحف  أبــرزهــا نهب  كــان 
إلـــى دول عــدة،  فــي بــغــداد، ونــقــل محتوياته 
ــات املــتــحــدة ودولــــة االحــتــال  أبـــرزهـــا الـــواليـ

اإلسرائيلي.
من جهته، أشــار رئيس هيئة اآلثــار والتراث 
فـــي وزارة الــثــقــافــة، لــيــث مــجــيــد حــســن، في 
حديث لـــ«واع«، األحد املاضي، إلى غياب أّي 
املهربة  األثــريــة  القطع  عــدد  إحصائية حــول 
 املسألة ال تقتصر 

ّ
إلى الخارج. ولفت إلى أن

عــلــى اآلثــــار الــتــي تــمــت سرقتها مــن املتحف 
العراقي، مضيفا: »هناك آثار تم استخراجها 
بــطــرق الــنــبــش الــعــشــوائــي وغــيــر املـــشـــروع«. 
ــــادة آخــــر  ــعـ ــ ــتـ ــ ــمــــرون فـــــي اسـ ــتــ ــع: »مــــســ ــ ــابــ ــ وتــ
الــخــارج، من خال  أثرية )عراقية( في  قطعة 
التعاون مع السفارات العراقية وبعض الدول 
 »القطع األثرية موجودة 

ّ
الصديقة«، مبينا أن

ــا والــواليــات املتحدة وبعض  فــي دول أوروبـ
الدول العربية«.

ألــف لوح  الــعــراق تدريجيا 17  هكذا، يسترّد 
طيني مــســمــاري أثـــري مــهــرب، مــن الــواليــات 

بغداد ـ براء الشمري

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات فــــــي بــــغــــداد 
الــثــاثــاء،  أمـــس  مــن  أول  مها، 

ّ
تسل

أولى الدفعات املستردة من اآلثار 
الــواليــات املتحدة،  إلــى  خــذت 

ُ
أ التي  العراقية 

وجرى ضبطها على مدى السنوات املاضية 
وتــصــنــيــفــهــا ضـــمـــن اآلثـــــــار املــــســــروقــــة، بــعــد 
وقالت   .2003 عام  للباد  األميركي  االحتال 
ها 

ّ
وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن

املـــســـؤولـــة عـــن ملف  الــثــقــافــة،  ســلــمــت وزارة 
اآلثـــار فــي الــبــاد، القطع األثــريــة الــتــي جرى 

استردادها من واشنطن.
وكان البيان الختامي املشترك لجولة الحوار 
ــة واألخــــيــــرة بـــن الــــواليــــات املــتــحــدة  ــعـ ــرابـ الـ
والعراق، التي اختتمت األسبوع املاضي، قد 
أشار إلى جملة من التفاهمات في ما يتعلق 
البلدين، من  الثقافي والتعليمي بن  بامللف 
ــة الــتــي  ــريـ ــعـــراق الــقــطــع األثـ بــيــنــهــا تــســلــيــم الـ
البابلية واآلشــوريــة واألكدية،  للحقب  تعود 

تحّولت أرصفة 
اللويبدة إلى مرسم حر 

في الهواء الطلق

شهد العراق عقب 
االحتالل األميركي عمليات 

تهريب واسعة لآلثار

تخوض الفنانة السورية، 
للمرة أولى، تجربة الدراما 

المشتركة

2223
منوعات

في التوصل إلى فهم أفضل للحياة اليومية 
ــارات الــقــديــمــة. وتــوثــق  لــســكــان تــلــك الـــحـــضـ
غالبية األلـــواح املــســتــرّدة »تــبــادالت تجارية 
جرت خال فترة الحضارة السومرية« إحدى 
أقدم حضارات باد ما بن النهرين، وعمرها 

نحو 4500 عام، وفق بيان وزارة الثقافة.
وكــانــت وزارة الــعــدل األمــيــركــيــة قــد أعــلــنــت، 
ــهــا ستعيد إلــى الــعــراق 

ّ
األســبــوع املــاضــي، أن

ق 
ّ
عــام يوث أثريا عمره 3500  لوحا مسماريا 

جـــزءًا مــن »ملحمة غــلــغــامــش«، بــعــدمــا تبّن 
دخلت إلى 

ُ
ه »ِملكية ثقافية مسروقة« أ

ّ
لها أن

سوق الفن األميركية بطريقة احتيالية.
وتتعرض اآلثار العراقية للتهريب منذ عقود 
طـــويـــلـــة، وفــــق مـــا أوضـــــح مـــديـــر آثـــــار وتــــراث 
الـــبـــصـــرة قــحــطــان الــعــبــيــد، لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
ــــــه »لـــيـــس مــمــكــنــا 

ّ
بـــــــرس«. وشــــــرح الــخــبــيــر أن

إحــصــاء عــدد القطع األثــريــة الــتــي ســرقــت من 
ــهــا غــيــر مرقمة« 

ّ
، ألن

ً
املــواقــع األثــريــة مــبــاشــرة

غــيــر مكتشفة بعد،  أو  مــعــروفــة  غــيــر  وأيــضــا 
بــاألخــص فــي املــنــاطــق الــتــي شــهــدت نــزاعــات 
 »عــمــلــيــات الــســرقــة تلك 

ّ
مــســلــحــة. وأوضــــح أن

بعضها مــقــصــود، ويــأتــي فــي إطـــار الجريمة 
املنظمة«، فيما أخرى »تكون غير مقصودة، ال 
سيما في املناطق النائية، حيث يلجأ السكان 
املــحــلــيــون إلـــى الــبــحــث عــن األحـــجـــار الكريمة 
ــأمــــن املــعــيــشــة  ــهــــدف تــ ــع أثــــريــــة بــ ــطـ ــيــــع قـ وبــ
اليومية وال يعرفون مدى قيمتها وأهميتها«.

تــعــرضــت املـــواقـــع األثـــريـــة فــي عــمــوم الــعــراق 
لتدمير وسرقة وإهمال كبير، خال الحروب 
الــتــي مـــرت بــالــبــاد فـــي الــســنــوات املــاضــيــة، 
االحتال  أعقبت  التي  املرحلة  في  خصوصا 
مـــن متحف  وُســـرقـــت  ــام 2003.  عــ األمـــيـــركـــي 
ــــف قــطــعــة أثـــريـــة،  ــده نـــحـــو 15 ألـ ــ بــــغــــداد وحــ
و32 ألــف قطعة من 12 ألــف موقع أثــري بعد 
ُسرقت  التي  القطع  إلى  وبالنسبة  االحتال. 
من املتاحف، فهي »موثقة، واستعيد البعض 
منها )من خال هيئة اآلثار والتراث العراقية( 
عَرض في األسواق العاملية« 

ُ
ها كانت ت

ّ
علما أن

وفق العبيد.
من ناحية أخرى، دّمر تنظيم »داعش«، الذي 
الباد في يونيو/ سيطر على ثلث مساحة 
حزيران عام 2014، الكثير من املواقع األثرية، 
غالبيتها فــي شــمــال الـــعـــراق. ويــقــول خــبــراء 
ــار الكبيرة   »داعــــش« دمــر قطع اآلثـ

ّ
ــار إن اآلثـ

وسرق القطع الصغيرة لاتجار بها.
اآلالف من  الــعــراق جــاهــدًا الستعادة  ويعمل 
الثقافة  وزارة  بالتنسيق بن  األثرية،  القطع 
الــثــقــافــة  وزيـــــــر  وقـــــــال  الــــخــــارجــــيــــة.  ووزارة 
القطع  استعادة   

ّ
إن نــاظــم،  حسن  والسياحة 

 كــبــيــٌر، وآمـــل 
ٌ
مـــن الــــواليــــات املــتــحــدة »حـــــدث

أيضا مع  الجاد  العمل  القريب  املستقبل  في 
الــعــالــم، وفــي أوروبــــا تحديدًا،  فــي  سفاراتنا 

لنستعيد بقية آثارنا«.

ربيع فران

لــــــم تــــبــــخــــل شـــــركـــــة روتــــــــانــــــــا، هــــــــذه املــــــــرة، 
النهار.  معتصم  السوري  املمثل  باستغال 
عــلــى الــعــكــس، فتحت أمــامــه الــبــاب مــجــددًا، 
ــــورة لــلــمــغــنــيــة  ــــصـ ــــي أغـــنـــيـــة مـ لــــإطــــالــــة فـ

اللبنانية نجوى كرم.
»مغرومة 2« هو عنوان جديد كرم. األغنية 
مــن كــلــمــات وألـــحـــان نــبــيــل خــــوري، وأخـــرج 
ــدار. مــحــاولــة كـــادت تكون  الكليب حــســن غــ
ـــمـــدت في 

ُ
نــاجــحــة، لــــوال الــســرعــة الـــتـــي اعـــت

تــصــويــر الـــفـــكـــرة وتــنــفــيــذهــا. الــــواضــــح أن 
املــــخــــرج تـــقـــّصـــد إظــــهــــار مــعــتــصــم الـــنـــهـــار 
بطريقة »املاستر سن«، أو املشهد الرئيسي، 
كــمــكــّمــل أســـاســـي لــســيــنــاريــو يــعــتــمــد على 
الضيف »الــنــجــم«، أو املــفــاجــأة فــي األعــمــال 

السينمائية أو املسلسات.
لـــســـنـــتـــن، لــــم يـــغـــب اســـــم املـــمـــثـــل الــــســــوري 
معتصم النهار عن إنتاجات الدراما العربية 
املشتركة، وتحّول خال فترة زمنية قصيرة 
إلى واحد من أشهر املمثلن السورين، بعد 
فــي مسلسل »خمسة   2019 عـــام  مــشــاركــتــه 
ونص«، بطولة كل من نادين نجيم وقصي 

عــلــى الـــرســـم، والقــــت هـــذه املـــبـــادرة إعــجــاب 
املجتمع«.

كـــان الــتــحــدي بــالــنــســبــة لــبــقــاعــن، هـــو تميز 
الطفل الكفيف عمن لديه بقايا بصرية، يبن: 
ــى حـــاســـة الـــشـــم مـــن خــــال تخيل  ــأت إلــ »لـــجـ
الــلــون بــواســطــة ربـــط الــلــون بــرائــحــة معينة 
ونجحنا هنا بمساعدة األطفال في استخدام 
األلــوان والتمييز بينها. نجحنا في تحويل 
الخيال والحلم  إلــى طــاقــة، وتحويل  اإلعــاقــة 
مسؤولية  علينا  كفنانن  نحن  حقيقة،  إلــى 
كان  لنا بصمة،  تــكــون  أن  ويــجــب  مجتمعية 
همنا تنشيط مخيلة الكفيف ودفعه لإنتاج 
وتـــدريـــبـــه مــنــذ الــصــغــر مـــن خــــال أكــاديــمــيــة 

األطفال املكفوفن«.
ــل الــفــكــرة الــتــي تعود  يــســتــرجــع بــقــاعــن أصـ
ــــت، وهــــــي مــصــابــة  ــلـ ــ ــتــــي رحـ إلــــــى والـــــدتـــــه الــ
بـــضـــعـــف الـــنـــظـــر بـــســـبـــب مــــــرض الـــســـكـــري، 
فدفعته الــحــادثــة إلـــى إطـــاق مــبــادرة »عبق 
ــون«، بـــهـــدف بـــنـــاء ذاكـــــــرة بـــصـــريـــة لـــدى  ــ ــلـ ــ الـ
متطوعن  مــع  بالتعاون  املكفوفن،  األطــفــال 
اإلعاقة  األشــخــاص ذوي  بــشــؤون  مختصن 
الــبــصــريــة، الـــذيـــن يــقــومــون بــتــدريــبــهــم على 
البدء بالرسم، من  ذاكــرة بصرية قبل  إنشاء 
خال ورشات تعرفهم على مختلف األدوات 

عّمان ـ محمود الخطيب

ال يــــتــــوانــــي الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي األردنــــــــي، 
سهيل بــقــاعــن، عــن اإلقــــدام عــلــى املــبــادرات 
ــام مــن  ــ ــة، بــــهــــدف إســــعــــاد قــــطــــاع هــ الــــخــــاقــ
ــافـــعـــن، مـــمـــن ال يـــمـــلـــكـــون مــن  ــيـ ــال الـ ــ ــفـ ــ األطـ
يوجه بوصلتهم لتنمية مهاراتهم اليانعة. 
فرئيس »جمعية أصدقاء اللويبدة« القابعة 
األردنــيــة،  العاصمة  إحـــدى قمم جــبــال  على 
اقـــتـــرح مـــؤخـــرًا مـــبـــادرتـــن حــظــيــتــا بــإقــبــال 
واسع من املوهوبن، وتغطية غير مسبوقة 
مــن وســائــل اإلعـــام األردنـــيـــة، األولـــى كانت 
ــال  ــفـ ــــون«، لــتــعــلــيــم األطـ ــلـ ــ ــبـــق الـ بـــعـــنـــوان »عـ
ــم األلــــــوان  ــن خـــــال شــ ــم مــ ــرســ املـــكـــفـــوفـــن الــ
بعنوان  والثانية  بروائح طبيعية.  وربطها 
»ألـــوان على الــرصــيــف«، بهدف إدمـــاج كافة 
ــواء الــفــن والــخــيــال  ــ شـــرائـــح األطـــفـــال فـــي أجـ

واالبتكار.

براحة الكرز
يـــهـــدف بــقــاعــن إلــــى كــســر حـــاجـــز الـــخـــوف، 
لــدى مــن يــعــانــون مــن مشاكل بصرية وقلة 
الــنــاس، ودمــجــهــم مــع املجتمع  التفاعل مــع 
مـــن خــــال الــعــمــل الــجــمــاعــي، خــصــوصــا أن 
مــادة الــرســم غير متوفرة لهم فــي املـــدارس. 
يـــشـــرح: »اســتــطــاع األطـــفـــال بــعــد تــدريــبــهــم، 
ربط اللون األحمر برائحة بالكرز، واألخضر 
بالنعناع، واألصفر بالليمون، هذه الطريقة 
الــكــفــيــف، أو مــن لــديــه بــقــايــا بصرية،  تمكن 
من التعرف إلى اللون ورســم ما يتكون في 
إلــى خلق حالة جديدة في  مخيلته. نسعى 
التشكيلي، إلظهار مواهب األشخاص  الفن 
قدرتهم  ــراز  وإبــ البصرية  اإلعــاقــة  ذوي  مــن 

خولي، وإخراج فيليب أسمر.
لــكــن، فــي كليب »مــغــرومــة 2«، بــدا معتصم 
النهار متفاجئا جدًا بظهوره، يصفق النجم 
للمغنية املعروفة نجوى كرم، ال يقوم بدور 
ممثل، بل هو معتصم النهار الذي صودف 
ــديـــو مـــاصـــق الســتــديــو  ــتـ وجـــــــوده فــــي اسـ
ــرم. هــكــذا، يجيب النهار  تــصــويــر نــجــوى كـ
كرم عندما تسأله عّما يفعله داخل استديو 
ــر، وهـــــي تــنــهــي آخـــــر مــشــهــد مــن  ــويـ ــتـــصـ الـ
االستفهام  عامة  لكن  »مغرومة«.  أغنيتها 
»الحماسية« التي أرادهــا املخرج تكمن في 
سؤال، طلب معتصم النهار طرحه، لكنه لم 
أو بحسب تعليقات  بــالــطــبــع،  يــفــعــل، وهـــو 

املتابعن: هل نجوى كرم »مغرومة«؟
في عالم السينما والدراما، شغلت مثل هذه 
املشاهد مجموعة ال بــأس بها مــن األفــام، 
سجل سوى 

ُ
ت لم  لكنها  املسلسات،  وحتى 

تغليب  املخرج  إمكانية  أو  األسئلة،  بعض 
املــشــاهــد، واستغال  أمـــام  املــفــاجــأة  عنصر 
لــلــمــمــثــل،  الــــظــــهــــور  أو  الــــضــــيــــف،  ــرة  ــ ــهـ ــ شـ
واخــتــصــار دوره بــهــذه الــلــقــطــة »املــشــّوقــة« 

واملثيرة في آن واحد.
ــة ســـلـــســـلـــة مــن  ــريــ حـــمـــلـــت الـــســـيـــنـــمـــا املــــصــ
الــلــقــطــات املــشــابــهــة. فــفــي الــعــودة إلـــى فيلم 
»إشاعة حب« )1960( بطولة سعاد حسني 
ــــذي تــظــهــر فــيــه املــمــثــلــة  وعـــمـــر الـــشـــريـــف، الـ
القديرة هند رستم، ضيفة شرف، وبمشهد 
واحــــــد يــثــيــر تــــســــاؤالت عــــن قـــبـــول رســـتـــم، 
 تألقها الفني، بــدور أو مشهد 

ّ
وهي في عز

النجاح  الكثير من  إليها  واحــد، لكنه حمل 
والصدمة اإليجابية لدى املشاهد. والفكرة 
ذاتها نفذها املخرج سمير سيف، في فيلم 
املــمــثــل  بــطــولــة   )2002( الــــوزيــــر«  »مـــعـــالـــي 

الفنانة  اخــتــار  أحــمــد زكــي ولبلبة.  الــراحــل 
الفيلم.  نهاية  واحـــد  بمشهد  لتظهر  ُيــســرا 
وغــيــر بــعــيــد، فــي مــوســم رمــضــان املــاضــي، 
ظــهــرت املــمــثــلــة مــنــى زكــــي فـــي آخــــر مشهد 
ــيـــه«، بــطــولــة  مـــن مــســلــســل »ونـــحـــب تـــانـــي لـ
وكريم  منير  وشريف  العزيز  عبد  ياسمن 

فــهــمــي، وشــكــل ظــهــورهــا مــفــاجــأة بالنسبة 
لــوا عــن السبب  إلـــى املــتــابــعــن الــذيــن تــســاء

وراء ذلك.
ــدار نقله إلــى  ــاول حــســن غـ ربــمــا، هـــذا مــا حـ
الناس أو جمهور نجوى كرم. لكن الكليب، 
اللقطة  أهمية  من  قلل  تنفيذه،  سرعة  على 

التي تختصر القصة، فا يمكن أن يتحول 
كــرم في  إلــى حبيب نجوى  املمثل  معتصم 
ــبــــاب عــــديــــدة، بــــل بـــقـــي عــلــى  األغـــنـــيـــة، ألســ
صورة املمثل »املتواضع« واملعجب بنجوى 
كرم، وقرر اقتحام االستديو عليها في أثناء 

التصوير للسام والتحية فقط.

