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خطة أوروبية لزيادة اللقاحات بال رفع براءات االختراع

    وفد ُعماني رفيع 
المستوى في صنعاء 
للمرة األولى منذ بدء 

الحرب اليمنية

    فرانس برس: الزيارة 
هي إلقناع الحوثيين 
بوقف النار والدخول 

بالمفاوضات

    عودة كبير مفاوضي 
أنصار اهلل من مسقط 

ح أنها حصلت  يُرجَّ
بموافقة سعودية

    بن مبارك في مسقط 
وأفكار ليندركينغ 
وغريفيث حاضرة 
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تحقيقات 13

في العدد

اليمن

خالل تحرك في بغداد الشهر الماضي ضد االغتياالت التي ُتتهم المليشيات بارتكابها  )مرتضى السوداني/األناضول(

ــّدم االتـــحـــاد األوروبــــــي اقــتــراحــا إلـــى منظمة  قــ
ة عمل تكفل زيادة 

ّ
العاملية بشأن خط التجارة 

املـــعـــروض مـــن الــلــقــاحــات املـــضـــادة لــفــيــروس 
كورونا، ورفع القيود عن الصادرات، من دون 
دعــم رفــع بـــراءات االخــتــراع. وكـــّررت املفوضية 
األوروبية تحفظاتها على اقتراح تعليق حماية 
امللكية الفكرية للقاحات، الذي تطلبه دول مثل 
اإلدارة  دعمته  والـــذي  أفريقيا،  وجــنــوب  الهند 
األمــيــركــيــة. وأعــربــت املفوضية، فــي بــيــان، عن 
ــر في 

ّ
»عـــدم االقــتــنــاع بـــأّن ذلــك االقــتــراح ســيــوف

الـــوقـــت الــحــاضــر أفـــضـــل ســبــيــل لــبــلــوغ هــدف 

من  العالم«.  إليه  يحتاج  الــذي  اللقاحات  توزيع 
ــفــت بــعــض الـــواليـــات الهندية 

ّ
ــرى، خــف جــهــة أخــ

قيود الــعــزل الــعــام مــع تــراجــع أعـــداد اإلصــابــات 
بكورونا، وسجلت البالد أقل حصيلة إصابات 
يومية منذ نحو شهرين، على أن تسمح لبعض 
املتاجر بفتح أبوابها في أيام معينة، كما يمكن 
العمل بحضور  إلــى  الــعــودة  الخاصة  للمكاتب 
املائة من عــدد موظفيها. وقــال رئيس  50 في 
وزراء حــكــومــة نــيــودلــهــي أرفــيــنــد كــيــجــريــوال 
)الصورة( إن »وضع كورونا في دلهي يتحّسن 
ببطء«، مضيفا أّن الوالية ستعزز قدرتها على 

إلــى 420 طــنــا«. مــن جهة  تخزين األوكسجني 
أخرى، أشار إلى أن املدينة تستعد للتعامل مع 
ذروة في إصابات كورونا في املستقبل تصل 

إلى 37 ألف حالة يوميا. 
شركة  رئيس  أعلن  باللقاحات،  يتعلق  مــا  وفــي 
أّن  ويــدونــغ،  يــني  الصينية،  بيوتك«  ـ  »سينوفاك 
ــّرت االســـتـــخـــدام الـــطـــارئ لــلــقــاح الـــذي  ــ الــصــني أقـ
تنتجه الشركة للوقاية من كورونا للفئة العمرية 
الثالثة وحتى 17 عاما. وترفض حملة  من سن 
التطعيم فــي الــصــني، الــتــي أعــطــت أكــثــر مــن 723 
حزيران،  يونيو/  من  الثالث  حتى  جرعة  مليون 

عاما.  عشرة  الثامنة  دون  هــم  ملــن  لقاحات  منح 
مـــن جــهــتــهــا، مــنــحــت الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لـــأدويـــة 
فـــي الـــبـــرازيـــل تــرخــيــصــا اســتــثــنــائــيــا الســتــيــراد 
الروسي  فــي«   - »سبوتنيك  لقاحي  من  جرعات 
الوطنية  الوكالة  وكانت  الهندي.  و»كوفاكسني« 
لليقظة الــصــحــيــة )أنــفــيــزا( عــارضــت فــي الــبــدء 
 أن هناك نقصا في البيانات 

ً
ترخيصهما، معتبرة

أعلن  كــمــا  وفعاليتهما.  سالمتهما  مــن  ــد 
ّ
لــلــتــأك

بــالده  أن  فرنانديز  ألبرتو  األرجنتيني  الرئيس 
ستبدأ في إنتاج لقاح سبوتنيك-في الروسي.  

)رويترز، فرانس برس(

الحدث

محاولة ُعمانية لدفع مفاوضات السالم

األحد  6  يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  □  العدد 2470  السنة السابعة

Sunday 6 June 2021

ما الذي استندت إليه إدارة 
فيسبوك لكي تبقي الحظر 

المفروض على دونالد 
ترامب لسنتين؟
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عشوائيات اإلسكندرية: تطوير بالعصا
خطة  إطار  في  بالتهجير  مهددون  اإلسكندرية  في  بك  محرم  حي  أهالي 

تطوير أعلنتها الحكومة، وتريد تنفيذها بالقوة القاهرة. ]18ـ19[
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لبحث التسوية

للحديث تتمة...

محاولة ُعمانية 
لدفع السالم

االنتخابات الجزائرية: امتحان صـعب ألحزاب السلطة السابقة

يشهد الملف اليمني حراكًا مكثفًا تقوده سلطنة عمان لدفع الحل السياسي، وذلك 
عبر زيارة وفد منها صنعاء إلقناع الحوثيين بالدخول في مفاوضات سالم، بالتوازي 
واشنطن  وّجهتها  اتهامات  بعد  وذلك  مسقط،  في  يمني  وفد  استقبال  مع 

للحوثيين بالمسؤولية عن اإلخفاق في التوصل إلى وقف للنار

عدن ــ العربي الجديد

غــــداة إعــــان الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة 
عن اإلخــفــاق في التوصل إلــى وقف 
إلطـــاق الــنــار فــي الــيــمــن، واتهامها 
ــفـــاق  ــذا اإلخـ ــ الـــحـــوثـــيـــن بـــاملـــســـؤولـــيـــة عــــن هـ
وبعدم اتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع، 
ــفــت ســلــطــنــة عـــمـــان مـــن تــحــركــاتــهــا لــدفــع 

ّ
كــث

مفاوضات السام وإقناع جماعة الحوثين 
ــار. فــفــي حـــن وصـــل وفـــد عماني  ــنـ بــوقــف الـ
ــاء، كــانــت  ــعـ ــنـ ــبـــت، إلـــــى صـ ــع، أمـــــس الـــسـ ــيــ رفــ
ــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي  ــ مــســقــط تــســتــقــبــل وزيـ

أحمد عوض بن مبارك.
ــــى صــنــعــاء،  ــانـــي، أمــــــس، إلـ ــمـ ــد عـ ــ ووصــــــل وفـ
ــفـــاوضـــن الــحــوثــيــن محمد  بــرفــقــة كــبــيــر املـ
عــبــد الـــســـام وقــيــاديــن فـــي صــفــوف جماعة 
الله« كانوا في مسقط منذ سنوات.  »أنصار 
وقــــال عــبــد الـــســـام، فـــي تــصــريــحــات نقلتها 
 
ّ
إن الجماعة،  باسم  املتحدثة  »املسيرة«  قناة 
زيارة الوفد العماني هدفها »التباحث حول 
الـــوضـــع فـــي الــيــمــن عــلــى أســــاس مــبــدأ حسن 
الـــجـــوار واملـــصـــالـــح املــشــتــركــة«. وأشـــــار عبد 
 جــمــاعــتــه »تــعــمــل عــلــى الــدفــع 

ّ
الــســام إلـــى أن

وكذلك  اإلنــســانــي  للوضع  ترتيبات  بعملية 
عملية الـــســـام« فــيــمــا نــقــلــت وكــالــة »فــرانــس 
ــــرس« عــــن مــــســــؤول حـــوثـــي لــــم تــكــشــف عــن  بــ
والقيادين  العمانين  املــســؤولــن   

ّ
أن اســمــه، 

بزعيم  سيجتمعون  الــحــوثــيــن  صــفــوف  فــي 
الجماعة عبد امللك الحوثي »لحلحلة األزمة«. 
 زيــارة الوفد العماني هي 

ّ
وأضــاف: »يبدو أن

النار  إلقناع )قيادة( الحوثين بوقف إطاق 
والدخول في مفاوضات سام«. وذكرت قناة 
الوفد   

ّ
أن عــن مصدر مطلع،   

ً
نقا »الــجــزيــرة« 

 لــأزمــة، 
ّ

الــعــمــانــي سيبحث، إضــافــة إلـــى حـــل
إعادة ترتيب الوضع الدبلوماسي والتواصل 

ــود تــمــثــيــل  ــ ــــدم وجــ ــــى عـ ــرًا إلـ مــــع مـــســـقـــط، نـــظـ
سنوات.  منذ  صنعاء  في  لعمان  دبلوماسي 
وهذه املرة األولى التي يصل فيها وفد عماني 
إلى صنعاء، منذ بدء الحرب قبل نحو سبع 

سنوات في اليمن، وفق وكالة »األناضول«.
ومن املرّجح أن يكون الوفد العماني واليمني 
قــد حــصــل عــلــى مــوافــقــة مــن قــبــل الــســعــوديــة، 
لـــدخـــول صــنــعــاء، بــحــكــم ســيــطــرة الــتــحــالــف 
بقيادتها على أجواء املطار املغلق منذ 2016. 
السماح  السابق  فــي  يرفض  التحالف  وكــان 
إلى  بالعودة  آخرين  وقيادين  السام  لعبد 
منذ  الحوثين،  لسيطرة  الخاضعة  صنعاء 
شاركوا في محادثات سام في الكويت، قبل 

خمس سنوات.
وتـــلـــعـــب ســلــطــنــة عـــمـــان دورًا رئـــيـــســـيـــا فــي 
األميركي  والجانب  الحوثين  بن  الوساطة 
والــســعــودي، فــي مــا يــخــص مـــبـــادرات إنــهــاء 
ــا لــعــبــد الـــســـام، فــإن  ــقـ ــة الــيــمــنــيــة. ووفـ ــ األزمــ
بذلت  التي  للجهود  استكماال  تأتي  الــزيــارة 
فـــي الــســلــطــنــة. ومـــن املـــقـــرر أن يــبــحــث الــوفــد 
ــتـــي طــرحــهــا  الـــعـــمـــانـــي الـــنـــتـــائـــج األخــــيــــرة الـ
ــركـــي تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ،  ــيـ املـــبـــعـــوث األمـ
واألمـــمـــي مــارتــن غــريــفــيــث. وكــــان املــبــعــوثــان 
قــد أجــريــا جــوالت مكوكية فــي املنطقة لدفع 
جــهــود الــســام إلـــى األمــــام. والــتــقــى غريفيث 
وليندركينغ مسؤولن في صفوف الحكومة 
ــان  ــ ــي مـــســـقـــط. وكـ ــ ــيــــن فـ الـــيـــمـــنـــيـــة والــــحــــوثــ
ــراف الـــنـــزاع الــيــمــنــي خــال  ــ غــريــفــيــث دعـــا أطـ
زيارة إلى صنعاء االثنن، إلى االستفادة من 
الزخم الدبلوماسي اإلقليمي والدولي إلنهاء 
الــــحــــرب، مــتــحــّدثــا عـــن »طـــاقـــة دبــلــومــاســيــة 

حقيقية لم تكن موجودة من قبل«.
وبــالــتــوازي مــع وصـــول الــوفــد الــعــمــانــي إلــى 
صــنــعــاء، بــدأ وفــد حكومي يمني زيـــارة إلى 
وتــرأس  العمانين.  املسؤولن  للقاء  مسقط 

أحمد عوض  اليمني  الخارجية  وزيــر  الوفد 
ــذي الـــتـــقـــى نـــظـــيـــره الــعــمــانــي  ــ بــــن مــــبــــارك، الــ
بــن مبارك  وأكـــد  البوسعيدي،  بــن حمد  بــدر 
اآلراء  تبادل  على  الشرعية  الحكومة  حــرص 
مـــع املــســؤولــن فـــي الــســلــطــنــة، والـــدفـــع قــدمــا 
اليمن، باعتباره املطلب  لتحقيق السام في 
ت 

ّ
الــرئــيــس لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، مــقــابــل تعن

مليشيا الحوثي ورفضها التام للسام، على 

الجزائر ــ عثمان لحياني

تخوض أربعة من أحزاب السلطة، التي كانت 
تــشــّكــل الـــحـــزام الــســيــاســي لــلــرئــيــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة، االنتخابات البرملانية 
ــزيـــران  ــيـــو/حـ ــي 12 يـــونـ ــــررة فــ ــقـ ــ ــبــــكــــرة، املـ املــ
ــيـــاســـي ســـلـــبـــي مــثــقــل  ــيـــد سـ ــي، بـــرصـ ــالــ ــحــ الــ
باالتهامات التي توّجه إليها بسبب مواقفها 
السابقة، ولتبنيها ترشيح بوتفليقة لوالية 
الشعبي  الــحــراك  رئــاســيــة خــامــســة، أحبطها 
إضافة   ،2019 فبراير/شباط  تظاهرات  بعد 
»أحزاب الفساد«، نتيجة تورط  إلى وسمها بـ
كــبــار قــيــاداتــهــا مــن الــصــف األول فــي قضايا 
ــام، وشــــهــــدت نــزيــفــا  ــعــ ــال الــ ــ فـــســـاد ونـــهـــب املــ
ــادًا فـــي صــفــوفــهــا نــتــيــجــة لـــذلـــك، وهــــو ما  ــ حـ
تلقيها هزيمة  إمكانية  مــؤشــرات على  طــرح 
انــتــخــابــيــة، وتــقــلــصــا كــبــيــرًا لــعــدد مــقــاعــدهــا 
تخلت  بعدما  خصوصا  املقبل،  البرملان  فــي 

السلطة عنها.
في االنتخابات البلدية التي جرت عام 1990، 

حد تعبيره. وفي سياق الحراك الدبلوماسي 
أمـــــس، اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي  ــــادي، وزيــ مــنــصــور هـ
ووفــدًا  الصباح،  املحمد  ناصر  أحمد  الشيخ 
ــمــه رســـالـــة مـــن أمــيــر الــكــويــت 