عبر حاستي اللمس والسمع. يسعى الفنان 
التشكيلي األردنــي إلــى تكريس مــادة الرسم 
في املدارس لألشخاص املكفوفن، إلثبات أن 
بالبصر،  ولــيــس  بالبصيرة  مرتبط  اإلبــــداع 
كما يحاول تغيير نظرة املجتمع لهذه الفئة، 

وكسر الحواجز أمامهم.

على الرصيف
الــلــويــبــدة،  منطقة  أرصــفــة  بــقــاعــن  يستثمر 
لــتــحــويــلــهــا فــــي صـــبـــاحـــات الـــجـــمـــعـــة »يــــوم 
اإلجــازة األسبوعي«، إلى مرسم حر بالهواء 
الــطــلــق. حيث يــجــّرب األطــفــال على األرصــفــة 
أســـالـــيـــب تــشــكــيــلــيــة مــخــتــلــفــة لــلــتــعــبــيــر عــن 
رؤاهم ومكنوناتهم وتصوراتهم عن بيئتهم 
ومــحــيــطــهــم االجـــتـــمـــاعـــي، وبـــعـــد إنـــجـــازهـــا 
مقر  مــن  بالقرب  الرصيف  على  يعرضونها 
»جــمــعــيــة أصـــدقـــاء الـــلـــويـــبـــدة«، ســاعــيــا إلــى 
واالرتقاء  وتثقيفهم  األطفال  نفوس  تهذيب 

بذائقتهم من خال الفن التعبيري.
ــفـــال  ــقـــول بـــقـــاعـــن: »أســــعــــى لــتــحــبــيــب األطـ يـ
ــــال مــلــمــس  ــم الـــتـــعـــبـــيـــري، مــــن خـ بـــفـــن الــــرســ
ــاة عـــلـــى الـــعـــمـــل أو  ــفـــرشـ ــات الـ ــربــ الــــلــــون وضــ
املساحات  اللونية من خال  املساحات  رسم 
ــال وااللـــــــــوان وتــوظــيــفــهــا لــلــتــعــبــيــر  ــ ــكـ ــ واالشـ
عــن حــاالتــهــم الــذاتــيــة، وتــطــلــق فيهم الــجــرأة 
وأمــام  الطلق  الــهــواء  فــي  ابداعاتهم  ملمارسة 

عيون املارين على أرصفة الطريق«. 
إلى فن مزج  أنظار املوهوبن  يوجه بقاعن 
ــألــــوان جـــديـــدة تضفي  األلـــــــوان والــــخــــروج بــ
ــر، يعطيهم  ــ عــلــى الــلــوحــة بـــعـــدًا إبـــداعـــيـــا آخـ
ــام نــاظــري  الــثــقــة مــهــمــا جـــربـــوا وأخـــطـــأوا أمــ
آبائهم، بهدف دمجهم في محيطهم األسري 

اإلجتماعي أثناء ممارسة اإلبداع.

كليب »مغرومة 2«: معتصم النهار يلقي التحية فقطالمكفوفون يرسمون على أرصفة جبل اللويبدة العّماني
قبل أيام أصدرت شركة 
روتانا كليب »مغرومة« 

للمغنية نجوى كرم، 
بمشاركة الممثل 

معتصم النهار

عدنان حمدان

بشكل مــفــاجــئ، أعــلــنــت الــفــنــانــة الــســوريــة، سافة 
معمار، عن انضمامها إلى مسلسل قصير يجري 
وهو  »عالحد«،  اســم  ويحمل  لبنان،  في  تصويره 
ــار الـــدرامـــا  ــ الــعــمــل االجــتــمــاعــي األول لــهــا فـــي إطـ
املشتركة. سبق وقدمت سافة في لبنان مسلسل 
البيئة  استنساخ  حـــاول  الـــذي  الشهبندر«،  »بــنــت 
مزيج  ضمن  قــديــمــة،  لبنانية  أحــيــاء  فــي  الشامية 
ســــوري لــبــنــانــي، لــم يــحــقــق الــنــجــاح املــتــوقــع، رغــم 
وجود أسماء كبيرة في بطولة العمل، مثل الراحل 
رفيق سبيعي، والفنانة القديرة سميرة البارودي.

فـــي حـــن صــــورت ســافــة فـــي لــبــنــان ثــاثــة أعــمــال 
ســوريــة، وصــلــت إلــى الــعــرض، وهــي »قــلــم حمرة« 
مع املخرج حاتم علي، وخماسية »امرأة كالقمر«، 
ضمن املــوســم الــثــالــث مــن مسلسل »أهـــل الــغــرام«، 
بــتــوقــيــع املـــخـــرج املــثــنــى صــبــح، وضــمــن مسلسل 

»سنعود بعد قليل«، مع املخرج الليث حجو.
ــــل  ــة مـــعـــمـــار لـــلـــعـــمـــل داخـ ــافــ ــلـــت بـــعـــدهـــا ســ انـــتـــقـ
ســــوريــــة، وتـــتـــالـــى حـــضـــورهـــا لـــعـــدة ســــنــــوات فــي 
البيئة  ــا  درامـ أغلبها ضمن  جــاء  عــدة مسلسات، 
الشامية؛ فكانت »نعمت« في مسلسل »خاتون«، و 
»وردة« في مسلسل »وردة شامية«، ومؤخرًا بدور 

»أم العز« في أول أجزاء سلسلة »حارة القبة«.
الجمهور الــذي تــاق إلــى عــودة سافة في الدراما، 
ــرار بـــدخـــول مــعــتــرك الـــدرامـــا  دفــعــهــا إلـــى اتـــخـــاذ قــ

املشتركة، ضمن املسلسل الجديد، من تأليف النا 
الجندي ولبنى حداد، ومن إخراج ليال م. راجحة.

يــــضــــم كــــاســــت الــــعــــمــــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــفـــنـــانـــن 
السورين واللبنانين؛ إذ تلتقي معمار ألول مرة 
في مشوارها التمثيلي بالقديرة صباح الجزائري 
إلى جانب كل من رودريــغ سليمان، علي منيمنة، 

طارق عبدو، دجانة عيسى.
ورغـــم التكتم مــن قــبــل شــركــة »الــصــبــاح« املنتجة 
لــلــعــمــل عــلــى تــفــاصــيــل الــحــكــايــة، إال أن »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« عــلــم بـــوقـــوع الــقــصــة فـــي قـــالـــب الـــدرامـــا 
النفسية، وهو نوع تحبه معمار وترغب في اللعب 
ولغة  الحسية  االنــفــعــاالت  تتقن  كــونــهــا  بــخــانــتــه، 
الجسد بالتعبير عن التوتر والقلق. تجسد املمثلة 
السورية، في هذا العمل، دور »ليلى« الصيدالنية، 
قتل  عمليات  إجـــراء  على  مــع شريكها  تتفق  التي 
املحيط  فــي  الــســيــئــن  األشـــخـــاص  متسلسلة ضــد 

الذي تعيش من خاله.
ــا، كــانــت مــعــمــار قــد أثــــارت االنــتــبــاه خــال  بـــدورهـ

املـــوســـم الــرمــضــانــي الــفــائــت، بــتــجــســيــدهــا ملشهد 
ــارة الــقــبــة«، إذ  ــ ــــي صــعــب ضــمــن مــســلــســل »حـ درامـ
خــرجــت مــن املــنــزل تــائــهــة مــن دون غــطــاء لــلــرأس، 
وســارت في طرقات الــحــارة باختال في الــتــوازن. 

مشهد وأداء القى إعجاب الجمهور والنقاد.
فــي حــن اعــتــبــر الــبــعــض أن إمــكــانــات ســافــة أكبر 
الــذي اختارته لخمسة مواسم متتالية،  الــدور  من 
الــزوجــي  التعنيف  الـــدور حمل مــامــح   

ّ
أن  

ً
خــاصــة

من قبل الرجل للمرأة، عبر الضرب والشتم، وحتى 
االحــتــجــاز فــي مــكــان مقفل، وهـــذا يتناقض تماما 
مع الرسالة الدرامية التي حاولت معمار عرضها 
عن املرأة، سواء بتمرد »بثينة« في مسلسل »زمن 
الــعــار« وخــروجــهــا عــن الــنــظــام األســـري التقليدي 
والــكــابــت لــلــحــريــات، أو عــبــر »غــريــتــا« فــي »تخت 
شـــرقـــي«، حــيــث لــعــبــت دور الــطــبــيــبــة الــعــائــدة من 
أملــانــيــا إلـــى دمــشــق بــتــمــرد كبير ورفـــض لــلــعــادات 
ــا يـــخـــص الـــــــــزواج والـــعـــاقـــات  ــي مــ ــد، فــ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ والـ
املــؤثــر ضمن  فــي دورهـــا  الجنسية، وليس ختاما 
نــاقــشــت في  إذ  بــشــخــصــيــة »ورد«،  حـــمـــرة«  »قـــلـــم 
الــــحــــوارات الــتــي قــدمــتــهــا أســئــلــة فــلــســفــيــة عميقة 
عــن الــحــيــاة والــوجــود واملـــوت والــغــيــرة والخيانة 

والنجاح والحرية، بقلم الكاتبة يم مشهدي.
الجمهور ينتظر من سافة معمار  هذا ما يجعل 
ال  »عالحد«، حتى  لتقدمه ضمن مسلسل  الكثير، 
تقع في فخ سبقها إليه نجوم سوريون، وبدو أقل 

نضجا وتمكنا في إطار الدراما املشتركة.

رحلة العودة من أميركا إلى الوطن

نجوى كرم ومعتصم النهار في »مغرومة« )روتانا(

ينتظر جمهور معمار كثيرًا منها في دورها الجديد )فيسبوك(

يسعى بقاعين إلى تكريس مادة الرسم في المدارس لألشخاص المكفوفين )العربي الجديد(

صناديق اآلثار المسترجعة كما وصلت الثالثاء )صباح عرّار/فرانس برس(

من  أول  إذ وصلت،  المسروقة.  اآلثار  باسترداد  البالد  بدأت  العراق،  احتالل  عامًا على   18 بعد 
أمس، إلى بغداد، أولى الدفعات المستردة من اآلثار العراقية في الواليات المتحدة

آثار العراق

سالفة معمار »عالحّد«

فنون وكوكتيل
قضية

مسار

متابعةمبادرة

أنس أزرق

ما  اإلمــاراتــي، The Misfits، وهو  أو باألصح  الهوليوودي،  الفيلم  شاهدت 
ترجم إلى العربية بعنوان »غير أسوياء«، أو »غريبو األطوار«، حسب ترجمة 

أخرى، بعد أن قرأت ما أثاره ضد دولة قطر.
لم يكن مفاجئًا لي أن يزج املمول اإلماراتي باسم دولة قطر ولخوّيا وقناة 
الــجــزيــرة، والــشــيــخ يــوســف الــقــرضــاوي، وحــتــى مستشفى الــعــمــادي ودار 
الشرق، وساحات سوق واقف، وزج أيضًا باسم دولة الكويت، ضمن أفالم 

ومسلسالت وأغان تمولها دولة اإلمارات. 
ولــكــن املــفــاجــئ فــي فــيــلــم هـــولـــيـــوودي، هــو حـــرص منتجيه عــلــى تجييش 
ــه، مــن أجــل الــخــروج بصياغة رديــئــة ومــســتــوى ضحل  إمــكــانــات ضخمة ل

ومضلل للحكاية التي يعتمدها الفيلم.
العمل مبني أساسًا ليكون فيلم آكشن، عن ذهب يضعه النازيون في سجن، 
هــارلــني،  ريــنــي  الفنلندي  إخـــراج  مــن  عمل  تقريبًا.  ونــصــف  لساعة  ويمتد 
السري جيمس بوند في  العميل  الــذي لعب دور  وبطولة بيرس بروسنان، 
رامـــي جابر،  املمثل فلسطيني األصـــل  العمل  فــي  أفـــالم، ويــشــاركــه  أربــعــة 
وهيرميون كورفيلد، وجيمي تشونغ، ومايك دي أنجيلو، وتيم روث، ونيك 
بــأدوار ثانوية، ومنهم املمثل  العرب  كانون. كما شــارك فيه بعض املمثلني 

السوري سامر املصري.
أنجليس، ولذلك  أبــو ظبي ودبــي ولــوس  الفيلم فــي  صــورت معظم مشاهد 
اعتبره املنتج اإلماراتي »نقلة في اإلنتاجات العاملية بسواعد إمارتية«، رغم 
أن الفريق التقني والفني هو من األجانب، واقتصر الوجود اإلماراتي على 

ممثلني ثانويني والتمويل وتعديل السيناريو.
ولكنهم  وقتلة،  لصوص  مجموعة  من  تشكيل عصابة  على  الفيلم  يعتمد 
يقومون بذلك نصرة للفقراء واملظلومني؛ فأولهم رجل أسود )رينغو( يقوم 
بسرقة صناديق األمانات والخزائن البنكية، ويوزعها على الفقراء. وثانيهم 

شاب كوري )ويك(، يكافح الفساد بالتفجيرات. 
وثالثهم فايلت، التي حررت مجموعة من الفتيات من تجار الجنس في دول 
أوروبــا الشرقية. وينضم إليهم الرابع، بعد تمنع، وهو لص محترف ُيدعى 
التي  ابنته  الــذي يسرق من األغنياء فقط، بعد تزكية من  ريتشارد بيتس، 
فاعل خير  ملقابلة  أبوظبي  فــي  مــوجــودة  إنسانية، وهــي  فــي منظمة  تعمل 

كبير.
كيف اجتمع هؤالء؟ 

الخير في أبوظبي،  الفيلم بأنه دعــوة من مشجعي أعمال  هذا ما يوضحه 
مــن سجن  الــذهــب  لسرقة  هــنــاك  مــن  وينطلقون  املــكــان«  حيث »سيحبون 
اإلرهابية  العمليات  لتمويل  مخصص  الذهب  وهــذا  جزيرستان،  دولــة   في 
دولــة جزيرستان  مــن  تتخذ  التي  املسلمني،  اإلخـــوان  تقودها جماعة  التي 

قاعدة لها.
إذا هو الخير مقابل الشر، حيث يقول أبطال الفيلم: »ملــاذا نهاجم محتالي 
الشوارع، بينما يمكن القضاء على الفساد الدولي؟« ويعلنون: »لسنا منظمة 

إرهابية، وإنما أشخاص يحاولون فعل الخير«.
اإلخــوان  مــع  دولــة جزيرستان  تحالف  الفيلم،  فيجسده، حسب  الشر  أمــا 
األوســط، وشريك  والشرق  إنكلترا  مالك سجون خاصة في  املسلمني، مع 

االخوان املسلمني؛ »شولتز«.
ولكي تكتمل دائرة الشر؛ ال بد من إضافة تجار املخدرات والسالح، وأيضا 
الداعشية.  الطريقة  نــرى مشهد ذبــح على  ابــن الدن وداعـــش، حيث  خليفة 
وهكذا يخلط الفيلم بني اإلخوان املسلمني وبني تنظيم القاعدة وداعش، ليقنع 

املشاهد بمكافحة اإلرهاب. 
وليضيف الفيلم نفحة قدسية إلى هذه الحرب املقدسة، يتبرع أبطال الفيلم 

بالذهب لصالح أطفال مخيم الزعتري!
وال أعلم دولة تبرعت لالجئني السوريني أكثر من دولة قطر، في حني تصف 

دولة اإلمارات من تسبب بلجوئهم ورماهم في املخيمات بالقائد الكبير!
الــعــربــي إرهــابــي ومجرم  الــنــظــرة االســتــشــراقــيــة، حيث  الفيلم مــن  ال يخلو 
 وغبي أيضًا. فهناك مشاهد الصحراء والجمال واأللبسة املوشاة وامللونة، 
أبوظبي؛ فالكوؤس تقرع والصبايا  الباذخة في فنادق  األجــواء   عن 

ً
فضال

يتمايلن، وهناك حسناء تجر نمرا، وكأنك في قصور ألف ليلة وليلة بنسخة 
عصرية.

لم ينل الفيلم فنيا رضى النقاد واملتابعني؛ فحسب صفحة IMDB، يظهر 
.أمــا فــي موقع »روتـــني توميتو«،  أقــل مــن املتوسط  بـــ 4.2؛ أي  الفيلم  تقييم 

فحصل الفيلم على درجة 19% من النقاد.
حقق الفيلم في شباك التذاكر 600 ألف دوالر فقط، في حني أنه كلف 15 
مليون دوالر، عدا عن كلفة أماكن التصوير واملعدات الحربية، ومنها طائرة 

حربية تكفلت بها دولة التمويل. 
الفيلم، عن عمد، عباس بدباس؛ فغدا فيلما سلفادورويا رديئا على  خلط 

حد تعبير أحد أبطاله.