ّ
مــرافــقــا لـــه، ســل

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، لم يتم 
الكشف عن مضمونها. وجدد الوزير الكويتي 
ــــاده الـــثـــابـــت تـــجـــاه الــيــمــن  تـــأكـــيـــد مـــوقـــف بــ
ودعـــمـــه ومــســانــدتــه ومــــؤازرتــــه فـــي مختلف 
املــواقــف والـــظـــروف. وبــحــســب وكــالــة »ســبــأ« 
اللقاء  خــال  جــرى  هـــادي،  لحكومة  التابعة 
اســتــعــراض الــعــاقــات األخــويــة بــن البلدين، 
وأوجــه التعاون في شتى املجاالت والفرص 
الــداعــمــة لــتــطــويــرهــا، إلـــى جــانــب الــتــطــورات 
ــهــــود املـــبـــذولـــة  اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة والــــجــ
تجاهها، فيما يتصل بأوضاع اليمن وبحث 
فـــرص الــســام، بــمــا يــعــزز األمـــن واالســتــقــرار 
املنشود لليمن واملنطقة بصورة عامة. وأكد 
هــادي »موقفه الــدائــم نحو الــســام والــحــوار 
ووقـــف الــحــرب وتنسيق املــواقــف والــجــهــود 
 دولـــة الكويت 

ّ
مــع األشــقــاء فــي الــكــويــت، وأن

كــانــت ســبــاقــة فــي دعــمــهــا لــلــحــوار والتنمية 
والـــســـام«. مــن جــهــتــه، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 

خــســر حـــزب »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« 80 
فــي املــائــة مــن الــبــلــديــات الــتــي كـــان يحكمها 
 .1988 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  انتفاضة  قبل 
وشــهــد الـــــدور األول لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
األول 1991،  التي جــرت في ديسمبر/كانون 
هزيمة ساحقة ومهينة لحزب السلطة األول. 
واملعطيات  السياسية  الــظــروف  تبدو  الــيــوم 
االنــتــخــابــيــة نــفــســهــا بــالــنــســبــة إلــــى »جــبــهــة 
ــزاب  ــنـــي«، كــمــا لـــعـــدد مـــن أحــ الــتــحــريــر الـــوطـ
الــســلــطــة، الــتــي كــانــت تــســتــفــيــد مـــن الــرعــايــة 
االنــتــخــابــيــة والــتــاعــب بــالــنــتــائــج، للتعرض 
الحراك  انتفاضة  بعد  انتخابية  هزيمة  إلــى 

الشعبي في فبراير 2019.
وتـــنـــبـــئ الـــكـــثـــيـــر مــــن املـــعـــطـــيـــات وتـــوقـــعـــات 
املراقبن، بأن أحزاب السلطة األربعة، »جبهة 
ــنــــي« و»الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــتـــحـــريـــر الــــوطــ الـ
ــر«  ــزائــ ــجــ ــع أمــــــل الــ ــمــ ــجــ ــراطــــي« و»تــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
و»التحالف الجمهوري«، تتوجه نحو فقدان 
األغلبية التي كانت تتمتع بها في البرملانات 
ــة، إذ كــــانــــت تــــحــــوز عـــلـــى أكــــثــــر مــن  ــقـ ــابـ ــسـ الـ
 ،1997 انتخابات  منذ  الــبــرملــان  مقاعد  ثلثي 
خــصــوصــا »جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر«، الـــتـــي كــانــت 
تحوز أكثر من 160 مقعدًا و»التجمع« الذي 
كان يحوز97 مقعدًا من مجموع 465 مقعدًا. 
محطة  املقبلة  االنتخابات  تمثل  أن  ع 

َ
وُيتوق

املـــواالة،  أحـــزاب  مــن  نهائي لحزبن  لتحييد 
ــى الـــهـــامـــش الـــســـيـــاســـي، وهــمــا  ودفــعــهــمــا إلــ
»الــتــجــمــع مـــن أجــــل الـــجـــزائـــر«، و»الــتــحــالــف 
الــجــمــهــوري«، والــلــذيــن أظـــهـــرا عــجــزًا كبيرًا 
إلــى حزب  إضافة  االنتخابية،  الحملة  خــال 
والذي  الجزائرية«،  الشعبية  »الحركة  ثالث، 
تجّمد نشاطه السياسي منذ اعتقال رئيسه 

عمارة بن يونس.
ــل إعــــــــان الـــتـــرشـــيـــحـــات لـــانـــتـــخـــابـــات  ــبــ وقــ
الـــبـــرملـــانـــيـــة فــــي مـــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، كـــان 
الــعــشــرات مــن كـــوادر أحـــزاب السلطة غــادروا 

الــــكــــويــــتــــي، دعــــــم بـــــــاده لـــلـــيـــمـــن وقـــيـــادتـــهـــا 
الحوار  ومرجعيات  بهادي  ممثلة  الشرعية 
والسام والقرارات األممية ذات الصلة حتى 
األمــن  فــي  اليمني  الــشــعــب  تطلعات  تحقيق 
الكويت  دعم  إلى  الفتا  واالستقرار،  والسام 
للمبادرة السعودية إلحال السام في اليمن 
والتي قوبلت بإجماع وترحيب دولي ملا فيه 

مصلحة الشعب اليمني، وفق »سبأ«.
الــتــطــورات بعدما اتهمت وزارة  وتــأتــي هــذه 
الـــخـــارجـــيـــة األمــــيــــركــــيــــة، الـــجـــمـــعـــة، جــمــاعــة 
ــــن اإلخـــــفـــــاق فــي  الــــحــــوثــــي، بـــاملـــســـؤولـــيـــة عـ
ها لم 

ّ
التوصل إلــى وقــف إلطــاق الــنــار، وبأن

تتخذ خطوات نحو تسوية الصراع. وذكرت 
ه »في حن تثير أطراف 

ّ
الخارجية األميركية أن

عدة، مشاكل داخل اليمن، يتحّمل الحوثيون 
مسؤولية كبرى عن رفض املشاركة الدؤوب 
في وقــف إطــاق النار واتــخــاذ خطوات لحل 
النزاع املستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات 
والــــــذي تــســبــب فـــي مـــعـــانـــاة تـــفـــوق الــوصــف 
ــار بــيــان الــخــارجــيــة  ــ لــلــشــعــب الــيــمــنــي«. وأشـ
 املبعوث األميركي الخاص لليمن تيم 

ّ
إلى أن

بــعــد جــولــة زار  الــخــمــيــس،  عـــاد،  ليندركينغ، 
خالها السعودية وُعمان واإلمارات واألردن، 

ســفــيــنــتــهــا بــحــثــا عـــن مـــســـار ســيــاســي آخـــر، 
املــرحــلــة، بعد تخلي  أحـــزاب  لــم تعد  لكونها 
ــدد كبير  الــســلــطــة عــنــهــا. وفــيــمــا اســـتـــقـــال عــ
الــتــوجــه نحو تشكيل  كــثــيــرون  ــل 

ّ
فــض منهم، 

قـــوائـــم مــســتــقــلــة، أو بــحــثــا عـــن الــتــرشــح في 
قوائم أحزاب أخرى، على غرار مناضلن في 
قوائم  إلــى  انضموا  الديمقراطي«  »التجمع 
ائــتــاف مدني  فــي  انــضــوت أغلبها  مستقلة، 
املــتــن«، فيما شــّكــل العضو  بــاســم »الحصن 
كــوراد  رشيد  التحرير«  »جبهة  فــي  القيادي 
قائمة مستقلة قبل أن يتم رفضها. وحاولت 
كوادر من الصف الثاني االنضمام إلى قوائم 
ــرار مــســؤول محافظة  أحــــزاب أخــــرى، عــلــى غـ
»جــبــهــة الــتــحــريــر« محمد  املــنــطــقــة الــثــالــثــة لـــ
أوكيلي، الذي انضم إلى قائمة حركة »البناء 
السابق عــن »جبهة  النائب  الــوطــنــي«. وقـــّدم 
التحرير« عبد القادر حدوش قائمة مستقلة 
حــدوش،  وقــال  للجالية.  الثانية  املنطقة  فــي 
ــل خـــوض  ــ

ّ
ــد«، إنـــــه »فــــض ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ

االنتخابات بقائمة مستقلة عن الحزب، لكون 
إعــــادة هيكلة وتطهير  إلـــى  يــحــتــاج  األخــيــر 
جـــديـــدة، بــعــدمــا كـــان قــد عــشــش فــيــه الــفــســاد 
واستبعد الكفاءات النزيهة، وتسّبب ذلك في 
للخيارات  طبيعية  كنتيجة  صــورتــه  تـــردي 

الخاطئة لقيادات الحزب«.
وتقر قــيــادات األحـــزاب األربــعــة بحقيقة هذه 
االنتخابية،  املنافسة  وبصعوبة  املــؤشــرات 
خصوصا بعد تخلي السلطة عنها، وسحب 
الداخلية،  وزارة  يــد  مــن  االنــتــخــابــات  تنظيم 
لصالح هيئة مستقلة تشرف عليها بالكامل، 
بالنتائج. وهــذا كان  التاعب  بــاب  مــا يغلق 
قـــد عــّبــر عــنــه بـــوضـــوح عــضــو مــجــلــس األمـــة 
عــــن »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر« مـــحـــمـــود قـــيـــســـاري، 
املاضي،  إبريل/نيسان  في  اقترح  كــان  الــذي 
ســحــب »جــبــهــة الــتــحــريــر« مـــن املــشــاركــة في 

االنتخابات، متوقعا هزيمة قاسية للحزب.

واالقتصادية  اإلنسانية  األزمــة  ناقش  حيث 
اليمن مع مسؤولن حكومين ويمنين  في 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــــن. وأضـــــــافـــــــت: »يـ ــ ــيـ ــ ــ ــاء دولـ ــ ــ ــركـ ــ ــ وشـ
الــحــوثــيــون هجوما مــدمــرًا على مـــأرب يندد 
الــدولــي ويــفــرض عــزلــة متزايدة  بــه املجتمع 
 
ّ
أن إلــى  الــجــمــاعــة«. وأشـــارت الخارجية  على 
لــيــنــدركــيــنــغ أجــــرى مــحــادثــات مــع اليمنين 
حــــول تــعــزيــز »عــمــلــيــات شـــامـــلـــة« يــمــكــن أن 
تساعد املواطنن في مناقشة مستقبل الباد 

وتعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السام.
مــقــابــل ذلــــك، كـــان الــحــوثــيــون يــتــحــدثــون عن 
استمرار عمليات التحالف بقيادة السعودية 
في مناطق مختلفة. وذكرت النسخة التابعة 
 قــوات 

ّ
للحوثين مــن وكــالــة »ســبــأ« أمــس، أن

الــتــحــالــف واصــلــت خـــرق اتــفــاق وقـــف إطــاق 
 
ّ
الــــنــــار فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، فـــيـــمـــا شـــن
ــيـــران 15 غـــــارة عــلــى مــحــافــظــتــن خــال  الـــطـ
الساعات الـــ24 السابقة على اإلعــان. ونقلت 
 مــواطــنــن 

ّ
الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــدر عــســكــري أن

على  مدفعي ســعــودي  بقصف  أصيبا  اثنن 
منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، في 
الطيران غارتن على مديرية باقم  حن شن 

في محافظة صعدة.

وعـــن ذلـــك، قـــال الــكــاتــب واملــحــلــل السياسي 
»العربي  مولود ولد الصديق، في تصريح لـ
الجديد«، إن »االنتخابات البرملانية محطة 
ضــاغــطــة، وتــمــثــل رهـــانـــا مــغــايــرًا بالنسبة 
ــيـــر رهـــــــان األصـــــــوات  ــلـــطـــة، غـ ألحــــــــزاب الـــسـ
واملقاعد، مع التحوالت السياسية املفاجئة 
التي  واملــتــغــيــرات   ،2019 فبراير  حـــراك  بعد 
ــهــــزة الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــاد  نــتــجــت عــــن الــ
والنظام السياسي، وفرضت عليها اجتياز 
امتحان  األول  نفسه،  الــوقــت  فــي  امتحانن 
ــر  ــثـ ــان الــــثــــانــــي األكـ ــحــ ــتــ ــكـــن االمــ ــد، لـ ــاعــ ــقــ املــ
السياسي  وجــودهــا  تثبيت  يخص  أهمية 
بــاألســاس، وإعــــادة تركيب صـــورة مغايرة 
لــصــورتــهــا املـــكـــرســـة فـــي الـــخـــيـــال الــشــعــبــي 

كــقــوى فـــاســـدة، وتــعــديــل املـــواقـــف املخجلة 
زالــت تاحقها«. وأضــاف  مــا  التي  السابقة 
ــرى تشتغل  ــ األخــ ــزاب  ــ ــ األحـ كـــانـــت  »إذا  ــه  أنــ
ــنــــاع الـــنـــاخـــبـــن بــبــرامــجــهــا  انـــتـــخـــابـــيـــا إلقــ
ومرشحيها، فإن أحزاب السلطة تبدو ضمن 
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة فـــي ســيــاق التخلص 
مــن إرث املــرحــلــة الــســابــقــة، واالعـــتـــراف في 
مقام آخر بالتورط في الخيارات الخاطئة، 
والتبرؤ حتى من مواقف القيادات السابقة، 
التي يوجد بعضها في السجون حتى اآلن 

بسبب قضايا فساد«. 
وفي هذا السياق، يمكن فهم بعض اإلقرارات 
األخيرة التي أطلقها قــادة أحــزاب السلطة، 
عن  ألحزابهم  السياسية  املسؤولية  بشأن 

املـــظـــالـــم الــســيــاســيــة والـــقـــهـــر االجــتــمــاعــي، 
والـــنـــكـــبـــات االقـــتـــصـــاديـــة، والـــفـــســـاد الــــذي 