ــر مـــجـــمـــوعـــة« أثـــريـــة  ــ ــبـ ــ املــــتــــحــــدة، وهــــــي »أكـ
تستردها الباد، وفق وزارة الثقافة، من بن 
العديد من القطع الثمينة األخرى العائدة إلى 
حضارات ما بن النهرين، التي ُسلبت خال 
 أغلب 

ّ
سنوات من الحروب واألزمات. علما أن

كورنيل«  »جامعة  من  تأتي  املستردة  القطع 
أللــواح  واسعا  أرشيفا  تملك  التي  األميركية 
ــلـــى مـــوقـــع األرشـــيـــف  مــســمــاريــة قـــديـــمـــة. وعـ
قم املسمارية التابع للجامعة،  اإللكتروني للرُّ
تـــظـــهـــر ألــــــــواح مـــســـمـــاريـــة تــــعــــود إلـــــى حــقــب 
النهرين،  متعددة من حضارات باد ما بن 
أســهــمــت بــمــســاعــدة الــبــاحــثــن فــي الجامعة، 

شوربة في فيلم
وقفة
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»الــضــبــاب األخـــيـــر« و»املــكــفــنــة«، وقصصها 
 عـــن دراســـــات بــقــلــم كـــل من 

ً
الــقــصــيــرة، فــضــا

بــورخــيــس، ولــوثــيــا غــيــرا، وخــوســيــه بيانكو 
املقابات  وأخــيــرًا  الكاتبة،  هــذه  أدب  تتناول 

جريت معها.
ُ
التي أ

نــشــأت بــومــبــال فــي عــائــلــة ثــقــافــيــة، وتــعــّودت 
مــنــذ صــغــرهــا عــلــى قــصــص هــانــز كريستيان 
أندرسن واألخَوين جريم التي كانت والدتها 
تترجمها مباشرة من األملانية إلى اإلسبانية. 
ــــي ســن   كـــتـــبـــت قـــصـــائـــدهـــا األولـــــــــى فـ

ً
ــــا ــعـ ــ وفـ

الــثــامــنــة. درســـت األدب الــفــرنــســي فــي جامعة 
اتها األولى لكل  السوربون، وهناك كانت قراء
من بودلير، وفاليري، ورامبو، وباسكال الذين 

روا بشكل حاسم على كتاباتها.
ّ
أث

ــتـــحـــار  االنـ مـــحـــاولـــة  بـــعـــد  الــــعــــام 1933،  فــــي 
ها 

ُ
رت والدت التي باءت بالفشل، قرَّ املأساوية 

إرســالــهــا للعيش مــع الــشــاعــر بــابــلــو نــيــرودا 
ــاك،  ــنــ ــــن. هــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــي األرجــ ــ ــا فــ ــ ــاريــ ــ ــه مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ وزوجـ
وبمساعدة نيرودا نفسه، راحت ماريا تتحّرك 
عاقات   

ً
ناسجة العليا،  الفكرّية  الــدوائــر  فــي 

 مـــن بـــورخـــيـــس، وراؤول غــونــزالــيــس 
ّ

مـــع كــــل
وكــونــرادو  جــيــرونــدو،  وأوليفيريو  تــونــيــون، 

نالي روكسلو.
آنـــذاك شخصا استثنائيا،  الــكــاتــب  »لــقــد كــان 
لقد تشاجرنا كثيرًا   وقلبا. 

ً
رائعا، عقا كائنا 

 شجار وقع بيننا لم 
ُّ

في ما بيننا، مع ذلك كل
لقد كان  بــل نقاشا حــول األدب.  مــعــركــة،  يكن 
على  بومبال  ق 

ّ
عل

ُ
ت الكلمة«،  معنى  بكل  أدبــا 

تلك املرحلة، كما تسرد في إحــدى مقاباتها 
ر ألّول مّرة في الكتاب - على شاعر 

َ
نش

ُ
- التي ت

غــرنــاطــة فيدريكو غــارثــيــا لــوركــا. »هــنــاك في 
األرجنتن، بعد عام كامل من نجاح مسرحي 
ــه إلــــى إســبــانــيــا.  ــودتـ ــر، جـــــاءت لــحــظــة عـ ــاهـ بـ
ذهبنا جميعا لنقول له وداعا. عندما غادرت 
الــبــاخــرة، صــرخــنــا: فــيــدريــكــو! فــيــدريــكــو! كــان 
يــعــرف أنـــه ســيــمــوت. فــي يـــوم مــغــادرتــه، كــان 
ألست  فــيــدريــكــو،  ولــكــن  فسألته:  جـــدًا.  حزينا 
 

ّ
ســعــيــدًا بـــالـــعـــودة إلــــى أرضــــــك؟ فــــأجــــاب: كــا

يــا فــتــاتــي، ثــّمــة أشــيــاء رهيبة تــحــدث هــنــاك«، 
تــســرد الــكــاتــبــة هـــذه الــتــفــاصــيــل، إضــافــة إلــى 
املنشورة  املقابات  إحــدى  في  غيرها  العديد 

في الكتاب. 
لويسا بومبال  العام 1934، نشرت ماريا  في 
روايتها األولى التي حملت عنوان »الضباب 
األخـــيـــر«، الــتــي اســتــوحــتــهــا مـــن قــّصــة حّبها 
إيولوخيو سانشيز.  مع  واملحبطة  الحقيقية 
ها واحدة من أهم 

ّ
ف النقد الرواية على أن

ّ
صن

فــي أميركا  ــرأة  امـ الــتــي كتبتها  الــســرد  معالم 
الاتينية. بلغة شعرية استثنائية، تعالج في 
الرغبة والــنــشــوة الجنسية  الــروايــة مــوضــوع 
ــــوي. اســـتـــطـــاعـــت الـــكـــاتـــبـــة  ــثــ ــ مـــــن مـــنـــظـــور أنــ
الــتــي كتبتها في  الــروايــة،  التشيلية فــي هــذه 
منزل نيرودا، تحديدًا في مطبخه - كما تذكر 
 تقتحم الطبقات التي 

ْ
في إحدى مقاباتها - أن

عزلت الجسد األنثوي ومنعته من التعبير عن 
أبعاده الشهوانية على مدى قرون عّدة.

ــنـــوات، فـــي الـــعـــام 1938، نــشــرت  بــعــد أربــــع سـ
روايتها الثانية التي حملت عنوان »املكفنة«. 
تتناول الرواية قّصة امرأة مّيتة باستطاعتها 
أن ترى حياتها، أن تتذّكرها وأن تشعر بها. 

مدريد ـ جعفر العلوني

مــع مــحــاولــة انــتــحــار فــي جعبتها 
ــتـــل، عــاشــت  وإدانــــتــــهــــا بــجــريــمــة قـ
الــكــاتــبــة الــتــشــيــلــيــة مـــاريـــا لــويــســا 
مثل  حياتها   María Luisa Bombal بــومــبــال 
أدبها، بن الحقيقي والخيالي، املعقول وغير 
املــعــقــول، أحـــام الــواقــع ومــنــامــات الــاشــعــور. 
بــعــد أن وصــفــهــا غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز 
الواقعية  بأنها »رائــدة ما أصبح ُيطلق عليه 
ــهــا كــــواحــــدة مـــن أهــم 

ُ
ــرّيـــة«، ذاع صــيــت الـــســـحـ

تربطها عاقة صداقة  كانت  التي  الــروائــيــات 
نــيــرودا، وفيدريكو  حميمة مع كل من بابلوا 

غارسيا لوركا، وخورخي لويس بورخيس.
مع ذلك، وقياسا للُمناخ الثقافي الذي كانت 
 )1980  -  1910( الكاتبة  عــاشــت  فــيــه،  تتحّرك 
ــاة أدبــــيــــة هـــامـــشـــّيـــة، إذ جــــــرى تــجــاهــل  ــيــ حــ
أعمالها ملّدة من الوقت على الرغم من العوالم 
الـــداخـــلـــيـــة األنـــثـــويـــة الـــفـــريـــدة الـــتـــي أثــارتــهــا 
ــّيــــة، إضـــافـــة إلــــى أصــالــة  فـــي أعــمــالــهــا الــــروائــ
وفــــرادة الــقــضــايــا واملــشــكــات الــتــي طرحتها 
رًا، دار نشر 

ّ
وعالجتها، األمر الذي دفع، مؤخ

نشر  إلــى  املــعــروفــة  البرشلونّية   Seix Barral
ــن روايتيها  ــد واحـــد تــضــمَّ

َّ
أعــمــالــهــا فــي مــجــل

الحياة كرواية مستحيلة رغم فرادة عوالمها 
الداخلية األنثوية وأصالة 

القضايا التي تناولتها، 
لم تحَظ أعماُل الكاتبة 

التشيلية بكثير من 
االهتمام في حياتها. 

رًا، صدرت أعمالُها  مؤخَّ
الكاملة في برشلونة 

ضمن مجلَّد ضمَّ 
روايَتيها وقصصها 

القصيرة، إضافًة إلى 
مقابالت معها ودراسات 

عنها

ينجح المتحف األلماني 
في رسم تاريخ البالد 
الحديث، فقط من 

خالل تركيز دائرة 
الضوء على القطار 
وتطّوراته ورمزياته 

الثقافية واالجتماعية

متحف القطارات في نورنبرغ محاكاة لتاريخ ألمانيا

ماريا لويسا بومبال كاتبة أميركا الالتينية

عاشت حياة أدبية 
هامشية وجرى تجاهل 

أعمالها لمّدة من الوقت

كّل مرة، كانت 
إعادة وضع القطار 

على سككه تعني 
نهضة ألمانيا

قد تكون حياُتها
الرواية الوحيدة التي لم 

تستطع كتابتها

ن  يتضمَّ )الـــغـــالف(  كــتــاب  بــإصــدار 
ــري من  ــ أعــمــالــهــا األدبــيــة ومـــا أُج
حوارات معها وما أُنجز ِمن دراسات 
قد   Seix Barral دار  تكون  عنها، 
باللغة  ــلــقــارئ  ل دعــــوًة  وّجـــَهـــت 
اإلسبانية لقراءة كاتبٍة منسية يعتبرها 
يُعَرف  أصبح  ما  رائدة  نفُسه  ماركيز 
ذلك  يُمثّل  ربّما  السحرية.  بالواقعية 
بومبال  لويسا  ماريا  الكتشاف  فرصًة 
لم  قــرّاء  إلــى  أعمالها  ونقل  عربيًا 
األدبية  األصــوات  ِمن  الكثير  يصلهم 

النسائية من القارة األميركية الالتينية.

رائدة الواقعية السحرية

2425
ثقافة

زيارةإضاءة

فعاليات

تـــــروي بـــومـــبـــال أنـــهـــا حـــّدثـــت بـــورخـــيـــس عن 
فــكــرة الـــروايـــة، فــقــال لــهــا بــنــبــرة رافــضــة، إنها 
لعدم وجــود حــدود  الكتابة  روايـــة مستحيلة 
بن الواقعية وما يتجاوزها. غير أنها، وكما 
الرواية  إليه، وتابعت كتابة  تذكر، لم تنصت 

استنادًا إلى الفكرة نفسها.
 بورخيس نفسه، 

َّ
أن األمــر  الافت في   

ّ
أن غير 

الــروايــة كتب: »لقد تحّملت ماريا  وبعد نشر 
بجرأة وشجاعة انتقاداتي واعتراضاتي على 
لكن  ــّرة،  مـ أّول  عــلــّي  تها 

َ
الــراويــة عندما عرض

أيقنُت  األخــيــرة،  فــي نسختها  قرأتها  أن  بعد 
واالعتراضات  االنتقادات  هذه  تجاوزت  ها 

ّ
أن

بومبال  لويسا  مــاريــا  لغة  إن  عالية.  بمهارة 
ــه كــتــاب سحر  ــ

ّ
الــســرديــة شــعــريــة بــامــتــيــاز، إن

ــم بــشــكــل غــامــض 
َّ
ـــب ومــنــظ

َّ
حـــزيـــن، كــتــاب مـــرت

وفّعال، كتاب لن تنساه أميركا على اإلطاق«.
الرواية  بومبال  لويسا  ماريا  تكون حياة  قد 
ــم تــســتــطــع  ــ ــي لـ ــتــ الــــوحــــيــــدة واملـــســـتـــحـــيـــلـــة الــ
ــــك عــاشــتــهــا كــبــطــلــة  كــتــابــتــهــا، لــكــنــهــا مــــع ذلـ
رومـــانـــســـيـــة قـــاســـت أشـــنـــع أنـــــــواع االكـــتـــئـــاب 
والـــخـــيـــبـــة، بــعــد أن تـــّمـــت خــيــانــتــهــا مـــن قبل 
زوجها، مّما دفعها إلى إطاق النار عليه في 
ثاث محاوالت. »بقتله، أكون قد قتلت، بطلقة 
بها،  األمــر  انتهى  السيئ!«.  ي 

ّ
رصاصية، حظ

بــعــد هـــذا الــفــعــل الــشــنــيــع، إلـــى الــســجــن، حيث 
فــرج 

ُ
اضــطــّرت إلــى قــضــاء عـــّدة أشــهــر إلــى أن أ

هــا زوجــهــا الــســابــق مــن كل 
َ
عنها، بعد أن بــّرأ

ذنب، تماما، على غرار نهاية روائية بامتياز.
بعد تلك الحادثة، عاشت رفضا علنيا من قبل 

وذهبت  والتشيلي،  األرجنتيني  املجتمَعن 
لــلــعــيــش فـــي نـــيـــويـــورك، املــديــنــة الــتــي رّحــبــت 
بــهــا ملــــّدة ثــاثــن عــامــا تــقــريــبــا. هــنــاك التقت 
بــالــكــونــت الــفــرنــســي فـــال دي ســـان فـــال الـــذي 
تـــزّوجـــت بــه عـــام 1944 وأنــجــبــت مــنــه ابنتها 
الوحيدة. في تلك األثناء، انصرفت إلى كتابة 
القصص القصيرة، ونشرت العديد منها، مثل 
الجديدة«،  و»الــجــزر  و»الــشــجــرة«  »الضفائر« 
 اهــتــمــامــا شـــديـــدًا بــإيــقــاع نــصــوصــهــا، 

ً
مـــبـــرزة

حيث كانت تبحث، كما ذكـــَرت أكثر مــن مــّرة، 
عــن »إيــقــاع يشبه املـــد والـــصـــاة؛ إنــهــا موجة 
خرى. أعتقد 

ُ
 أ

ً
ترتفع وتنخفض ثم ترتفع مّرة

ني في أعماقي شاعرة، أو أعيش، على األقل، 
ّ
أن

حالة الشاعرة التي تكتب النثر«.
بــعــد رحــيــل زوجـــهـــا، عــــادت إلـــى األرجــنــتــن، 
لــتــمــضــي هـــنـــاك وقـــتـــا قــصــيــرًا، ثـــم بــعــد ذلــك 
إلى تشيلي، بلدها األم، حيث رحلت في عام 
إلـــى شقيقتها  أخـــيـــرة  رســـالـــة   

ً
تـــاركـــة  ،1980

ــــي مــريــضــة، لــقــد خــســرُت  تــقــول فــيــهــا: »روحـ
الحياة. أعاني  الفرح ورغبة   شــيء، حتى 

ّ
كل

ر وال ُيطاق. لم يعد  باستمرار من ألم ال ُيفسَّ
د على هذه الحياة«.

َ
لي َجل

أسفًا على محّركات معّطلة

يُقام عند السابعة من مساء بعد غد السبت العرض األدائي الراقص كيف تكون 
بيروت.  من  بالقرب  حمانا  ببلدة  الفنان«  »بيت  في  تضيع؟  أن  دون  الخارج  في 
الزوقي، وهو  باكير، وأوريليان  عمر  إيرفويت، وأداء  إيزابيل  إخراج  العرض من 

يندرج ضمن لقاءات »نحنا والقمر والجيران« التي تنّظمها »مجموعة كهربا«.

يقيم »المركز الثقافي النمساوي«ـ القاهرة محاضرة افتراضية ألستاذ األدب المقارن 
والفنون توماس بالهاوزين عند السابعة من مساء اإلثنين المقبل، بعنوان الفيلم 
بعد  النمسا  في  السينما  سمات  أبرز  حول  المحاضر  يتحّدث  الجديد.  النمساوي 

التسعينيات وأبرز مخرجيها والتركيز على الخيال العلمي في العديد من األفالم.

عند  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تنّظمه  الذي  اللقاء  عنوان  فلسطين  ذاكرة  من 
بشار  الفلسطيني  المخرج  خالله  ويتحدث  المقبل،  األربعاء  مساء  من  السابعة 
تحديدًا،  منه  والسينمائي  الفلسطيني،  األرشيف  توثيق  محاوالت  حول  حمدان 
حفظ  في  الفنون  توظيف  وأهمية  والضائع،  المسروق  األرشيف  يتناول  كما 

الذاكرة، إلى جانب عرض بعض مقتنيات المكتبة التراثية في هذا السياق.

األحد  عصر  من  والنصف  الثالثة  عند  بيرزيت  في  الفلسطيني«  »المتحف  يُطلق 
التواصل  ُتبّث على منصات  عوالم راشد حسين  المقبل، مدّونة صوتية بعنوان 
مرح خليفة، وحنين صالح،  الفعالية كّل من  يتحّدث في  للمتحف.  االجتماعي 
عن سيرة الشاعر الفلسطيني )1936 - 1977( وكيف أثّرت النَّكبة على حياته وتجربته.