شهدته الباد في العقود السابقة.
لكن هذه اإلقرارات واالعترافات السياسية، 
ــرح ســـــــــؤااًل عـــمـــا إذا كــــــان ذلــــــك كــافــيــا  ــطــ تــ
ــزاب الــســلــطــة، وإقــنــاع  لتبييض صـــورة أحــ
الـــنـــاخـــبـــن أنــــهــــا بــــصــــدد تـــبـــنـــي خــــيــــارات 
مــغــايــرة. الــكــاتــب واملــحــلــل الــســيــاســي نصر 
ــد، ال يــعــتــقــد أنـــهـــا كـــذلـــك.  ــديــ ــن حــ ــن بــ ــديــ الــ
الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ وقـــال، فــي تصريح 
التي صاحبت  الرئاسي  االئــتــاف  »أحـــزاب 
بوتفليقة، خصوصا طوال العهدة الرابعة، 
تــتــحــّمــل مـــســـؤولـــّيـــة أخـــاقـــّيـــة وتـــاريـــخـــّيـــة 
ــه األوضــــــــاع فــــي الـــجـــزائـــر.  ــيـ ــــت إلـ ــا آلـ فــــي مــ
ــزاب  األحــــ ــهـــذه  لـ األّول  الـــصـــف  ومـــســـؤولـــو 
والـــقـــيـــادات الــوســطــى، حـــاولـــت الــبــحــث عن 
خـــاص فــــردي، مــن دون الــرغــبــة أو الــقــدرة 
التفكير في اإلقـــدام على إجــراء  على مجّرد 
ــذار علني  ــتــ عــمــلــّيــة نــقــد ذاتـــــي يــتــلــوهــا اعــ
وطلب الغفران من الشعب، عّما اقترفته هذه 
األحــزاب«. وأضاف أن »هذه األحــزاب عادت 
التشريعّية  االنتخابات  لتشارك في مشهد 
قــيــاداتــهــا عن  الـــجـــزائـــرّيـــة، دون أن تــعــتــذر 
في  السياسي  والــتــواطــؤ  املرتكبة  األخــطــاء 
الغفران من  العهد السابق، ومن دون طلب 
الــذي دفع ثمن الخيارات الخاطئة،  الشعب 
الباد،  مقدرات  واستنزاف  نهب  وعمليات 
ــهــم في 

ّ
وحـــرمـــان مــايــن املــواطــنــن مــن حــق

أن  إلــى  السكن والعمل«. وخلص بن حديد 
»األحزاب لن تحقق وفق القانون االنتخابي 
الحالي، النتائج نفسها التي كانت تحققها 
ــــواء بفعل  فـــي االســتــحــقــاقــات الــســابــقــة، سـ
تــخــلــي الــســلــطــة عــنــهــا، أو انــكــشــافــهــا أمـــام 
العمق الشعبي. وهذه االنتخابات ستنهي، 
بحسب كل املؤشرات، هيمنة هذه األحزاب 

وتكشف حجمها الحقيقي«.

وفد من السلطنة في صنعاء إلقناع 
الحوثيين بالمفاوضات

تحدث غريفيث عن طاقة دبلوماسية لم تكن موجودة سابقًا )فرانس برس(

توقعات بأن تنهي االنتخابات هيمنة أحزاب السلطة السابقة )مصعب رويبي/األناضول(

عبسي سميسم

قد يقرأ بعضهم تصريح نائب 
وزير الخارجية الروسي ميخائيل 

بوغدانوف، حول إمكانية إجراء 
انتخابات مبكرة في سورية إذا 

توافقت املعارضة والنظام على ذلك، 
باعتباره نقلة نوعية في املوقف 

الروسي تجاه الصراع السوري، بعد 
عشرة أعوام من اندالعه وتقديم 

موسكو كل أنواع الدعم لبشار األسد 
ملواصلة الحرب ضد معارضيه. بيد 

أن إعادة حسابات بسيطة، والنظر 
إلى توقيت هذا التصريح، الذي جاء 

بعد االنتخابات الرئاسية التي أجراها 
النظام، وتغطية موسكو إلعادة 

انتخاب بشار األسد لوالية رئاسية 
جديدة، وما تخلل كالم بوغدانوف 
رت 

ّ
عن إمكانية القبول بطرح سخ

موسكو كل طاقاتها في سبيل 
عدم تحقيقه طوال سنوات الحرب، 
سيجعل قراءة املوقف تحتاج إلى 

العودة للخلف، لتفسير هذا التغيير. 
حقيقة، ليس من تبّدل في موقف 

روسيا، واألسد خيارها الرئيس وال 
يمكن القبول بغيره إال بصفقة كبيرة 
 حتى إرهاصاتها 

َ
مع الغرب، لم تتجل

بعد، لكن الروس اختاروا هذا التوقيت 
لتصريح بوغدانوف، في الوقت الذي 
ينتشي فيه األسد »بانتصاره« في 

االنتخابات بمساعدتهم، ليوصلوا له 
رسالة مفادها: إن بقاءك في الحكم 

لسبع سنوات، كما تعتقد، أمر مرتبط 
بموقف منا، وعندما نقبل بالحل 

سنأتي بك إليه صاغرًا، دون أن يكون 
لديك رفاهية التفكير بخيارات. يريد 
الروس أن يضبطوا إيقاع تصرفات 
األسد، قبل أن يشذ منتشيًا بفوزه 

نحو إيران، فال يزال صراع النفوذ بني 
الروس واإليرانيني قائمًا على األرض 

السورية.
»فركة األذن« الروسية لألسد، تعد 

استباقية من قبل الروس، وهي خفيفة 
نوعًا ما، وقد يزيدون عيارها في 

حال أقدم األسد على ما ال يعجبهم. 
صيف العام املاضي، كان األسد يهم 

بتسليم ميناء الالذقية إليران بصفقة 
استثمارية كبيرة، منعتها روسيا في 
اللحظات األخيرة، وحّدت من الوجود 
اإليراني في امليناء، لكنها عمدت إلى 

»فرك أذن« األسد بقوة بعد ذلك، حني 
التقى سكرتيرها في األمم املتحدة 
بمجموعة من العلويني املعارضني 

للنظام في الخارج، بالتزامن مع بدء 
تنفيذ عقوبات »قيصر« وتهديدها 

لكيان النظام، حينها قال الروس 
ل 

ّ
لألسد: إذا كنت تعتقد بأننا نفض

العلويني في السلطة، فنحن نعرف 
غيرك منهم، وقد اجتمعنا معهم كذلك. 

وعلى هذا، ال يمكن تصديق حدوث 
تحّول كبير في موقف موسكو، تجاه 

األزمة السورية، فيما الروس أساسًا 
أحد أركان زيادة كارثيتها، وتصريح 
بوغدانوف يأتي في سياق حسابات 

داخلية بني األسد وداعميه، ليس 
 للسوريني، وال حتى مسارات الحل،

أي عالقة بها.

بعد أن غادرها العشرات 
من الكوادر، وتخلت 

عنها السلطة، تواجه 
أحزاب السلطة السابقة 

في الجزائر امتحانًا صعبًا 
في االنتخابات، خصوصًا 

مع وصمها بالفساد 
وسحب تنظيم االنتخابات 

من وزارة الداخلية

خفوت  عامل  مــن  الجزائر  فــي  السابقة  السلطة  أحـــزاب  تستفيد 
المنع  بسبب  أو  الوبائية  األزمــة  بسبب  سواء  ميدانيًا،  الشعبي  الحراك 
السلطات  فرضته  الذي  واإلغــالق 
والفعاليات  ــتــظــاهــرات  ال عــلــى 
الردعية  واإلجــراءات  االحتجاجية، 
الذين  الناشطين  ضد  قررتها  التي 
االنتخابية،  للحملة  يتعرضون 
كانت  األحزاب  هذه  قيادات  لكون 
تعقيدًا  أكــثــر  وضــعــًا  ســتــواجــه 
ميدانيًا وصعوبات أكبر في تنظيم 
االنتخابية،  وأنشطتها  تجمعاتها 

فيما لو كان الحراك مستمرًا.