شوقي بن حسن

 مـــا تــكــون 
ً
ــــادة كــيــف يــتــقــّدم الـــتـــاريـــخ؟ عـ

خب متنّورة، قيادة سياسية 
ُ
اإلجابة: ن

كانت  لو  مــاذا  طموحة، شعب نشيط... 
اإلجـــابـــة أبـــســـط ومــرئــيــة أكـــثـــر. هـــا هو 
ببساطة:  األملانية يجيب  املتاحف  أحد 

يتقّدم التاريخ بمحّركات القطار!
يــتــخــذ »مــتــحــف الـــقـــطـــارات« فــي مدينة 
نـــورنـــبـــرغ مـــن تـــاريـــخ أملــانــيــا نــمــوذجــا 
ــكـــرة، إذ يــمــكــن رســم  ــفـ لــيــجــّســد هــــذه الـ
تــاريــخ الــبــاد الــحــديــث فــقــط مــن خــال 
تـــركـــيـــز دائـــــــــرة الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــقـــطـــار 
ــن الــبــخــار إلـــى زمــن  وتـــطـــّوراتـــه، مــن زمـ
املعرض  يجمع  حيث  الفائقة،  السرعة 
قاطرات كان يمكن أن تذهب للخردة أو 

ب حديدها. ُيذوَّ
 أمام العربة امللكية التي كان 

ً
نقف مثا

بافاريا،  ملك  الثاني،  لودفيغ  يعتبرها 
عاته 

ّ
الــتــاج الـــذي يــعــّبــر عــنــه وعــنــه تطل

بإدخال مملكته إلى الحداثة. كما يمكن 
خـــــــرى تــبــدو 

ُ
ــات أ ــربــ ــّول فــــي عــ ــتـــجـ أن نـ

ــرة للطيف الــطــبــقــي في 
َّ
كــصــورة مــصــغ

أملــانــيــا الــقــرن الــتــاســع عــشــر، فــنــمــّر بن 
قـــاطـــرات أشــبــه بــصــالــونــات فــي قصور 
بأرائكها الوثيرة وزخرفتها املبهرة، ثم 
نجد أنفسنا - ونحن في ذات القطار - 
في عربة سوداء كالحة بمقاعد متراّصة 
ــهــا الــعــّمــال وهـــم يـــغـــادرون 

ّ
ــان يــســتــقــل كـ

أريافهم لتبتلعهم املصانع.
تبدأ  الحديثة  أملــانــيــا  قــّصــة  كــانــت  وإذا 
التي قام   األرضــيــة 

ّ
فــإن بحلم وحدتها، 

عــلــيــهــا املــــشــــروع كـــانـــت شــبــكــة الــســكــك 
الــحــديــديــة الــتــي أخـــذت تــمــتــّد بــن مــدن 
من  مــزيــدًا  يتيح  بما  الجرماني  العالم 
بالتأكيد(  )والثقافي  التجاري  التبادل 
ــــج مـــصـــالـــح املـــمـــالـــك واإلمـــــــــارات  ــــدمـ وُيـ
املــتــجــاورة تــدريــجــيــا، حــتــى إذا جــاءت 
قد   شــيء 

ّ
كــل كــان  البسماركية  اللحظة 
تهّيأ لتوحيد األملان في دولة.

تـــحـــضـــر فــــي املـــتـــحـــف صـــــــورة عــمــاقــة 
إلعــان توحيد أملانيا في 1871. ليست 
تـــأطـــيـــر  مــــــجــــــّرد  أو  ــة  ــطـ ــقـ مـــسـ صـــــــــورة 
املستشار  كــان  فقد  املتحف،  ملحتويات 
بسمارك يعتبر القطار عنوان مرحلته، 
يمتد  فحيث  العسكري  ببعدها  ســـواء 
الــقــطــار يــمــتــّد نــفــوذ الـــرايـــخ الــثــانــي، أو 
بــبــعــدهــا الــثــقــافــي؛ فـــالـــوحـــدة ال تعني 
 أملاني مرّبعه األول 

ّ
شيئا ما لم يغادر كل

في  الــقــطــار  يتغلغل  أن  ممكنا  يــكــن  لــم 
تاريخ بلد مثل أملانيا ويعيد بناء هذا 
التاريخ في سرديٍة عناصُرها العربات 
والقاطرات من دون أن يكون هذا البلد 

 زائــــرًا عربيا 
ّ
مــتــفــّوقــاَ فــي الــصــنــاعــة. إن

سيتساءل: ما الذي يقوله تاريخ القطار 
فـــي أّي بــلــد مـــن بـــادنـــا؟ ربـــمـــا يــضــيء 
لــحــظــة فـــي الـــتـــاريـــخ، لــكــن ال يــمــكــنــه أن 
تاريخ  مع  القطار  يفعل  كما  أفقا  يفتح 

أملانيا.
لقد كان القطار في أملانيا رهانا للحاق 
بركب التطّور الحضاري ثم بات ُمنِتجا 
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــات األملـ ــخـــاصـ ــه. إســــقــــاط الـ ــ لـ
زاوية تاريخ القطار سيكشف كم بقيت 
ــلــة. 

ّ
مــحــّركــات الـــقـــطـــارات الــعــربــيــة مــعــط

ــا عــلــى محمل  ــورة يــمــكــن أخـــذهـ والــــصــ
املجاز، أو كتصوير مباشر للواقع.

ويــتــعــّرف بــشــكــل مــلــمــوس عــلــى املــجــال 
الواسع الذي باتت تتيحه الوحدة.

تتقاطع السردية التي يقترحها املتحف 
ــرة، وكــانــت  ــاسـ ــروب أملـــانـــيـــا الـــخـ ــ مـــع حـ
النقل  انعكاساتها جلية على منظومة 
املحطات  وتحّولت  السكك  قت 

ّ
تمز وقــد 

ــادة  ــّرة كـــانـــت إعــ ــ  مـ
ّ

ــل ــام. وفــــي كــ ــ إلــــى ركــ
الــقــطــار على سككه تعني عــودة  وضــع 

النسر األملاني للتحليق. 
 مــا يــشــّد الـــزائـــر هــو تــلــك املــقــوالت 

ّ
لــعــل

الــتــي يــنــجــح املــتــحــف فــي تــمــريــرهــا من 
بما  ملحتوياته،  الدقيق  الترتيب  خــال 
ُيقّدم من معرفة ويثير من أسئلة. طبعا، 
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صنعاء ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
»املسألة  عريض  عنوان  تحت  مقاالت  كتابة 
ــار خـــــارج الـــصـــنـــدوق«، وهــي  ــكـ الــيــمــنــيــة.. أفـ
ملعالجة  حــلــواًل غير مطروقة  مــقــاالت تطرح 

مشاكل اليمن املزمنة.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخــر مــا صــدر لــي هــو »األعــمــال القصصية«، 
د يضمُّ ســّت مجموعات قصصية 

َّ
وهــو مجل

صدرت بن عاَمي 1997 و2017. صدر الكتاب 
فــي شــهــر حـــزيـــران/ يــونــيــو املــاضــي عــن دار 
القادم  وعملي  بالقاهرة.  بــوكــس«  »عناوين 
الذي سيصدر قريبا كتاب عن مبادئ كتابة 
ــِرج يدك من جيبك 

ْ
»أخ السيناريو، وعنوانه 

واكتب سيناريو«.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
األمر  املنال جــّدًا. واقــع  الرضا مسألة بعيدة 
ها، وأعتقد أن 

ُ
ني أمقُت األعمال التي كتبت

ّ
أن

اب الذين 
ّ
هذا الشعور ُيــراود العديد من الكت

إبداعية ذات قيمة  أفــكــار  أذهانهم  فــي  تــدور 
فــنــيــة عــلــيــا، ولــكــن عــنــد الــتــنــفــيــذ يستعصي 
مقارنة  باهتا  النهائي  ج 

َ
املنت فيبدو  الــورق، 

بما كانوا يّودون التعبير عنه.

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

ستختار؟
ــد مـــــن املـــــهـــــن، وفـــشـــلـــت  ــديــ ــعــ لــــقــــد جـــــّربـــــت الــ
يُت 

ّ
تمن الــتــي  الــوحــيــدة  املهنة  جميعا.  فيها 

االستمرار فيها هي مهنة بيع الكتب. أتذّكر 
ني كنت سعيدًا في تلك األيام.

ّ
أن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أن يتوّحد العالم في حكومة واحدة ألهداف 
ه في 

ّ
إنــســان على حق  

ُّ
كــل إنسانية، فيحصل 

والعمل.  والتعليم  واملــلــبــس  واملــأكــل  املسكن 
ر  التطوُّ أصــبــح ممكنا، بسبب  الــهــدف  وهـــذا 
الذي وصلت إليه البشرية، وهو أرخص من 

ح وغزو الفضاء.
ُّ
برامج التسل

ــاذا هي  ■ شخصية مــن املــاضــي تـــود لــقــاءهــا، وملــ
بالذات؟

ــنــســب 
ُ
الـــحـــكـــيـــم الـــصـــيـــنـــي الو تـــســـو الــــــذي ت

ــتـــاو«. ســـوف أســألــه  إلــيــه فلسفة الــطــريــق »الـ

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

المهنة الوحيدة التي 
تمنّيُت االستمرار فيها هي 

مهنة بيع الكتب

ــاء فــي املــجــتــمــع. هــل ُيــطــّبــقــون  ــ عــن دور األدبـ
التام؟ هل  فلسفته حرفيا ويلتزمون الحياد 
ويتبعون وصاياه؟  الظلم  نقد  عن   يسكتون 

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائمًا؟
ــنـــســـوب إلـــى  كـــتـــاب »الــــتــــاو تــــي تــشــيــنــغ« املـ

الحكيم الصيني الو تسو.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
»مسيرة  مانديا  لنيلسون  الــذاتــيــة  السيرة 

طويلة نحو الحرية«.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

أســتــمــع إلـــى أغــنــيــة »ال تــلــتــفــت إلـــى الـــــوراء« 
انة املخلصة للفن األصيل جاهدة وهبه، 

ّ
للفن

وكلمات غونتر غراس.

وقفة
وجدي األهدلمع

وجدي األهدل

روائي وقاص وكاتب مسرحي يمني من مواليد 
عام 1973. صدرت له خمس روايات، من بينها: 
السعيدة«،  املؤامرات  و»أرض  »بالد بال سماء«، 
و»قوارب جبلية«، و»فيلسوف الكرنتينة«، وسبع 
مــجــمــوعــات قــصــصــيــة، مـــن بــيــنــهــا: »الــتــعــبــئــة«، 
و»ناس شارع املطاعم«، و»زهرة العابر«، و»رطانة 
الزمن املقماق«، و»حرب لم يعلم بوقوعها أحد«، 
وكـــتـــابـــان فـــي الــســيــنــاريــو، ومــســرحــيــة واحــــدة 
رجمت 

ُ
بــعــنــوان »الــســقــوط مــن شــرفــة الــعــالــم«. ت

بعض أعماله إلى اإلنكليزية والروسية والتركية 
واإليطالية والفرنسية واإليطالية.

بطاقة

من المتحف

ماريا لويسا بومبال في منحوتة بمدينة فينيا ديل مار التشيلية
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أثار النجم 
البرازيلي نيمار دا 
سيلفا، غضب 
جماهير نادي 
باريس سان 
جيرمان الفرنسي 
وسخطها، 
بعدما أظهرته 
صورة انتشرت 
على مواقع 
التواصل 
االجتماعي 
في حالة بدنية 
سيئة جدًا، وهو 
الموجود في 
عطلة بالبرازيل، 
تستمر منذ 3 
أسابيع، عقب 
مشاركته في 
بطولة كوبا 
أميركا.

)Getty( نيمار مهاجم باريس سان جيرمان

غضب من نيمار

أعلن ريال مدريد إصابة العب وسطه األملاني 
توني كروس بفتق رياضي، ما قد يحول دون 
مشاركته في مستهل مشوار الفريق بالدوري 

اإلسباني الليغا يوم 14 أغسطس/آب أمام 
آالفيش. ويبدو أن كارلو أنشيلوتي سيبدأ املوسم 

الجديد بغيابات عديدة حتى اآلن. فقبل بداية 
املوسم، ال يمكنه االعتماد حتى اآلن على النجم 

الفرنسي كريم بنزيمة وديفيد آالبا والبارو 
أودريوزوال بعد إصابتهم بكوفيد 19.

توصل برشلونة اإلسباني إلى اتفاق مع النجم 
الفرنسي عثمان ديمبلي من أجل تجديد عقده 

ملوسم إضافي، لينتهي في صيف 2023، مع وضع 
بند يسمح بتمديد العقد ملوسم آخر في حال 

موافقة الطرفن. وسيحصل النجم الفرنسي على 
الراتب نفسه الذي يتقاضاه حاليا مع برشلونة 

من دون تخفيض، فيما كشفت إدارة الفريق 
 الهدف من وراء هذا التجديد قصير 

ّ
الكتالوني أن

األجل، الحفاظ على الاعب من الرحيل مجانا.

حددت إدارة نادي بايرن ميونخ األملاني هوية 
بديل الفرنسي كورينتن توليسو، حال رحيل 

العب الوسط عن ملعب أليانز أرينا هذا الصيف.
الدولي الفرنسي انضم إلى الفريق في عام 2017، 

قادما من أوملبيك ليون الفرنسي في صفقة 
قياسية بلغت 40 مليون يورو، لكن كثرة إصاباته 
حالت دون ظهوره بأفضل مستوياته في املواسم 
املاضية، ما جعل اإلدارة تحدد هوية بديله، وهو 

النمساوي مارسيل سابيتزر.

ريال مدريد 
يعلن إصابة نجمه 

توني كروس

برشلونة يتوصل 
التفاق قصير المدى 

مع ديمبلي

بايرن ميونخ 
األلماني يحدد بديل 

الفرنسي توليس
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

لم يكن الزعيم في البداية يعير انتباًها 
لبرقيات التهنئة التي يبعثها لنظرائه 
اآلخــريــن مــن زعــمــاء الــعــالــم، خصوًصا 
ــا كــان  الـــعـــالـــم األول، وكـــثـــيـــًرا مـ ــمـــاء  زعـ
 إمضاءه على البرقية من دون أن 

ّ
يخط

يقرأها.
لكن حدث ذات يوم، أن عينه وقعت على 
الزعماء  أحــد  إلــى  موجهة  تهنئة  برقية 
بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية، 
التوقيع  قبل  قلمه(  )أعــنــي  قلبه  فتوقف 
الـــبـــرقـــيـــة  ــرأ  ــقــ يــ وراح  واحــــــــــدة،  بـــثـــانـــيـــة 
بامتعاض: »فخامة الرئيس .... يطيب لي 
وعن  عني  بالنيابة  لسيادتكم  أبعث  أن 
الــتــبــريــك والتهنئة  أيــــات  شــعــبــي أســمــى 
ــم بـــاالنـــتـــخـــابـــات  ــ ــــوزكـ بــثــقــة شــعــبــكــم وفـ
الــرئــاســيــة مـــدة أربــعــة أعــــوام مقبلة عبر 
 لديمقراطيتكم أن 

ً
صناديق االقتراع، آما

تكون نبراًسا للعالم كله«.
اســـتـــشـــاط الـــزعـــيـــم غــضــًبــا عــنــدمــا فــرغ 
ــبــــارات  ــعــ ــــت تـــلـــك الــ ـ

ّ
ــل ــ ــن الـــــــقـــــــراءة، وظـ ــ مـ

ــالــــشــــرر عــلــى  ــردد كــ ــ ــتـ ــ ــي يــمــقــتــهــا تـ ــتــ الــ
اقــتــراع..  »انــتــخــابــات.. صناديق  لسانه: 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. أحــــــّس أنـــــه مــســتــهــدف، 
يعرف  ال  مثله  لطاغية  يستقيم  فكيف 
ا للسلطة غير االغتصاب بالقوة، 

ً
طريق

أن يهنئ رئيًسا منتخًبا؟
ــم اســـتـــدعـــاء  ــيـ ــزعـ الـ فــعــلــه  ــا  كـــــان أّول مــ
مــــوظــــف الــــبــــروتــــوكــــوالت املــــوكــــل إلــيــه 
ــنـــوع مـــن املـــهـــمـــات إلعــــدامــــه قبل  ــذا الـ هــ
اســتــجــوابــه، كــمــا يفعل عــــادة، لكنه آثــر 
الــردود التي يبعثها   عن 

ً
أن يسأله أوال

الزعماء الديمقراطيون على برقياته.
ارتبك املوظف وهو يتحسس عنقه، قبل 
األغلب ال نتلقى  أن يجيب: »نحن على 

ردوًدا يا سيدي، إال مرة واحدة فقط«.
سأل الزعيم بدهشة: »وماذا كان الرّد؟«.

- كلمتن فقط: )قليل حياء(.  

ــيـــو بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  ــاد طـــوكـ ــيــ ــبــ ــفـــل أوملــ حـ
األحداث واإلنجازات العربية الرياضية، 
ــرز كــانــت ذات أبعاد  ولــكــن األحــــداث األبـ
سياسية، كانسحابات بعض األبطال العرب من 
مواجهة رياضين إسرائيلين لرفضهم التطبيع 
الــريــاضــي، ومــيــدالــيــات ذهــبــيــة وبــرونــزيــة كللت 
مــشــاركــن عــربــا كــثــرًا، وخـــســـارة مــذلــة لرياضية 
باقة  إليكم  إسرائيلية.  مصارعة  أمـــام  سعودية 
منتقاة من رسومات عربية حول أوملبياد طوكيو.

الكاريكاتير 
األوليمبي

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

قليل حياء

شريط
أنور جبر، تويتر

بدون 
عنوان

توم جانسين، كيغل كارتونز

الشيخ جراح مازال صامدًا )محمود عباس، فيسبوك(

التفكير خارج الصندوق )محمود الرفاعي، فيسبوك(

بطوالت وعنتريات عربية زائفة )علي فرزات، فيسبوك(منطق المحاصصة مازال غالبا في لبنان )النهار اللبنانية(

أزمة مستمرة بين المغرب والجزائر )ناجي بناجي، فيسبوك(

أبيض وأسوأ

Thursday 5 August 2021
الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة

وفد من الصهاينة يمثل إسرائيل في األولمبياد )محمود الرفاعي، فيسبوك(

تهاني القحطاني بعد خسارتها المهينة )محمد سباعنة، فيسبوك(

إنجاز قطري بفوز البطل فارس إبراهيم )الوطن القطرية(

هداية مالك بطلة أولمبية مصرية )دعاء العدل، تويتر(



أسباير وأولمبياد طوكيو
نجوم قطر يحصدون الذهب

2829
رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

ساهمت أكاديمية أسباير في تقديم 
على  القطرية،  للرياضة  عــدة  نجوم 
مـــســـتـــوى مــخــتــلــف األلـــــعـــــاب، حــيــث 
نجحوا في معانقة املجد وصنع الحدث على 
مــدار السنوات األخــيــرة، ليأتي آخــر الحصاد 
فــي دورة األلــعــاب األوملــبــيــة املقامة حاليا في 

العاصمة اليابانية طوكيو.
األكــاديــمــيــة املــمــيــزة بــاتــت منجما إلنــجــازات 

الــريــاضــة الــقــطــريــة، بـــدءًا مــن فضية مونديال 
اللقب  بــعــدهــا حــصــد  لــلــيــد 2015، ومـــن  قــطــر 
اآلسيوي لكرة القدم، وما جناه نجوم »األدعم« 
بــطــوكــيــو، تمثلت  مـــيـــدالـــيـــات  مـــن  اآلن  حــتــى 
بذهبية للنجم فارس إبراهيم في رفع األثقال، 

ومثلها للنجم معتز برشم في الوثب العالي.
معتز برشم.. أحد أبرز األسماء التي تخرجت 
مــــن أكـــاديـــمـــيـــة أســـبـــايـــر، مــخــتــص فــــي الــقــفــز 
العالم  العالي، نجح في حصد ذهبية بطولة 
بــكــنــدا ســنــة 2010،  الــقــوى  للناشئن أللــعــاب 

طوكيو ـ العربي الجديد

أصبحت البولندية أنيتا فلودارتشيك، بطلة 
في  ريــاضــيــة  أول   ،2016 وريــــو   2012 لــنــدن 
التاريخ تفوز بثاث ميداليات ذهبية أوملبية 
املطرقة، وتصعد  رمــي  نهائي مسابقات  في 
كما  تماما  في طوكيو،  التتويج  إلــى منصة 
فعلت في مونديال ألعاب القوى بلندن 2017.
فــــازت  ــرًا،  ــتــ مــ مـــســـافـــة 78.48  عـــلـــى  ــة  ــيـ وبـــرمـ
الــثــالــث على  فــلــودارتــشــيــك بلقبها األوملـــبـــي 
التوالي، متقّدمة على الصينية وانغ تشينغ، 
التي وصلت رميتها في محاولتها األخيرة 
بــيــنــمــا حــصــلــت  ــرًا؛  ــتــ مــ مـــســـافـــة 77.03  إلـــــى 
الــبــولــنــديــة مــالــويــنــا كــوبــرون عــلــى امليدالية 

البرونزية، مسّجلة 75.49 مترًا.
ــرات وبــطــلــة  ــع مـــ ــ ونــجــحــت بــطــلــة الـــعـــالـــم أربـ
ــرات فـــي أن تــكــون أول رامــيــة  ــدة مــ أوروبـــــا عـ
تــتــجــاوز مــســافــة 80 مـــتـــرًا؛ كــمــا أنـــهـــا كــانــت 

األفضل في الجولة التأهيلية )76.99 مترًا(.
العالم  بطلة  فلودارتشيك؛  حققت  وبالتالي، 
أربع مرات، ثالث ذهبياتها تواليا، وحجزت 
بــالــتــأكــيــد مــكــانــا لــهــا فــي الــتــاريــخ بــن كبار 
الــريــاضــيــن فـــي مــجــالــهــا، خــصــوصــا وأنــهــا 
تحمل الرقم العاملي منذ عام 2016 )82.98 م(.

وولــــدت أنــيــتــا فــلــودارتــشــيــك فــي الــثــامــن من 
شهر أغسطس/ آب عــام 1985، وفــازت بأول 
بــطــوالتــهــا الــوطــنــيــة تــحــت 23 ســنــة فــي عــام 
أوروبــا  املنافسة في بطولة  2007، وواصلت 
أللعاب القوى تحت 23 سنة 2007، على الرغم 
مــن أنــهــا لــم تــتــقــدم بــعــد الــجــولــة التأهيلية. 
ــز الــــســــادس فـــي مــســابــقــة رمــي  ــركـ احــتــلــت املـ
املطرقة في دورة األلعاب األوملبية لعام 2008.
وتــأهــلــت أنــيــتــا فــلــودارتــشــيــك إلـــى الــنــهــائــي 
الــعــاملــي أللـــعـــاب الـــقـــوى لـــعـــام 2008 وفــــازت 
بميدالية برونزية. في العام التالي، شاركت 
فـــي بــطــولــة الـــفـــرق األوروبـــــيـــــة لـــعـــام 2009، 
وفازت بأول ميدالية ذهبية لها في مسابقة 

دولية كبرى.
وحققت فلودارتشيك أفضل رمية شخصية 
تــم  قـــــدمـــــا(،   250.0( ــرًا  ــتــ مــ  76.20 قــــدرهــــا 
تحقيقها في 30 مايو/ أيار 2009، متجاوزة 
رقــمــهــا الــقــيــاســي الــســابــق بــمــقــدار 81 ســم، 
وقــبــل بــطــولــة الــعــالــم أللـــعـــاب الـــقـــوى لــعــام 
2009 قّدمت أداًء محطما لألرقام القياسية 
فـــي كـــوتـــبـــوس، وفــــــازت بــاملــســابــقــة بــرمــيــة 
 253.3( مـــتـــرًا   77.20 بـــطـــول  عــاملــيــا  رائــــــدة 
قدما(. كانت هــذه رابــع أطــول رمية من قبل 

امرأة في رمي املطرقة.
أغــســطــس/ آب 2009، خــال بطولة  وفــي 22 

األملانية  العاصمة  في  القوى  أللعاب  العالم 
بــرلــن، ســجــلــت فــلــودارتــشــيــك رقــمــا قياسيا 
عامليا برمية 77.96 مترًا )255 قدما 9 بوصة(، 
لكن موسمها انتهى قبل األوان عندما لوت 

كاحلها األيسر أثناء احتفالها.
بــالــعــودة إلـــى املــنــافــســة فــي ســبــاق الــجــائــزة 
 ،2010 نيسان  إبريل/  في  لاجتماع  الكبرى 
فازت بسهولة برمية 75.13 م، ثم شرعت في 
تحطيم الرقم القياسي العاملي الحالي برمية 
في  قدما(   256.9( مترًا   78.30 بطول  مطرقة 
كــأس »إينيا« في بيدغوشتش في 6 يونيو 

.2010
كــمــا فـــازت بــاملــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فــي بطولة 
الــقــوى 2010 وحصلت على  أوروبــــا أللــعــاب 
املــرتــبــة الــثــانــيــة بشكل عـــام لــهــذا املــوســم في 
تحدي رمي املطرقة باالتحاد الدولي أللعاب 

القوى، لتنتهي خلف بيتي هايدلر. 
ــا فـــي عــــام 2012، فــاحــتــلــت فــلــودارتــشــيــك  أمــ
ــايـــك«،  ــبـ ــا سـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ املــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي »أوسـ
لــكــنــهــا فـــــــازت بـــاملـــيـــدالـــيـــة الـــفـــضـــيـــة بـــــدورة 
األلــعــاب األوملــبــيــة عـــام 2012، بــعــدمــا حققت 
رمــيــة وصــلــت إلــى 77.60 مــتــرًا، لتحصد في 
على   2016 عـــام  األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   11
تجريد  بعد  رجــعــي،  بــأثــر  الذهبية  امليدالية 
الـــروســـيـــة تــاتــيــانــا لــيــســيــنــكــو مـــن املــيــدالــيــة 
أن أثبتت نتائجها إيجابية في تحليل  بعد 

عينات املنشطات املخزنة لديها.
فــلــودارتــشــيــك ببطولة  ــازت  فـ فــي عـــام 2014، 
كــانــت بطولة  بــرمــيــة 78.76، والــتــي  ــا  ــ أوروبـ
 وطــنــيــا، فيما سجلت رقــمــا قياسيا 

ً
وســجــا

 266.0( مـــتـــرًا   81.08 بــرمــيــة  جـــديـــدًا  عــاملــيــا 
ــرأة تــرمــي املطرقة  قـــدمـــا(، وأصــبــحــت أول امــ
على ارتفاع 80 مترًا )260 قدما( في عام 2015.

إيطاليا ترد على المشككين في جاكوبسفلودارتشيك... امرأة دخلت تاريخ األلعاب األولمبية

وهــــو أيـــضـــا بــطــل آســـيـــا 2011 فـــي الـــيـــابـــان، 
وحامل ذهبية دورة األلعاب العربية بالدوحة 
ــام ذاتــــــه، وبـــعـــد الــتــتــويــج بــاملــيــدالــيــة  ــعـ ــي الـ فـ
الــبــرونــزيــة فــي أوملــبــيــاد لــنــدن، وفضية دورة 
األلـــعـــاب فــي ريـــو بــالــبــرازيــل 2016، نــجــح في 

معانقة الذهب في أوملبياد طوكيو.
وأبـــى معتز بــرشــم الــخــروج إال بــثــوب البطل 
الذي يتوج بامليدالية، لُيحلق الصقر القطري 
فـــي ســـمـــاء أوملـــبـــيـــاد طــوكــيــو، ويــحــتــل اســمــه 
الجماهير  وحــديــث  العاملية،  اإلعـــام  وســائــل 
الــريــاضــيــة فــي مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي، 
الثاثن  لصاحب  التاريخي  اإلنــجــاز  نتيجة 

عاما.
ولد برشم في 24 يونيو/ حزيران عام 1991 
بالعاصمة القطرية الدوحة، ليرث ُحب ألعاب 
الــقــوى عــن والــــده، الـــذي كــان عـــداًء للمسافات 
الــطــويــلــة، مــا جعله يتحمس لــانــضــمــام إلــى 
أكاديمية التفوق الرياضي »أسباير« في عام 
يصقل  كــي  القطرين،  األبــطــال  مصنع   ،2005

املهارة الرياضية التي يتمتع بها.
وشــــــارك بـــرشـــم فـــي ســـن الـــــــ18 مـــن عـــمـــره في 
بطولة العالم أللعاب القوى داخــل القاعة في 
فــي بلوغ  لــم ينجح  الــدوحــة عــام 2010، لكنه 
الدور النهائي، بعد أن تجاوز حاجز 2.23، إال 
أنه بعد مرور عام عاد إلى املشاركة في دورة 
األلـــعـــاب الــعــربــيــة فــي الــعــاصــمــة الـــدوحـــة عــام 

2011، لينال الذهبية.
كذلك شارك برشم في دورة األلعاب األوملبية 
لندن  البريطانية  العاصمة  فــي  قيمت 

ُ
أ الــتــي 

ثم  الــبــرونــزيــة،  املــيــدالــيــة  ليحقق   ،2012 ــام  عـ
فضية بطولة العالم أللعاب القوى في موسكو 
عام 2013، وذهبية دورة األلعاب اآلسيوية في 
العالم داخل الصاالت  إنشون 2014، وبطولة 

»سوبوت 2014«.
أما فارس إبراهيم فهو هو أحد النجوم الذين 
ساهمت األكاديمية في تطويرهم، فحقق لقب 
بطولة العالم في رفع األثقال للشباب مرتن، 
كما حصد املركز الثالث في بطولة آسيا 2020 
وزن 104 كيلوغرامات، قبل أن يهدي باده أول 
تاريخها، وذلــك في دورة  ميدالية ذهبية في 
2020، حيث حقق  األوملــبــيــة طوكيو  األلــعــاب 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

أصبحت أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة منجمًا إلنجازات 
الرياضية في البالد، بعدما خطف نجومها األضواء في األحداث 

العالمية، واستطاعوا حصد الميداليات الذهبية في دورة األلعاب 
األولمبية بطوكيو

)Getty( حّقق معتز برشم الميدالية الذهبية في الوثب العالي

)Getty( حقق جاكوبس الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو

)Getty( منتخب قطر لكرة اليد )Getty( سعادة فارس إبراهيم بفوزه بالميدالية الذهبية

)Getty( فرحة أنيتا بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

أوملبيا جديدًا ورفــع 402 كغ باملجموع،  رقما 
برفعتي النتر والخطف.

وظهر الرّباع القطري فارس إبراهيم واثقا من 
العربية  الجماهير  وعــد  بعدما  كثيرًا،  نفسه 
طوكيو،  فــي  ذهبية  ميدالية  على  بالحصول 

الذهب  ويخطف  بكلماته،  الــوفــاء  في  لينجح 
فــي دورة األلــعــاب األوملــبــيــة، فــي ريــاضــة رفع 
فارس  بــوزن 96 كيلوغراما. واستغل  األثــقــال 
إبــراهــيــم تــأجــيــل دورة األلـــعـــاب األوملــبــيــة في 
كامل  بشكل  تركيزه  ليضع  املــاضــي،  الصيف 
على االستعداد الجيد للحدث الدولي الكبير، 
التدريبية،  املعسكرات  مــن  عــددًا  عبر خوضه 
)23 عــــامــــا( املـــيـــدالـــيـــة  لــيــخــطــف صــــاحــــب الـــــــــــ
الــرّبــاع  الذهبية، عــن جـــدارة واستحقاق. ولــد 
فـــارس إبــراهــيــم فــي الــرابــع مــن شهر يونيو/ 
حــــزيــــران عــــام 1998، وســــط عــائــلــة ريــاضــيــة 
ــل منتخب 

ّ
مختصة بــرفــع األثــقــال، فــوالــده مــث

و1988،   ،1984 ــــاب  ــعـ ــ األلـ دورات  فــــي  مـــصـــر 
و1992، ليتعلق الصغير بالرياضة، ويبدأ في 
ممارستها وهـــو فــي ســن الــتــاســعــة. وحــرص 
والــد فــارس على تمهيد طريقه نحو النجاح 
بــدقــة وعــنــايــة، وهـــو مــدربــه ومــصــدر إلــهــامــه، 
يقول فارس: »منذ أن كنت صغيرًا، كنت أحلم 
بــأن أصــبــح رافـــع أثــقــال ناجحا مثل والـــدي«، 
تمثل  ومميزة  خاصة  عاقة  االثــنــن  وتجمُع 
ــفـــارس ســبــبــا أســـاســـيـــا لــنــجــاحــه.  بــالــنــســبــة لـ
وتــابــع: »يحثني والــدي دائما ألقــدم األفضل، 
ويــحــرص عــلــى أن يــزيــد ثقتي بــنــفــســي، فهو 
دائما يقول لــي: »فـــارس، يمكنك أن تحقق ما 

تشاء طاملا أنك واثق بنفسك وبقدراتك«، أبي 
يفهمني ويفهم كل ما يتعلق بي، ال أحتاج إلى 
أن أشرح له حينما أكون متعبا، فهو يعرف ما 

أحتاجه، ونحن نفهم بعضنا البعض«.
عــام 2004، وجــاءت  األكاديمية  وقــد تأسست 
لــرفــع وتــطــويــر مــســتــوى العــبــي ومــنــتــخــبــات 
األلــعــاب، ســواء كانت  »العنابي« في مختلف 
نــشــاطــهــا  يــقــتــصــر  أو جـــمـــاعـــيـــة، وال  ــة  فــــرديــ
الــتــدريــب الرياضي  الــقــدم، إذ تــقــدم  على كــرة 
والتعليم للطاب املوهوبن رياضيا في قطر، 
في بيئة تعليمية ورياضية مميزة لتحضير 

أبطال الغد للتألق عامليا.

لفت النجم القطري 
معتز برشم أنظار العالم 

إليه في طوكيو

حجزت البولندية أنيتا 
مكانًا بين كبار رياضيي 

رمي المطرقة

كورونا يبعد سباحة اليونان عن األولمبياد
أعــلــنــت الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــيــونــانــيــة انــســحــاب فــريــقــهــا مــن مسابقة 
الـــســـبـــاحـــة الــفــنــيــة فــــي ألــــعــــاب طـــوكـــيـــو بـــعـــد إصــــابــــة 4 مــتــســابــقــات 
»كـــوفـــيـــد-19«. وجــــاءت نتيجة مــتــســابــقــة واحــــدة مــوجــبــة، وثــاث  بــــ
اللجنة  مــا جعل  الصحي،  الحجر  الفريق  ليدخل  جــديــدة،  إصــابــات 
األوملبية اليونانية تصدر بيانا جاء فيه: »منذ اليوم األول لوصول 
الــفــريــق إلـــى الــقــريــة األوملــبــيــة لــم يــخــالــط أي فـــرد مــن بعثة الــيــونــان 

ألسباب كثيرة«.