استفادة من خفوت الحراك
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اإلعالم اإلسرائيلي: 
نتنياهو يصّعد أمنيًا

إسرائيليون،  وســاســة  ــاب 
ّ
كــت اتهم 

ــبـــت، رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــسـ أمـــــس الـ
نتنياهو  بنيامن  واليته  املنتهية 
)الــــصــــورة(، بــالــعــمــل عــلــى تفجير 
األوضاع في الساحة الفلسطينية 
الجديدة،  الحكومة  تفكيك  بهدف 
لبيد ونفتالي بينت،  يئير  بقيادة 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى ثقة  ومــنــعــهــا مـ
ــلــــى أن  ــوا عــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــكـــنـــيـــســـت. وأجـ
قـــــرار حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الــســمــاح 
لــلــمــنــظــمــات الـــيـــهـــوديـــة املــتــطــرفــة 
بتنظيم مسيرة األعام في األحياء 
املحتلة  الـــقـــدس  مـــن  الفلسطينية 
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــــوك اســـــتـــــفـــــزازي يـ ــلـ ــ سـ
تصعيد األوضاع األمنية، وصواًل 
واقـــع يسمح بانحال  بــلــورة  إلـــى 

الحكومة الجديدة.
)العربي الجديد(

ليبيا: مشاورات لحسم 
المناصب

أمــس  عـــدة،  ليبية  مــصــادر  كشفت 
السبت، عن وجــود مــشــاورات غير 
مباشرة تجرى بن مجلس النواب 
واملـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــدولـــة بــشــأن 
حــســم مــلــف املــنــاصــب الــســيــاســيــة، 
بــرعــايــة مــغــربــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ر لقاء رئيسي املجلسن عقيلة 

ّ
تعذ

ــري الـــلـــذيـــن  ــ ــشـ ــ ــد املـ ــ ــالـ ــ ــح وخـ ــالــ صــ
تزامنت زيارتهما إلى املغرب، أول 

من أمس الجمعة.
)العربي الجديد(

تونس: الغنوشي يجّدد 
دعوة سعيّد للحوار 

ــة الـــنـــهـــضـــة«،  ــ ــركـ ــ ــيــــس »حـ دعــــــا رئــ
رئــيــس الـــبـــرملـــان راشــــد الــغــنــوشــي 
ــورة(، أمـــس الــســبــت، رئــيــس  )الــــصــ
ــد،  ــيــ ــعــ ــــس ســ ــيــ ــ الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، قــ
لـــإشـــراف عــلــى الـــحـــوار الــوطــنــي، 
ــه اتــــحــــاد الـــشـــغـــل.  ــيــ ــا إلــ ــ الـــــــذي دعــ
وشــــــّدد عــلــى ضــــــرورة املـــضـــي في 
الــازمــة،  االقتصادية  اإلصــاحــات 
ــلــــى يــد  ــا فـــــي ذلـــــــك الـــــضـــــرب عــ بــــمــ
نــدوة  فــي  الغنوشي  الفساد. وأكــد 
رفض  الحركة  نظمتها  اقتصادية 
الــقــوة »ونــحــن في  االنسياق خلف 
نظام ديمقراطي، ومعركتنا مدنية 

وليست عسكرية«.

)العربي الجديد(

نبيل القروي مضرب عن 
الطعام

أكد مصدر في حزب »قلب تونس«، 
أمــــس الــســبــت، أن رئــيــس الــحــزب، 
ــابـــات  ــتـــخـ املـــــرشـــــح الــــســــابــــق لـــانـ
ــروي، بــاشــر  ــقــ الـــرئـــاســـيـــة، نــبــيــل الــ
إضرابا عن الطعام، احتجاجا على 
املدة  انتهاء  رغــم  توقيفه  استمرار 
الحزب  وذكـــر  لــإيــقــاف.  القانونية 
ة 

ّ
أنــه وبحسب الفصل 85 من مجل

ــّدة  اإلجـــــــــــراءات الـــجـــزائـــيـــة، فـــــإن مــ
ة 

ّ
بست مــحــّددة  التحفظي  اإليــقــاف 

أشــهــر أي 180 يــومــا، وال يمكن أن 
يــزيــد اإليـــقـــاف عـــن هــــذه املــــــّدة، إال 
ــّم تــجــديــده فـــي اآلجـــــال وهــو  إذا تــ
مــا لــم يــتــّم فــي ملف الــقــروي، الــذي 

تجاوزت مدة توقيفه الـ200 يوم.
)العربي الجديد(

مناورات أميركية ـ 
مغربية تشمل الصحراء

ــيــــش املـــــغـــــربـــــي، أمــــس  ــجــ ـــن الــ ــلــ ــ أعـ
»األســـــــد  مـــــــنـــــــاورات  أن  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ
األفريقي 2021« التي ستنطلق غدًا 
اإلثنن بإشراف أميركي، ستشمل 
وعلى  بالصحراء  املحبس  منطقة 
ــنـــد الـــــحـــــدود مــع  خــــط الـــتـــمـــاس عـ
الجزائر، في سابقة هي األولى من 

نوعها في تاريخ املناورات. 
ــــرب الـــعـــامـــة  ــــحـ وأفــــــــــادت أركـــــــــان الـ
ــأن  لــــلــــقــــوات املـــســـلـــحـــة املـــلـــكـــيـــة بــ
ــتـــجـــرى 7 يـــونـــيـــو/  ــاورات سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ املـ
مــــنــــه، فــي  الـــحـــالـــي و18  ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
مناطق أكادير وتيفنيت وطانطان 
ــراوت وبــــن جــريــر  ــافــ واملــحــبــس وتــ

والقنيطرة.
)العربي الجديد(

مع تزايد الحديث عن وضع شروط عدة 
في سياق حملة إعادة اإلعمار في قطاع 
غــــزة، أعــلــن رئــيــس حــركــة »حـــمـــاس« في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، أمس السبت، 
أن حــركــتــه لــن تقبل بــأقــل مــن »انــفــراجــة 
كبيرة لأوضاع اإلنسانية واالقتصادية 
فــي الــقــطــاع«. وأضـــاف خــال لقاء جمعه 
مــع أكــاديــمــيــن فــي مدينة غــزة أن »هــذه 
االنفراجة سيلمسها سكان غزة على كل 
واملالية«.  والحياتية  اإلنسانية  الصعد 
وذكـــر أن اســتــثــمــار »الــجــوانــب املختلفة 
ــة عــلــى  ــاومـ ــقـ ــه املـ ــرزتــ ــذي أحــ ــ ــ لــلــنــصــر )الـ
االحـــتـــال فــي عـــدوانـــه األخــيــر عــلــى غــزة 
الشهر املاضي(، سيكون على مستوين، 
أنه  على  وشــّدد  واستراتيجي«.  مرحلي 
»لــن نضع عراقيل أمــام إعمار غــزة، ولن 
نأخذ من أموال اإلعمار لصالح املقاومة، 
مهام  تسهيل  على  حريصن  وســنــكــون 
اإلعـــمـــار وإنـــعـــاش االقــتــصــاد«. وأوضـــح 
السنوار أن شكل االستثمار على املستوى 
املــرحــلــي يتمثل بــوجــود »فــرصــة كبيرة 
جـــدًا للتخفيف عــن ســكــان غـــزة وإعــــادة 
االقتصادية«.  الحياة  وإنــعــاش  اإلعــمــار 
كذلك يمثل هذا املستوى »فرصة حقيقية 
لـــوحـــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ســيــاســيــا 
ــاء حــــالــــة االنـــقـــســـام،  ــ ــهـ ــ وجــــغــــرافــــيــــا، وإنـ
مــن خــال  الفلسطيني،  الــبــيــت  وتــرتــيــب 
 