فارهولم يحطم الرقم العالمي بأولمبياد طوكيو

ألعاب  فــي منافسات  بــقــوة  فــارهــولــم نفسه  كــارســنت  النرويجي  قــدم 
الــقــوى فــي أوملــبــيــاد طــوكــيــو 2020، وذلــــك بــعــد الــتــتــويــج بامليدالية 

الذهبية في سباق 400 متر حواجز، وتحطيم الرقم العاملي.
قدره  قياسيا  زمنا  الذهبية بعدما سجل  امليدالية  فارهولم  وحصد 

.
ً
45,94 ثانية، كاسرًا الرقم العاملي السابق الذي يبلغ 46,70 ثانية

رحلة كرة يد البحرين تنتهي أمام فرنسا

أوملبياد طوكيو،  اليد في  كــرة  ربــع نهائي مسابقة  البحرين  وّدعــت 
بخسارتها الصريحة أمام فرنسا 28-42. قال غيوم جيل مدرب فرنسا 
بطلة بكن 2008 ولندن 2012 »وصلنا إلى الحسم، إلى مكان إحراز 
امليداليات. ما يهم في األلعاب األوملبية أن نكون ضمن هذه الدائرة«.

المنشطات تنهي مشوار أبراميان باألولمبياد
كشفت الوكالة الدولية لاختبار »آي تي إيه« عن استبعاد الجورجي 
ــيـــان، العــــب دفــــع الــجــلــة، مـــن مــنــافــســات دورة األلــعــاب  بــيــنــيــك أبـــرامـ
األوملــبــيــة املــقــامــة حــالــيــا بــالــعــاصــمــة طــوكــيــو، بــعــدمــا ظــهــرت نتائج 

موجبة الختبارات املنشطات الخاصة به.
الرقم  حامل  أبراميان،  عينات  تحاليل  نتائج  أن  الوكالة  وأوضحت 
القياسي لدفع الجلة في باده، جاءت موجبة وأظهرت وجود مادتن 
محظورتن إلى جانب هرمون، في اختبارات أجريت خارج املنافسات 

في 31 تموز/ يوليو املاضي، وهو يوم احتفاله بعيد مياده الـ36.

أولمبيادياتقصة أولمبية

روما ـ العربي الجديد

ــــف جـــيـــوفـــانـــي مــــاالجــــو، رئـــيـــس الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة  وصـ
اإليـــطـــالـــيـــة، مـــا يـــتـــردد مـــن شـــكـــوك حــــول نـــزاهـــة الـــعـــّداء 
اإليــطــالــي المـــونـــت مــارســيــل جــاكــوبــس، الــفــائــز بسباق 
100 متر في دورة األلعاب األوملبية بالعاصمة اليابانية 
طــوكــيــو، ووصـــــف هــــذه األقــــاويــــل بــأنــهــا مــخــجــلــة وغــيــر 

مقبولة.
كبيرة،  عــامــا(، مفاجأة   26( ـــ الـ وفــّجــر جاكوبس، صاحب 
عــنــدمــا تــــّوج بــذهــبــيــة الــســبــاق الــشــهــيــر األحــــد املــاضــي، 
 رقما قياسيا أوروبيا جديدًا وهو 9.80 ثواٍن، رغم 

ً
مسجا

أنه لم يكسر حاجز 10 ثواٍن حتى العام الحالي.
لــكــن بــعــد هـــذا االنــتــصــار غــيــر املــتــوقــع لــلــعــداء اإليــطــالــي، 
كتبت صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« فــي عــنــوان »تــاريــخ 
ألـــعـــاب الـــقـــوى يــلــقــي بــشــكــوك حـــول الــنــتــائــج املــفــاجــئــة«، 
الــعــداء  إلــى مخالفات منشطات سابقا بحق  ــارة  إشـ فــي 

اإليطالي المونت مارسيل جاكوبس.
وأضافت الصحيفة األميركية »جاكوبس يستحق فائدة 
الــشــك، لــكــن ريــاضــتــه ال تــســتــحــق«، فــيــمــا قــالــت صحيفة 
مع  األســود  القوى  ألعاب  تاريخ  أن  البريطانية  »تايمز« 
املزيد  أي نجم جديد سيثير  أن ظهور  يعني  املنشطات 

من الشكوك.
لــكــن املــســؤول اإليــطــالــي يــرفــض الــحــديــث عــن وجـــود أي 
مخالفات مــن أي نــوع، وذلــك فــي تصريحات إذاعــيــة في 
بــــاده قـــال فــيــهــا: »تــصــريــحــات بــعــض زمــائــكــم مؤسفة 
ومخجلة كثيرًا في كل الجوانب«، مضيفا »نحن نتحدث 
عن رياضين في هذه الحالة، وهم يخضعون لفحوص 

يومية منتظمة للكشف عن املنشطات«.
ــد مـــاالجـــو أن الــفــحــوص تــتــضــاعــف عــنــدمــا يسجل  ــ وأكـ
أو  الوطني  املستوين  على  قياسية  أرقـــام  أي  الرياضي 
 أمر مؤسف، وهو يكشف كيف 

ً
الدولي، مضيفا »هذا فعا

أن البعض ال يمكنهم تقبل الهزيمة«.
ولــــد مــارســيــل فـــي مــديــنــة إل بــاســو فـــي واليــــة تــكــســاس 

األميركية من أم إيطالية وانتقل للعيش وهو صغير في 
لومباردي، شمال إيطاليا، وهو يقيم حاليا في العاصمة 
روما مع زوجته نيكول دازا وابنه جيريمي )8 سنوات( 
مــن زيــجــة سابقة وأنــتــونــي )ســنــتــان( وميجان املــولــودة 

حديثا.
باألوملبياد  أفــوز  أن  »كــان حلم طفولتي  ق مارسيل: 

ّ
وعل

وأتــــقــــّدم بــالــشــكــر ألســـرتـــي ولـــوالـــدتـــي الـــتـــي كـــانـــت أول 
مــشــجــعــة لـــي مــنــذ الــطــفــولــة، ال تــوجــد كــلــمــات تــعــبــر عن 

شـــعـــوري«. وعــنــدمــا ســئــل مــارســيــل عــن أصــولــه قـــال إنــه 
يشعر بأنه إيطالي 100%، واعترف بأنه ال يتقن التحدث 

باإلنكليزية.
في املقابل، اعترف األميركي فريد كيرلي صاحب الفضية 
العاملي  الــذي فاز ببرونزية سباق 400 متر  في السباق، 
مــارســيــل، بقوله  عــن  الكثير  بــعــدم معرفته  عــامــن،  قــبــل 
 ال أعرف شيئا عنه، نافسته أول مرة في سباق 

ً
»أنا فعا

موناكو دايموندز في يوليو«.

فازت النجمة أنيتا 
فلودارتشيك بلقبها 
األولمبي الثالث على 

التوالي، متقّدمة على 
الصينية وانغ تشينغ

على هامش األلعاب

Thursday 5 August 2021 Thursday 5 August 2021
الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة



الخرطوم ـ الماحي عوض الكريم

لكرة  الــســودانــي  املنتخب  يــتــأهــب 
الــقــدم إلــى خــوض غــمــار تصفيات 
قــطــر 2022، وكــذلــك  الـــعـــالـــم  ــأس  كــ
بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب الــتــي ســتــقــام أيــضــا في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة فــي نــهــايــة الــعــام 
الــجــاري وتــحــديــدا فــي أواخـــر شهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني املقبل. 
كتيبة  لتجهيز  الــســودانــي  االتـــحـــاد  ويــطــمــح 
ــول  صـــقـــور الــــجــــديــــان بــشــكــل أمـــثـــل قـــبـــل دخــ
التحدي األصعب الذي ينتظر املدرب الفرنسي 
املنتخب  أوبير فيلود والعبيه وهو مواجهة 
املـــغـــربـــي املــــدجــــج بـــالـــنـــجـــوم فــــي اســتــهــالــيــة 

مشوار املنتخبن في تصفيات املونديال. 
ــي يــتــلــمــس طــريــق  ــودانــ ــســ وبــــــدأ املـــنـــتـــخـــب الــ
الـــعـــودة نــحــو مــســتــواه املـــعـــهـــود، فـــي أعــقــاب 
املستويات املميزة التي ظهر بها تامذة أوبير 
الكاميرون  أفريقيا  أمــم  تصفيات  فــي  فيلود 
2022، وخطفهم بطاقة التأهل إلى النهائيات 
ــدارة واســتــحــقــاق بــعــد تــحــقــيــق ثــاثــة  ــ عـــن جــ

انتصارات متتالية في آخر ثاث جوالت. 
ويرى مدرب املنتخب السوداني أوبير فيلود 
أن مـــا حــقــقــه املــنــتــخــب الـــســـودانـــي مـــن نــجــاح 
ــم أفــريــقــيــا وكـــأس  بــبــلــوغ نــهــائــيــات كــــأس أمــ
ــاء نــتــيــجــة الـــعـــمـــل فــــي مــنــظــومــة  ــ ــعـــــرب، جــ الـــ
واحدة، واجتهاد الجميع من مدربن والعبن 
ــو ما  ــام ونـــصـــف، وهــ وإداريـــــــن عــلــى مــــدى عــ
ُجنيت ثماره عبر التأهل إلى البطولتن، وأن 
ما يمكنهم  والعزيمة  اإلرادة  لــدى العبيه من 
أكثر مــن ذلــك خــال االستحقاقات  مــن تقديم 

املقبلة. 
عــن صــقــور الــجــديــان ســتــكــون مــصــوبــة نحو 
تحقيق بداية مثالية في التصفيات، وهو ما 

منتخب السودان 
وحلم اإلنجاز

يطمح جمهور الكرة السودانية إلى أن يستعيد منتخب »صقور الجديان« 
ألقه وتاريخه المشرف عبر المشاركة في كأس العرب التي تحتضنها دولة 
قطر بنهاية العام الحالي، والتي تعد أيضًا استعدادًا مثاليًا بعد تصفيات 
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بدأ اإلعداد له مبكرًا بتجهيز برنامج إعدادي 
يــتــيــح لــلــجــهــاز الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــســودانــي 
الوصول إلى مزيد من الجاهزية قبل مواجهة 
أسود األطلس، التي يأمل املنتخب السوداني 
أن تكون نقطة البداية في طريق حلم الوصول 
إلى كأس العالم في قطر 2022، الطريق الذي 
مفروشا  يــكــون  ولــن  ــرًا،  وعـ بالتأكيد سيكون 
بالورود، ما يلزم أن يكون االستعداد على قدر 

صعوبة املهمة. 
ووقــع اختيار االتــحــاد الــســودانــي مــرة أخــرى 
على املنتخب التونسي، الذي يتصدر ترتيب 
املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة والــثــانــي عــلــى مستوى 
القارة األفريقية، وذلك لخوض مواجهة ودية 
املــقــبــل، قبل  فـــي 26 آب/ أغــســطــس  ــة  ــداديــ إعــ
دخول غمار التصفيات، بعدما سبق والتقى 
تصفيات  مــن  الحسم  جـــوالت  قبل  املنتخبان 
أمم أفريقيا. وعلى الرغم من الخسارة الثقيلة 
بثاثية دون رد، إال أن املدير الفني للمنتخب 
السوداني فيلود استفاد كثيرًا من ذلك اللقاء 
بــالــوقــوف عــلــى الــثــغــرات وعــمــل عــلــى ســدهــا 
ــاء الــــتــــي صـــاحـــبـــت تــلــك  ــ ــطــ ــ وتـــصـــحـــيـــح األخــ

التجربة. 
ــي لــكــرة الـــقـــدم دعـــوة  ــاراتــ وقــــدم االتـــحـــاد اإلمــ
ــــي الســـتـــضـــافـــة  ــــودانـ ــــسـ رســـمـــيـــة لــــاتــــحــــاد الـ
مــعــســكــر املـــنـــتـــخـــب الــــســــودانــــي، ووضــــــع كــل 
ــاز الــفــنــي  ــهــ ــجــ الـــــخـــــيـــــارات تـــحـــت تــــصــــرف الــ

إمكانية  مع  املعسكر  أمد  للمنتخب، الختيار 
إقــامــة مــبــاريــات إعـــداديـــة خــالــه، ويــرجــح أن 
تلعب مواجهة السودان وتونس في اإلمارات.

ويـــرنـــو فــيــلــود قــبــل مــواجــهــة املـــغـــرب، مطلع 
الفائدة  تحقيق  إلــى  الــقــادم،  أيلول  سبتمبر/ 
ذاتها التي جناها من مواجهة تونس األولى، 
املجموعة  منافسات  جـــدول  بعدها  ليستمر 
التاسعة ضمن تصفيات قارة أفريقيا املؤهلة 
ملــونــديــال قــطــر بــمــواجــهــة الـــســـودان منتخب 
غينيا بيساو في السابع من الشهر ذاتــه في 
منتخب  أمــام  مواجهة  تليها  فيما  الخرطوم، 
غينيا كوناكري في الرابع من تشرين األول/ 
أكتوبر املقبل، قبل التوجه إلى غينيا كوناكري 
وماقاة منتخبها بعدها بأسبوع، وتسبقها 
مواجهة وديــة قبلها بأقل من أسبوع لم يتم 
لــيــعــود املنتخب  الــخــصــم فيها بــعــد،  تــحــديــد 
الــســودانــي لــخــوض مــواجــهــة وديـــة أخـــرى لم 
تحدد بعد هي األخرى، في األول من نوفمبر/ 
املنتخب  مواجهة  قبل  املقبل،  الثاني  تشرين 
املقبل،  فــي 8 نوفمبر  الــخــرطــوم  فــي  املــغــربــي 
ثم مواجهة منتخب غينيا بيساو في الجولة 

األخيرة على أرضها في 16 من الشهر ذاته. 
لتدعيم صفوف  الــســودانــي  االتــحــاد  ويسعى 
ــــور الـــــجـــــديـــــان بــــأســــمــــاء مـــــن الـــاعـــبـــن  ــقـ ــ صـ
نــال موافقة مبدئية من كل من  إذ  املحترفن، 
نجم ناشفيل األميركي هاني مختار، ومدافع 
نــادي بيرث غــلــوري األســتــرالــي أســامــة مالك، 
إلــى محمد عيسى، العــب ميلتون  بــاإلضــافــة 

كينز دونز اإلنكليزي.
وسيفتح املنتخب السوداني بعد الفراغ من 
الــعــالــم مــلــف بطولة  مــعــتــرك تصفيات كـــأس 
بـــعـــد خــــــوض 9  قـــطـــر 2021،  ــــرب  ــعـ ــ الـ كــــــأس 
مباريات في أقل من 60 يوما، ومن ثم خوض 
 25 فــي  ودي  لــقــاء  يتخلله  إعـــــدادي  معسكر 

السودانيون يحلمون 
بالمشاركة في مونديال 

قطر 2022

حاليلوزيتش مهتم بموهبة المغرب في بلجيكا
أيلول  سبتمبر/  و5   1 في  والغيني  السوداني  نظيريه  األول  املغربي  املنتخب  يواجه 

املقبل، في إطار الجولتني األولى والثانية من تصفيات كأس العالم »قطر 2022«.
أنور  الالعب  الفني وحيد حاليلوزيتش، باهتمام كبير، متابعة ملف  املدير  ويواصل 
أيت الحاج، الذي ينحدر من أصول مغربية، ويلعب حاليًا في صفوف نادي أندرلخت 
اهتمامه  في تصريحات صحافية سابقة،  أكــد،  أن  لحاليلوزيتش  البلجيكي. وسبق 
بالالعب أيت الحاج، وينتظر أن يحسم اختياره بني املغرب وبلجيكا، لكنه بات أكثر 
متابعة للموضوع، من خالل التواصل مع محيط الالعب، ألجل ضمه إلى عرين »أسود 
األطلس«. ويريد حاليلوزيتش دعم صفوف املنتخب املغربي األول بالعبني جدد من 
لذلك يفكر في  املونديال،  اإليجابية في تصفيات  النتائج  أكبر عدد من  أجل تحقيق 
استدعاء أنور أيت الحاج صاحب الـ19 سنة، أو يوسف مالح العب فيورنتينا اإليطالي، 
الذي بات هو اآلخر مرشحًا للعب مع منتخب بلده األصلي املغربي، بعدما سبق أن 

حمل قميص املنتخب اإليطالي للشباب.

نجم ليفربول يكشف أسرار صالح
بسبب  كثيرًا  يعاني  أنــه  كالركسون،  اليتون  اإلنكليزي،  ليفربول  نــادي  موهبة  أكــد 
مهارة النجم املصري محمد صالح، أثناء املعسكر االستعدادي للموسم الجديد، الذي 

يخوضه العبو »الريدز« تحت قيادة املدرب األملاني يورغن كلوب.
ونــقــل املــوقــع الــرســمــي لــنــادي لــيــفــربــول عــن اليــتــون كــالركــســون قــولــه: »بــعــد انتهاء 
التدريبات نذهب إلى قاعة تنس الطاولة، وأقوم باللعب مع زمالئي، وأقدم أمامهم األداء 
الجيد، وأدركت بعدها بمدة قصيرة من املعسكر التدريبي بأنني قادر على هزيمتهم«.

وأضاف »لكن محمد صالح في مستوى مختلف للغاية في تنس الطاولة، ألنه يتمتع 
بمهارة رائعة، وهو في مرتبة أعلى من أي العب آخر في ليفربول. لقد رأيت فان دايك 
يلعب بشكل جيد، وأضعه بمرتبة أعلى مني، وهناك 6 العبني أفضل بمن فيهم أنا 
األفضل بالفريق«. وأوضح »قمت باللعب ضد ترينت، واملباراة كانت ندية بيننا، لكن 
محمد صالح لعب وتعرض للهزيمة أمام أحدهم، وقام بتحطيم أحد املضارب هناك. 

لذلك يمكن للجميع فهم املنافسة بني جميع الالعبني خارج التدريبات اليومية«.

رونالدينيو يصدم البرازيليين: سعيد ألجل ميسي
صدم أسطورة الكرة البرازيلية ونادي برشلونة اإلسباني السابق رونالدينيو جماهير 
منتخب بالده، بعدما عّبر عن سعادته الكبيرة ألجل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، 

الذي استطاع الفوز بلقب بطولة كوبا أميركا 2021.
ونقلت صحيفة »ماركا« اإلسبانية عن رونالدينيو قوله: »لقد كنت حزينًا على منتخب 
البرازيل، لكنني سعيد من أجل ليونيل ميسي، الذي كان عليه أن يفوز بشيء ما مع 

منتخب األرجنتني، وهذا ما جعلني سعيدًا للغاية«.
وتابع »ال تزال لدي عالقة جيدة مع ليونيل ميسي، ونتحدث كلما سنحت الفرصة، 
وأنا أشعر بالسعادة عندما يكون لدي كرة، كانت لدي ذكريات جميلة معه، ومع األندية 

التي لعبت من أجلها، وال يمكنني اختيار أفضل لحظة في مسيرتي«.
على الرغم من أنه لم يكن قادرًا على اختيار لحظة بارزة واحدة فقط من أيام لعبه، إال 
أنه تحدث بإشادة كبيرة عن الوقت الذي أمضاه خالل مسيرته االحترافية في الفريق 

، ولديهم كل ذكرياتي الجميلة«.
ً
الكتالوني، مضيفًا »لقد كان األمر معهم مذهال

إبراهيموفيتش يرغب في العودة إلى باريس سان جيرمان
عتبر تجربة السويدي زالتان إبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان الفرنسي من 

ُ
ت

ه 
ّ
أفضل املراحل في مسيرته الرياضية، التي عرفت عديدًا من املحطات املثيرة، بما أن

تعاقد مع فرق قوية، مثل أياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر ميالنو ونادي ميالن في 
إيطاليا وبرشلونة اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن النجم السويدي املخضرم سعى خالل الفترة 
املاضية للعودة من جديد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وخوض تجربة ثانية 
ه جدد تعاقده مع نادي ميالن اإليطالي قبل نهاية املوسم املاضي، 

ّ
مع الفريق، رغم أن

ولكن الحنني شجع إبراهيموفيتش على السعي من أجل معرفة موقف إدارة النادي.

القاهرة ـ العربي الجديد

بطل هــذه الــســطــور هــو العــب جمباز مــصــري األصـــل شــارك 
رأسها  وعلى  الكبرى،  البطوالت  مــن  الكثير  فــي  مصر  باسم 
إلــى نموذج صارخ  أن يتحول  العالم قبل ســنــوات، قبل  بطولة 
باسم  ينافس  اآلن  وهــو  الجمباز،  اتــحــاد  فــي  الكبير  لإلهمال 
تركيا على حصد 3 ميداليات أوملبية في دورة طوكيو في لعبة 
الجمباز. آدم، املولود في 21 فبراير/ شباط 1999 باإلسكندرية، 
كان بطال ألزمة كبرى في عام 2017، بعد مشاركته في بطولة 
العالم، حينما قرر السفر إلى تركيا رافضا االستمرار في لعبة 
وغياب  واالهتمام  الرعاية  على  بداعي عدم حصوله  الجمباز، 
املالي. وهذا االسم يبدو  لتأمني مستقبله  املالي وسعيه  الدعم 
تركيا  العبا  البعض  يــراه  قد  املصرية،  الجماهير  على  غريبا 
فــذا مــن املــواهــب الـــواعـــدة، الــتــي ظــهــرت أخــيــرا هــنــاك، وقــد يــراه 
البعض بطل جمباز يخطو خطواته األولــى بحثا عن صناعة 
األلعاب  دورة  ففي  تماما.  الحقيقة مختلفة  تبدو  ولكن  املجد، 
األوملــبــيــة املــقــامــة حــالــيــا فــي طــوكــيــو، نــجــح آدم أصــيــل، العــب 
الجمباز التركي، في الوصول لـ3 نهائيات دفعة واحدة، لينافس 
على حصد 3 ميداليات أوملبية، في وقت فشلت لعبة الجمباز 
املــصــريــة فــي حــصــد أي مــيــدالــيــات أوملــبــيــة، أو املــنــافــســة على 

ميدالية بشكل صريح، لتعلو نبرة الحسرة على ترك آدم أصيل 
»التركي«، أو عبد الرحمن جمال »املصري«، يرحل. وفجر عبد 
الرحمن جمال بركان الغضب في مصر ضد اتحاد الجمباز، 
الـــذي ســـارع رئــيــســه إيــهــاب أمـــني وقــتــهــا، إلطـــالق تصريحات 
إنه  لي  الرحمن وقــال  تلفزيونية قال فيها: »تواصلت مع عبد 
مــســافــر لــتــركــيــا مــن أجـــل الــعــمــل وكــســب لــقــمــة عــيــشــه ليترك 
الرياضة نهائيا ولن يمثل دولة ثانية كون القواعد تنص على 
أنه من الواجب االنتظار لسنتني إذا حصل على جنسية ثانية«. 
وحدث ذلك في عام 2018، ليفاجأ الجميع بعد 3 سنوات فقط 
بالنجم املصري عبد الرحمن جمال، أو التركي اآلن آدم أصيل، 

يلمع نجمه في األوملبياد.
نجم  نجح  الجنسية،  على  وحــصــولــه  تركيا  إلــى  رحيله  ومــنــذ 
الجمباز في تحقيق سلسلة من اإلنجازات، مثل الفوز بامليدالية 
الفضية لبطولة أوروبا في عام 2020، وكذلك امليدالية البرونزية 
ملنافسات طاولة القفز لبطولة أوروبــا عام 2020 وتأهل بشكل 
رائع إلى األوملبياد. ويعاني العديد من نجوم الرياضة املصرية 
من األهمال، حتى لو وصلوا إلى منافسات مهمة، وهو ما كشفته 
نجمة املصارعة املعتزلة سمر حمزة، ليس بسبب النتائج الهزيلة 
األوملبية،  األلعاب  املصارعة بشكل عام في دورة  التي حققتها 

بل لتصاعد الخالفات بينها وبني رئيس االتحاد عصام نوار.

آدم أصيل

على هامش الحدث

بطل تركي من أصول مصرية ينافس حاليًا على 3 ميداليات مختلفة 
في دورة أولمبياد طوكيو 2020 ضمن منافسات الجمباز

منتخب 
السودان يسعى 
للمنافسة بكأس 
العرب )أشرف 
شاذلي/فرانس 
برس(

)Getty( كولن يحاول بيع التونسي السخيري

نوفمبر، ثم التوجه بعد ذلك إلى الدوحة، إذ 
لــن تكون سهلة هــي األخــرى،  تنتظره مهمة 
وال ســيــمــا أن املــنــتــخــب الـــســـودانـــي مــوجــود 
ــتــــي تــعــتــبــر  ــة، والــ ــعــ ــرابــ ضـــمـــن املـــجـــمـــوعـــة الــ
األقوى من بن باقي املجموعات، والتي تضم 
إلى جانبه منتخبات الجزائر ولبنان ومصر. 
ــتـــدأ املــنــتــخــب الـــســـودانـــي بــاملــشــاركــة في  وابـ
ــــأس الـــعـــالـــم مـــنـــذ الــــعــــام 1958،  تــصــفــيــات كـ
ــذي تــأهــل بعد  الــتــي أقــيــمــت فــي الــســويــد والــ
السياسية  الخافات  بسبب  مصر  انسحاب 

وكان للمنتخب السوداني بعد ذلك حضور 
الفت في التصفيات املؤهلة إلى كأس العالم 
الــعــام 1990، حيث لعب مع  فــي  إيطاليا  فــي 
مباراة  السودان  الكاميرون، وخسر  منتخب 
الذهاب بهدفن مقابل ال شيء في الكاميرون، 
ــه بــهــدف  ــــاب عــلــى أرضــ ــاز فـــي مـــبـــاراة اإليـ وفــ

مقابل ال شيء لتتأهل الكاميرون.
وفـــي تــصــفــيــات مــونــديــال كـــوريـــا الجنوبية 
واليابان في العام 2002، كانت هناك فرصة 
لــلــتــأهــل، حيث  الــســودانــي  للمنتخب  كــبــيــرة 

بــن البلدين فــي ذلــك الــوقــت، وكــانــت تفصل 
الــــســــودان عـــن الــلــعــب فـــي املـــونـــديـــال خــطــوة 
واحــــــدة، لــكــن املــنــتــخــب الـــســـودانـــي انــســحــب 
الكيان  منتخب  كـــان  خصمه  ألن  اآلخـــر  هــو 

الصهيوني. 
في تصفيات  السودان  وتواصلت مشاركات 
كأس العالم بعد ذلك، ووصل في العام 1970 
إلى املرحلة النهائية، إال أنه خرج بعد دورة 
ثــاثــيــة تــأهــل مــن خــالــهــا املــنــتــخــب املغربي 
إلــــى الــنــهــائــيــات الــتــي أقــيــمــت فـــي املــكــســيــك. 

التي  تــألــق بشكل الفــت وتــصــدر مجموعته، 
الــقــارة السمراء  اثــنــان مــن عمالقة  كــان فيها 
أنــه أخفق  إال  هما منتخبا نيجيريا وغــانــا، 
لـــيـــودع دون تحقيق  الـــجـــوالت األخـــيـــرة  فـــي 

الحلم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
لـــطـــاملـــا راود الــجــمــاهــيــر  الــــــذي  الـــحـــلـــم  ــك  ــ ذلـ
الــســودانــيــة، يــعــود مــجــددًا لــيــخــالــج مشاعر 
ــات عـــشـــاق الــــكــــرة فــــي بـــاد  ــمـــوحـ ــال وطـ ــ ــ وآمـ
ما  يتحقق  بـــأن  قلوبهم  تتعلق  إذ  الــنــيــلــن، 

طال انتظاره في مونديال الوعد 2022.

ميركاتو ساخن في وجه رياضي
مالعب أوروبا

تونس ـ العربي الجديد

إلياس السخيري  تابع نجم منتخب تونس 
الــتــدريــبــات مــع نــاديــه كــولــن، اســتــعــدادًا لبدء 
منافسات الدوري األملاني املمتاز لكرة القدم، 
الــاعــب مع  الــغــمــوض مستقبل  يــســود  فيما 
املــغــادرة نحو  أو  باالستمرار  الفريق، ســواء 
نـــــاٍد آخــــر خــــال فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت الــحــالــيــة. 
أن  األملانية  »كيكر«  لصحيفة  تقرير  وكشف 
كولن لم يصل إليه أي عرض رسمي للتعاقد 
الــنــادي تفّكر  الــســخــيــري، مــا جعل إدارة  مــع 
جّديا في االنفتاح على كل املقترحات، حتى 
الذي  السعر   من 

ّ
أقــل وإن كانت بقيمة مالية 

األول.  لبيع نجمه  البداية  في  الفريق  حــّدده 
وأضاف املصدر ذاته أن كل الفرق التي أبدت 
اهــتــمــامــا بــالــســخــيــري، مــثــل نــابــولــي ورومـــا 
اإليطالين ووستهام يونايتد اإلنكليزي، لم 
تفاوض مجلس إدارة كولن بشكل رسمي، ما 
يحقق  للتنازل حتى  مضطرًا  النادي  يجعل 
هدفه ببيع إلياس خال امليركاتو الصيفي. 
لحقت  التي  الكبيرة  املالية  الخسائر  وجــّراء 
بــكــولــن بسبب أزمـــة فــيــروس كـــورونـــا، بحث 
ــل 

ّ
األملـــــان عــلــى بــيــع الــســخــيــري بــمــبــلــغ ال يــق

عـــن 15 مــلــيــون يــــــورو، لــكــن هــــذا الـــهـــدف لم 

ــق، رغـــم أن الـــاعـــب الــتــونــســي تــصــّدر 
ّ
يــتــحــق

ــة  ــيـ أخـــبـــار املــيــركــاتــو فـــي الــصــحــافــة األوروبـ
املــاضــيــة. ويمتد عقد صاحب  األشــهــر  طيلة 
الـــ26 سنة مع كولن حتى 2023، ما يعني أن 
تبقى  الفريق  مع  التجربة  مواصلته  مسألة 
واردة جّدًا، خصوصا أن موعد بدء الدوريات 
ــيــــة أمــســى قــريــبــا، وفـــي هـــذه الــحــالــة  األوروبــ
سيرّحب الجهاز الفني لكولن كثيرًا باستمرار 
السخيري الذي كان أحد املساهمن في إنقاذ 
النادي من الهبوط، املوسم املاضي. من جهة 
أخــــــرى، انــتــقــل الــــحــــارس الــــدولــــي اإليــطــالــي 
إلــى جنوى في صفقة  سالفاتوري سيريغو 
انتقال حر، بحسب ما أعلن النادي اإليطالي. 
ــفــــوف املــنــتــخــب  وكـــــــان ســـيـــريـــغـــو ضـــمـــن صــ
أوروبـــا على حساب  بكأس  املتوج  اإليطالي 
الترجيح  اإلنكليزي املضيف بركات  نظيره 
3-2 بــعــد الــتــعــادل 1-1 فــي الــوقــتــن األصــلــي 
واإلضافي على ملعب ويمبلي الشهير، لكنه 
نـــادرًا مــا وقــف بــن الخشبات الــثــاث بسبب 
البطولة جانلويجي  فــي  أفــضــل العــب  تــألــق 
ــزوري«  ــ دونـــارومـــا فــي الـــدفـــاع عــن عــريــن »أتـ
الذي يشرف على تدريبه روبرتو مانشيني. 
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ ولـــــم يــــحــــدد جــــنــــوى تـــفـــاصـــيـــل االتـ
الحارس البالغ 34 عاما والــذي حــرره فريقه 
السابق تورينو الشهر املاضي، بعدما دافع 
عن ألوانه في 150 مباراة خال 4 مواسم. في 
تــقــاريــر محلية أن سيريغو  ــارت  املــقــابــل، أشـ
وقع عقدًا لفترة عام، مع خيار التجديد لعام 
إضافي. وحقق سيريغو أبرز إنجازاته خال 
خمسة أعوام قضاها مع نادي باريس سان 
ــذي انــضــم إلــيــه حديثا  جـــرمـــان الــفــرنــســي الــ
مواطنه دوناروما قادما من ميان. ويتضمن 
ــــال إقـــامـــتـــه فــي  ســـجـــل ســـيـــريـــغـــو، املــــعــــار خـ
-2016( إشبيلية  إلـــى  الــبــاريــســيــة  الــعــاصــمــة 
اإلسبانين،   )2017( أوساسونا  وثــم   )2017
الفوز بالدوري الفرنسي أربع مرات بن عامي 
2013 و2016، كما أحرز الكأس املحلية مرتن. 
أن تشلسي  إيطالي،  وكشف تقرير صحافي 
البلجيكي  مــع  للتعاقد  الــضــغــط  ســيــواصــل 
إنتر ميانو، خال  روميلو لوكاكو، مهاجم 
العديد  وأكـــدت  الــجــاري.  الصيفي  امليركاتو 
من التقارير اإليطالية والبريطانية، أن إنتر 
رفــــض عـــرضـــا ضــخــمــا مـــن تــشــلــســي بقيمة 
100 مليون يـــورو، بــاإلضــافــة إلــى مــاركــوس 
ألونسو مقابل الحصول على توقيع لوكاكو، 
إيطاليا«،  لكن وفقا لشبكة »سكاي سبورت 
فإن هذا العرض لن يكون األخير من تشلسي 

بشأن لوكاكو.
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خلقت فوضى المرور في بغداد مشكالت كثيرة زادتها سيطرة موالين لفصائل مسلحة على مرائب السيارات التي باتت وسيلة 
تجارية تدر أرباحًا كثيرة على حساب السلطات العاجزة واألهالي

»كراجات« بغداد
مرائب غير قانونية بسطوة السالح

بغداد ـ زيد سالم

ــــي وقــــــت تـــشـــهـــد فـــيـــه الـــعـــاصـــمـــة  فـ
مرورية  اختناقات  بغداد  العراقية 
غير عــاديــة تترافق مــع عــدم توافر 
مــواقــف لتلبية احــتــيــاجــات ركـــن الــســيــارات 
الـــكـــثـــيـــرة، تــنــتــعــش ظــــاهــــرة املـــــواقـــــف غــيــر 
أماكنها وتديرها  التي »تخترع«  القانونية 
ــحــة، ويعجز 

ّ
جــهــات تــدعــمــهــا فــصــائــل مــســل

ــو أمــــانــــة  ــ ــــؤولـ ــــسـ رجــــــــال شــــرطــــة املــــــــــرور ومـ
عن  املــســؤولــة  الحكومية  )الــجــهــة  العاصمة 
التي  السيارات  مواقف  إزالتها.  عن  بــغــداد( 
ــم »كــــراجــــات  ــ ــيـــون اسـ ــراقـ ــعـ يــطــلــق عــلــيــهــا الـ
الـــســـيـــارات« تــتــخــذ أرصــفــة وســـاحـــات عامة 
الـــدولـــة وحــتــى حــدائــق ومــســاحــات  تملكها 
خــضــراء، وتــتــحــّول إلــى »مــشــاريــع تجارية« 
تدر عائدات جيدة، إذ إن كلفة ركن السيارة 
لساعة واحـــدة تبلغ 5 آالف ديــنــار )نــحــو 3 
دوالرات(. ويجبر صاحب السيارة على الدفع 
حتى لو كان مكان املوقف رصيفا أو ساحة 
عامة مخصصة للوقوف مجانا في األصل. 
وال تملك الــجــهــات الــتــي تــديــر هــذه املــواقــف 
أمــوال  إداري ألخــذ  أو  قانوني  أي ترخيص 
الذين ينشدون تأمن مواقف  املواطنن  من 
اتها إلى  لسياراتهم، في حن وصلت اعتداء
املحاذية لألسواق  الجانبية  والطرق  األزقــة 
الحكومية   املؤسسات  من  القريبة  واملناطق 
التي تشهد عــادة زحمة مــرور مع تدني في 

عدد مواقف السيارات.