ّ
ترتيب منظمة التحرير«. وشّدد على أن

كل ما كان مطروحا إلعادة ترتيب البيت 
الــفــلــســطــيــنــي، مــــا قـــبـــل انـــتـــهـــاء املــعــركــة 
ــار املـــاضـــي،  ــ ــرة فــــي 21 مــــايــــو/ أيــ ــيــ األخــ
لــم »يعد صالحا الــيــوم«. وقــال عــن ذلــك: 
»الــحــديــث عـــن حــكــومــات، واجــتــمــاعــات، 
الوقت،  وحــرق  املرحلة  استهاك  هدفها 
لدينا«.  يكون مقبواًل  ولن  ليس مجديا، 
الحقيقي  الوطني  »االســتــحــقــاق  وتــابــع: 
والفوري يجب أن يكون من خال ترتيب 
املجلس الوطني الفلسطيني على أسس 
صحيحة، ليشمل كافة القوى والفصائل 
املــؤثــرة«. ومــن ضمن األهـــداف املرحلية، 
فـــرصـــة حقيقية  الـــســـنـــوار: »هـــنـــاك  قــــال 
ــام الـــعـــاملـــي، وتــفــجــيــر  ــعـ لــحــشــد الــــــرأي الـ
املقاومة الشعبية للفلسطينين في كافة 

االحتال  يجبر  بشكل  وجــودهــم،  أماكن 
عــلــى احـــتـــرام الـــقـــانـــون الــــدولــــي«. ولــفــت 
إلـــى أن »تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف يــتــيــح إمــا 
إقــامــة دولــة فلسطينية على حــدود عام 
نجعل  أن  أو  الــقــدس،  وعاصمتها   1967
االحـــتـــال فـــي حــالــة تـــصـــادم مـــع اإلدارة 
الــدولــيــة، وعــزلــه وإنــهــاء حــالــة انــدمــاجــه 

باملنطقة والعالم«.
وأشار إلى أن املقاومة بغزة استخدمت 
»50 فــي املــائــة مــن قــدراتــهــا العسكرية« 
خال العدوان اإلسرائيلي األخير، الفتا 
إلـــى أنــهــا أطــلــقــت »الــصــواريــخ القديمة 
ــذه األهــــــــداف،  ــ ــمـــن هــ ــن ضـ ــ ــا«. ومــ ــهــ ــديــ لــ
بــّن الــســنــوار أن املــقــاومــة أفشلت خطة 
ــلـــق عــلــيــهــا اســــم »ريــــاح  طـ

ُ
إســرائــيــلــيــة أ

الجنوب«، الغتيال »قيادات الصف األول 
املقاومة،  الحركة، ومباغتة مقدرات  من 
أكثر من 10 آالف مقاتل، وتدمير  وقتل 
مدينة األنفاق تحت األرض«. واستدرك: 
»حــقــق االحــتــال مــن تلك الخطة صفرًا 
ــــداف، فيما بــلــغ إجــمــالــي مــا تم  مــن األهـ

تدميره من األنفاق نحو 3 في املائة«.
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، كــــشــــف رئــــيــــس قــســم 
التوعية واإلرشاد في هندسة املتفجرات 
فــي جــهــاز الــشــرطــة بــقــطــاع غــــزة، محمد 
الهندسة تمكنت  فــرق  أن  أمـــس،  مــقــداد، 
من تحييد 1200 قنبلة وقذيفة أطلقتها 
إســـرائـــيـــل ولــــم تــنــفــجــر، خــــال عــدوانــهــا 
ــاف: »تــنــّوعــت املــتــفــجــرات  ــ ــيـــر. وأضــ األخـ
بن  وتحييدها،  معها  التعامل  تم  التي 
قــذائــف مــدفــعــيــة، ودخــانــيــة، وصــواريــخ 
مــوّجــهــة، وقــنــابــل وغــيــرهــا«. وأفـــاد بأنه 
»لو انفجرت في وقتها في املناطق التي 
سقطت بها لتسببت بوقوع مجازر في 
صــفــوف الــســكــان«. وذكـــر أن طــواقــم فرق 
املتفجرات تعمل في ظل نقص اإلمكانات، 
وأشـــار  جـــدًا.  وبسيطة  قليلة  وبــمــعــدات 
إلى أن الجانب اإلسرائيلي يمنع دخول 
املعدات الخاصة بتحييد املتفجرات من 
ــــوذ لـــلـــرأس، وأجـــهـــزة  »ســـتـــر واقـــيـــة، وخـ
الـــفـــحـــص«. وأشــــــار إلــــى أن عــــدم وجـــود 
تــلــك املـــعـــدات يــقــلــل مــن نــســبــة »الــحــمــايــة 
املتوفرة للطواقم الهندسية، ما يتسبب 
وطالب  صفوفهم«.  فــي  ضحايا  بــوقــوع 
الــلــجــان واملــؤســســات الــدولــيــة، كاللجنة 
الدولية للصليب األحمر، بالوقوف على 
»عمل فرق هندسة املتفجرات في امليدان، 
ــة«. وفـــي  ــ ــــازمــ ــم بـــاملـــعـــدات الــ وتــــزويــــدهــ
منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، 
تعمل طــواقــم »هــنــدســة املــتــفــجــرات« في 
جمع القذائف غير املنفجرة، وتحييدها.

فـــي نـــابـــلـــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الفلسطينين،  عــشــرات  شـــارك  املحتلة، 
أمــــس، فـــي تــظــاهــرة دعـــت إلـــى مقاطعة 
مــــنــــتــــجــــات االحــــــــتــــــــال اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي. 
وحـــمـــلـــت الـــتـــظـــاهـــرة شـــعـــار »فــلــســطــن 
بــنــحــبــك.. بــدنــا )نـــريـــد( نــقــاطــع عـــدوك«، 
للمقاطعة«  املــحــلــيــة  »الــلــجــنــة  نظمتها 
)غــيــر حــكــومــيــة(، »رفــضــا للتعايش مع 
ووفــاء  ومنتجاته  العنصري  االحــتــال 
ــاء الــــشــــهــــداء«. واعــــتــــبــــرت الــلــجــنــة  ــدمــ لــ
»ســاح  املقاطعة  أن  للتظاهرة  املنظمة 
ــن أشـــكـــال  ملـــجـــابـــهـــة املـــحـــتـــل، وشـــكـــل مــ

املقاومة الشعبية«. 
)األناضول(

»حماس« لن تقبل بأقل من 
انفراجة كاملة في غزة

تواصل حركة 
»حماس« تشديدها 

على تسهيل عملية 
إعادة اإلعمار في غزة، 

تحديدًا في سياق 
عدم استفادتها من 

األموال المخصصة 
لهذا األمر

السنوار: المقاومة 
استخدمت 50% من 

قدراتها العسكرية

اليمن
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بيدرسن وفيرشينين يبحثان 
التسوية السورية