حصانة
ــداد إن  ــ ــغـ ــ ــة بـ ــ ــانـ ــ ــي أمـ ــ يــــقــــول مــــســــؤولــــون فـ
على  يسيطرون  الــذيــن  األشــخــاص  غالبية 
هــذه املــواقــف ويديرونها مــوالــون لفصائل 
ــقــــربــــة مـــنـــهـــا،  مـــســـلـــحـــة أو شـــخـــصـــيـــات مــ
ويـــحـــظـــون بــحــمــايــتــهــا الـــتـــي تــحــولــت إلــى 
أشبه بحصانة تجعل أي موظف في أمانة 
بـــغـــداد يــتــجــنــب الــــدخــــول فـــي أي نــــوع من 
املشكات مع املليشيات تحديدًا، والتي قد 
تمتد الى أسرته في حال اضطر املسلحون 
لــردعــه. وتــفــيــد مــصــادر فــي مــديــريــة املـــرور 
ــــدد الــــســــيــــارات فــي  ــــأن عـ الـــعـــامـــة بـــبـــغـــداد بـ
أن  مليون، في حن   2.5 يتجاوز  العاصمة 
شوارعها ال تتسع ألكثر من نصف مليون، 
وذلك من دون احتساب دخول آالف اآلليات 
مــن املــحــافــظــات أســبــوعــيــا. وتــشــيــر إلـــى أن 
الجهات التي تستولي على كراجات قديمة 
»غير  بــطــرق  استحدثتها  جــديــدة  وأخــــرى 
شــرعــيــة« تــكــســب عـــشـــرات آالف الـــــدوالرات 
شهريا، والتي تذهب إلى خزنات الفصائل 
ــئـــات  ــيـ ــهـ ــة عــــبــــر مـــــا ُيـــــعـــــرف بــــــ »الـ ــلـــحـ املـــسـ
االقتصادية«، وشخصيات حزبية مرتبطة 
التيار الصدري وحزب  بجهات نافذة مثل 
ــدعـــوة اإلســـامـــيـــة. وتــخــتــلــف أجــــور ركــن  الـ
تــتــراوح  لكنها  املــنــاطــق،  املــركــبــات بحسب 
ألـــفـــي ديـــنـــار و5 آالف ديــنــار  بـــن  عــمــومــا 
للساعة الــواحــدة. أمــا أجـــرة مــكــوث املركبة 
فقد تتجاوز 20 ألف دينار عراقي )نحو 16 

دوالرًا( في بعض الكراجات.
 

ملف متفلّت
يقول ناجي الجبوري )43 عاما(، وهو من 
سكان حي الكرادة قرب الرصافة ببغداد، لـ 
»العربي الجديد« إن »معظم األزقــة املغلقة 
فــي الــحــي ألســبــاب أمنية أو بسبب وجــود 
مقار حزبية أو محطات تلفزيون فضائية 

هوامش

)Getty /زحمة ناس وسيارات في بغداد )سبنسر بالت

ــــات تـــــدر أمــــــوااًل  ــــراجـ ــّولـــت إلـــــى كـ ــحـ بـــهـــا، تـ
إلى  تنتمي  ال  وجــهــات  كثيرة لشخصيات 
الحي. ورغــم أن هذه األزقــة ليست كراجات 
ويفترض أن تتبع أرصفتها منازل السكان، 
اســتــولــت جــهــات حــزبــيــة ومسلحة عليها، 
الـــتـــي  األزقـــــــــة  إلدارة  أشــــخــــاصــــا  ــنــــت  ــ ــّي وعــ
األهالي  تزعج  للسيارات  مــرائــب  جعلوها 
وتجعلهم يفكرون بترك األحياء«. ويوضح 
أن »هذا األمر ينطبق على أحياء السعدون 
والعرصات والجادرية، وأخــرى في جانب 
والحارثية  واليرموك  املنصور  مثل  الكرخ 
التي تضم مناطق تجارية وعيادات ألطباء 

ومراكز تسوق«.
ومنذ عام 2003، توجد في العاصمة بغداد 
أزقة أغلقت تماما باستخدام كتل خرسانية 
ــن الــهــجــمــات  تـــنـــفـــيـــذًا لــخــطــة حــمــايــتــهــا مــ
اإلرهـــابـــيـــة، وبــعــضــهــا فــي مــنــاطــق الــكــرادة 
لكن  وغيرها.  وزيونة  والغدير  والجادرية 
هــذا اإلغـــاق استغلته جهات نــافــذة الحقا 
ــارة تــحــويــلــهــا إلــــى مــرائــب  ــجـ فـــي تــنــفــيــذ تـ
عشوائية،  بطريقة  مــنــازل  وبــنــاء  مــربــحــة، 
إضــافــة إلــى مــصــادرة معظم املــاعــب داخــل 
ملـــنـــازل  أراض  ــع  ــطـ الــســكــنــيــة، وقـ األحــــيــــاء 

مهّدمة وأرصفة شوارع. 
يــقــول رئــيــس الــلــجــنــة األمــنــيــة الــســابــق في 
الجديد«  »العربي  لـ  املطلبي،  سعد  بغداد، 
ــرور كــبــيــرة جـــدًا في  ــ إن »فـــوضـــى حــركــة املـ
بغداد، وقد تأثرت بإدارة املرائب وتوزيعها 

الهائلة في  املناطق، والزيادة  ونشرها في 
عـــدد املــركــبــات الــتــي تــدخــل الــعــاصــمــة من 
دون أي تخطيط. وأدى ذلــك إلــى اضطراب 
فـــي تــنــظــيــم وجـــــود هــــذه املـــركـــبـــات، ودفـــع 
ــزاب وفــصــائــل  ــ أشــخــاصــا يــنــتــمــون إلـــى أحـ
ــة«.  وعــصــابــات منظمة إلــى اســتــغــال األزمـ
على  عــاديــة  شخصيات  »تسيطر  يضيف: 
ــكـــراجـــات فـــي املــنــاطــق الــشــعــبــيــة.  مــعــظــم الـ
وهؤالء من أهالي املناطق نفسها، في حن 
أمانة  وتــحــديــدًا  املحلية  السلطات  تسعى 
بغداد إلى اإلمساك بامللف، لكنها تصطدم 

بتهديدات وضغوط لنافذين«.
مــن جــهــتــه، يــصــرح عــضــو لجنة الــخــدمــات 
فــي الــبــرملــان الــعــراقــي جــاســم البخاتي بأن 
عليها  تستحوذ  الرسمية  غير  »الكراجات 
عصابات استغلت مساحات تحت جسور 
ــي بــــغــــداد،  ــ ــات مـــهـــمـــة فـ ــ ــاحــ ــ وشـــــــــــوارع وســ
وجــعــلــتــهــا مـــرائـــب لــركــن الـــســـيـــارات، وذلـــك 
ــرأى ومـــســـمـــع مــــن أمــــانــــة بــــغــــداد.  ــ ــ تـــحـــت مـ
وتــتــعــدد األمـــاكـــن املــســتــغــلــة لــغــايــات غير 
الــدولــة أيــة فوائد  شرعية مــن دون تحقيق 
الذوق  إلى  أنها تشّوه وتسيء  منها، علما 
»هذه  يتابع:  بغداد«.  في  والجمالية  العام 
الـــظـــاهـــرة هـــي جــــزء مـــن مــظــاهــر أخـــــرى ال 
تراعي الجوانب البيئية والصحية، وبينها 
انتشار معامل املاء وتعديها على شبكات 
ــع بــا  ــاريــ املــــيــــاه وربـــطـــهـــا بـــعـــشـــرات املــــشــ
موافقات رسمية. وعرضنا هذه املاحظات 

ــــذي يــفــتــرض أن يجد  ــام أمــــن بـــغـــداد الـ ــ أمـ
اإلفصاح  لها، ويتحلى بجرأة   جذريا 

ً
حــا

عــن هوية مستغلي هــذه األمــاكــن واملــرافــق 
املخصصة للعامة«.

األرصفة الباقية قليلة 
وال يــتــردد الــرائــد حــيــدر عــلــوان، مــن دائــرة 
»العربي الجديد«  مرور الكرادة، في القول لـ
إن »عــــدد الـــكـــراجـــات فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
بــاتــت أكــثــر مـــن عـــدد األرصـــفـــة املخصصة 
للمشاة وكذلك الشوارع في بعض األحياء 
الــخــاضــعــة لــســلــطــة األحــــــزاب واملــســلــحــن، 
وتخلو من أي ضوابط على صعيد تنظيم 
الحركة فيها، أما األهالي فهم غير قادرين 
بغداد  في  ويوجد  الظاهرة.  مواجهة  على 
ــا مـــئـــات مــــن الــــكــــراجــــات، لـــكـــن تــلــك  وحــــدهــ
البلدية  لــدوائــر  والتابعة  رسميا  املسجلة 
وأمانة بغداد ال تمثل إال ربع عددها املنتشر 
على األرض«. يضيف أن »السلطات املحلية 
وأمــانــة بغداد ال تستطيع مواجهة خروق 
العصابات الحزبية والجهات النافذة على 
صعيد خلق كراجات وإغاق شوارع وفتح 
منافذ تمتد من أحياء سكنية على شوارع 
رئــيــســيــة مـــن دون الــلــجــوء إلــــى الــســلــطــات 
اإلداريـــة  قــراراتــهــا  التي تعرضت  املختصة 
األحــزاب  أن  إلضعاف كبير ومتعمد، علما 
التي  الحكومية  الـــدوائـــر  فــي  أيــضــا  ممثلة 

يفترض أن تحاسب املخالفن«.

يتجاوز عدد السيارات 
في بغداد 2.5 مليون، 

في حني أن شوارعها ال 
تتسع ألكثر من نصف 

مليون

■ ■ ■
فوضى حركة املرور 
كبيرة جدًا في بغداد، 

وقد تأثرت بإدارة 
املرائب وتوزيعها 

ونشرها في املناطق، 
والزيادة الهائلة في عدد 

املركبات التي تدخلها

■ ■ ■
ال تستطيع السلطات 
املحلية وأمانة بغداد 

مواجهة خروق 
العصابات الحزبية 

والجهات النافذة على 
صعيد خلق كراجات 

وإغالق شوارع

باختصار

سعدية مفرح

قــادنــي حــديــث عميق مــع ســيــدة رائــعــة، التقيتها بعد 
التي  الــصــداقــة  إلــى محاولة فهم معنى  غــيــاب طــويــل، 
ــّر، مــنــذ ســنــوات  ــ ـــنـــي أمـ

ّ
تــجــمــع بـــني اثـــنـــني. قــلــت لــهــا إن

قــلــيــلــة، بــمــرحــلــة الــتــخــفــف مـــن مــعــارفــي الــكــثــر الــذيــن 
كنت أسميهم أصدقائي. ووافقتي الرأي بشأن أهمية 
ها، كما بدا لي، تمّر باملرحلة نفسها، وقد 

ّ
املوضوع، ألن

للصداقة،  والجليل  الجميل  املعنى  ة 
ّ
حاف إلــى  وصلت 

السنني.  الــزمــن وخــبــرات  بــتــجــارب  املــعــجــون  بوعيها 
ــدت إلــى  ، فــقــد عـ

ً
ــر مــهــم بــالــنــســبــة لـــي فـــعـــال وألّن األمــ

ني على وشك االنتهاء 
ّ
التفكير فيه الحقًا، ألكتشف أن

تقريبًا بتلك املرحلة تحت شعار؛ صديق الجميع ليس 
صديقًا ألحد!

لــم أعـــد أحــتــفــظ بقائمة األصـــدقـــاء ســـوى بــاألصــدقــاء 
الحقيقيني الذين تعّرضوا، من دون قصد وال تخطيط 
واملــعــمــقــة،  البسيطة  الــزمــن  مــنــي، الخــتــبــارات  مسبق 
ونــجــحــوا فــيــهــا مـــن دون قــصــد وال تــخــطــيــط مسبق 
ــهــا ال تحتوي 

ّ
مــنــهــم. وقــائــمــتــي لــيــســت طــويــلــة، ولــعــل

ســـوى عــلــى أربــعــة إلـــى خــمــســة أســمــاء وحــســب. هــذا 
أحيانًا،  الحّد  فائض عن  ه 

ّ
لعل بل  يكفيني جــدًا،  العدد 

 
ّ

إال أغــادرهــا  الــصــداقــة، وال  بفكرة  أحتفي كثيرًا  فــأنــا 
بعد أن أشبعها بما يعّززها في وجــودي، ويرّسخها 
في وجداني، وينميها في يقيني وإيماني. هذا يعني 
أّن عددًا يفوق ذلك العدد سيكون مرهقًا بالنسبة لي 
االهتمام به بما يكفي أو الخضوع الهتمامه املفترض، 
تــبــدو، في  الــصــداقــة،  فعلى بساطة فكرة  ينبغي.  كما 
يمكن  وال  التعقيد،  شــديــدة  املــهــمــة،  مفاصلها  بعض 
إلى  بــاإلشــارة   

ّ
إال لها  مــانــع  اإلحــاطــة بتعريٍف جــامــٍع 

قة في 
ّ
نماذجها املتحققة في الحياة. ونماذجي املتحق

ه رائعة، إلى الدرجة 
ّ
حياتي على مدى سنوات عمري كل

التي أصبحُت أشعر فيها أّن القدر يدللني بمثل هؤالء 
األصدقاء في حياتي، ويعوضني عن كثير من الفقد 
أجــلــس إلحصاء  ما 

ّ
كل أستشعرها  أخـــرى،  أمـــور  فــي 

الخسائر واألرباح في مشوار الحياة. 
هل يعني هذا أّن علينا خسارة كل من نعرفهم حولنا 
ــوانـــب كــثــيــرة مــفــعــمــة بــاملــحــبــة  ــن الــصــالــحــني فـــي جـ مـ
الصادقة والود واالحترام املتبادل واملجامالت اللطيفة، 

وغــيــرهــا مـــن مــشــاعــر تــجــمــل الـــعـــالقـــات، وتــســيــر بها 
فمن  ال،  بالتأكيد  والــرضــا؟  الطمأنينة  مــن  مزيد  نحو 
املفيد لنا ولهم أن تستمر مثل هذه العالقات واملعارف 
القوية التي ال ترقى إلى مستوى الصداقات، وال تحقق 
العالقات  من  لكثير  قابلة  فالحياة  الدقيقة،  امتيازاتها 
الــلــطــيــفــة الــتــي تــجــمــعــنــا بــآخــريــن ســـنـــوات أو شــهــورًا 
تؤذينا  ال  ها 

ّ
أن فاملهم  قليلة،  أو حتى ساعات  أيامًا  أو 

وال تؤذيهم، وتمضي بنا من دون شعوٍر بالنقص أو 

أو  أو قصروا  إن غابوا  الخذالن،  أو  الخديعة  أو  الجرح 
ابتعدوا بسبٍب أو بال سبب. 

ف من عالقات الصداقة غير الحقيقية 
ّ
علينا، إذًا، أن نتخف

 ما 
ّ

نتعّمد فقدانها، فكل أن  قدر استطاعتنا، من دون 
علينا إعادة ترتيب أوراق تلك العالقات لنجد أنفسنا، 
في نهاية املطاف، إن سارت األمور بهدوء جريان النهر 
في أواخره، وقد وصلنا إلى تلك املنطقة الحّرة الجميلة 
التزامات صعبة،  بال  املشترك،  والفهم  باملحبة  املفعمة 

وال اشتراطات مسبقة، وال استحقاقات ملّحة. 
بهذه املناسبة، أود أن أعّبر عن مدى امتناني ألصدقائي 
الـــذيـــن كـــانـــوا دائـــمـــًا بــالــقــرب مــنــي، وإن فـــّرقـــت بيننا 
رأيــت  فبعيونهم  الزمانية،  حتى  أو  املكانية  املــســافــات 
وبقلوبهم  السفر.  أستطيع  ال  كنت  عندما  ه، 

ّ
كل العالم 

ه، عندما كانت تحيط بقلبي جبال 
ّ
شعرت بالدفء كل

أتــجــاوز  كنت  وبمسانداتهم  الــجــهــات.   
ّ

كــل مــن  الجليد 
الصعاب دائمًا. وعلى الرغم من حرصي الشديد على 
ه، كنت أشعر بالتقصير دائمًا. وعذري 

ّ
مبادلتهم ذلك كل

هم، أفضل مني في مقدار العطاء وحجم 
ّ
هم كانوا، كل

ّ
أن

الحّب ودرجة اليقني بفكرة الصديق... شكرا لهم.

تخّففوا من صداقاتكم

وأخيرًا

علينا أن نتخّفف من 
عالقات الصداقة غير الحقيقية 

قدر استطاعتنا، من دون أن 
نتعّمد فقدانها
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