إلى  الــخــاص  الــدولــي  بحث املبعوث 
ســـوريـــة، غــيــر بــيــدرســن )الـــصـــورة(، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــائــب وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــــروســـــــــي، ســـيـــرغـــي 
فــيــرشــيــنــن أمــــس الـــســـبـــت، الــوضــع 
الـــــــــســـــــــوري وقـــــضـــــيـــــة املــــــســــــاعــــــدات 
اإلنــســانــيــة والــتــســويــة الــســيــاســيــة. 
الروسية،  الخارجية  وزارة  وذكـــرت 
وبــيــدرســن  أن فيرشينن  بــيــان،  فــي 
ــرورة »تــكــثــيــف املــســاعــدات  ــ ــدا ضــ ــ أكـ
ــع عــمــلــيــة الــتــســويــة  اإلنــســانــيــة، ودفــ
ــلـــى أســـــــاس احــــتــــرام  الـــســـيـــاســـيـــة، عـ
سيادة الباد واستقالها ووحدتها 
ــا، عـــلـــى الــنــحــو  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة أراضـ ــ ــــامـ وسـ
ــرار مجلس  ــ املــنــصــوص عــلــيــه فـــي قـ

األمن الدولي رقم 2254«.
)العربي الجديد(

 
قتلى وجرحى 

من البشمركة بهجوم 
لـ»العمال الكردستاني«

إقليم  فـــي  الــبــشــمــركــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــــس الــســبــت،  ــراق، أمـ ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ
ــة مــــــــن عــــنــــاصــــرهــــا  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــل خـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ
وجـــــــرح اثــــنــــن بـــهـــجـــوم صــــاروخــــي 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلــــحــــو حـــــــــزب »الـ نــــــفــــــذه مــــســ
الكردستاني«. وأوضحت، في بيان، 
قيامها  وأثــنــاء  البشمركة،  قــوات  أن 
بــواجــبــهــا الــعــســكــري فــي جــبــل متن 
فـــي مــحــافــظــة دهـــــوك تــعــرضــت إلــى 
كــمــن نــصــبــه عــنــاصــر مـــن »الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي«، فــيــمــا أشــــار مــصــدر 
 بصاروخ 

َ
فذ

ُ
كردي إلى أن الهجوم ن

»كورنيت«.
)العربي الجديد(

تمديد التفاوض بين 
الخرطوم وحركة الحلو

أعلنت وساطة جوبا لسام السودان، 
ــبــــت، تـــمـــديـــد الـــتـــفـــاوض  أمــــــس الــــســ
بـــــن وفـــــــدي الــــخــــرطــــوم و»الــــحــــركــــة 
الشعبية-شمال« بقيادة عبد العزيز 
الـــحـــلـــو، حــتــى 13 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الحالي. ونقل بيان ملجلس السيادة 
السوداني عن مقرر الوساطة ضيو 
ــة عــقــدت  ــاطـ مـــطـــوك قـــولـــه إن »الـــوسـ
اجـــتـــمـــاعـــات مــشــتــركــة مـــع الــوفــديــن 
ملــــعــــرفــــة املـــــــواقـــــــف الـــــتـــــي لــــــم يــصــل 
الـــطـــرفـــان فــيــهــا إلـــــى اتـــــفـــــاق«. ومـــن 
املــواضــيــع الــخــافــيــة بـــن الــجــانــبــن 
الترتيبات األمنية، والحكم واإلدارة، 

واالقتصاد والنظام القضائي.
)األناضول(

 
بوتين: التهديدات 

األميركية تماثل أخطاء 
االتحاد السوفييتي

الـــروســـي فاديمير  الــرئــيــس  اعــتــبــر 
بــوتــن )الـــصـــورة(، أمــس الــســبــت، أن 
إذا ظنت  املــتــحــدة تخطئ  الـــواليـــات 
أنها »قــويــة بما يكفي« لــإفــات من 
عــواقــب تهديد الـــدول األخـــرى. وقــال 
إن »املشكلة مع اإلمبراطوريات أنها 
تعتقد أنها قوية بما يكفي الرتكاب 
بعض األخطاء«، مضيفا أن ذلك أدى 
ــى انـــهـــيـــار االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي.  إلــ
ويــــأتــــي انـــتـــقـــاد بــــوتــــن لــواشــنــطــن 
أيــام مــن عقده قمة مــع الرئيس  قبل 
األمــيــركــي جــو بــايــدن الــــذي فرضت 
إدارتـــــه فــي إبـــريـــل/ نــيــســان املــاضــي 
عــقــوبــات عــلــى مــوســكــو، مـــن بينها 
قــــيــــود عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل فــــي ديـــونـــهـــا 

السيادية.
)رويترز(

 
مالي: مسلحون يقتلون 

11 مدنيًا
ــاد تــحــالــف مــجــمــوعــات مسلحة  أفــ
مـــوالـــيـــة لــبــامــاكــو ونـــائـــب مــحــلــي، 
أمس السبت، بأن ما ال يقل عن 11 
مدنيا من الطوارق قتلوا على أيدي 
مــســلــحــن بــالــقــرب مـــن مــيــنــاكــا في 
شمال شرق مالي. وأعلن التحالف، 
ــال 11 مـــدنـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــــيـــــان، »اغـ فـــــي 
ــتـــان )مـــن  ــيـ ــبـــوغـــولـ ــيـــرة إيـ مــــن عـــشـ
الطوارق( في أغارانغابو )ميناكا( 

على يد مسلحن«.
)فرانس برس(

عماد كركص

ــــوري االنـــتـــخـــابـــات  ــسـ ــ مــــع إجــــــــراء الـــنـــظـــام الـ
لوالية  األســد  الرئاسية، وتمديد حكم بشار 
رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، ُيتوقع 
ــي الـــصـــراع  أن تــعــيــد األطـــــــــراف املـــتـــدخـــلـــة فــ
ت 

ّ
السوري حساباتها. فمن جهة يعتبر تعن

األسد في إجــراء االنتخابات، على الرغم من 
الرفض الدولي، حدثا قد يفرض تغييرًا على 
الــســوري فــي األروقـــة الدولية،  الــحــل  معادلة 
ــــرى ســيــكــون مــحــطــة ملــراجــعــة  ومــــن جــهــة أخـ
األطـــــراف الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة املــتــدخــلــة في 
الـــشـــأن الــــســــوري لــحــســابــاتــهــا، الـــتـــي بــاتــت 
معقدة أكثر من ذي قبل، ال سيما الدول التي 
بات لها في الباد تواجد عسكري ومناطق 

نفوذ، كالجارة تركيا.
ورأى عضو حزب »العدالة والتنمية« الحاكم 
فــي تــركــيــا، يــوســف كــاتــب أوغــلــو، املــقــرب من 
حــكــومــة الــرئــيــس رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، أن 
»أنـــقـــرة ال تــنــظــر لــهــذه االنــتــخــابــات إال على 
والــنــزاهــة،  للشرعية  فــاقــدة  مهزلة  اعتبارها 
وال يمكن البناء عليها«. وأضاف، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــوقــف بـــاده كان 
واضحا في األعوام األخيرة، وينص على أنه 
السياسية لحل  الــخــيــارات  »فــي حــال فشلت 
األزمة فا بد من اللجوء للخيارات العسكرية 
لفرض ما يجب فرضه بالقوة، وهي تضغط 
ــذي تــواطــأ  بــالــقــوة عــلــى املــجــتــمــع الـــدولـــي الــ
على الشعب السوري بالتسويف والتدليس، 
التخاذ خيارات وإجراءات أكثر صرامة حيال 

النظام«.
ــار كــاتــب أوغــلــو إلـــى أن تــركــيــا »معنية  وأشــ
بحماية أمنها القومي والحفاظ على سامة 

مــن روسيا  الــســوري، بمساندة  النظام  مــرر 
بشكل رئيس وإيران بدرجة أقل، االنتخابات 
ــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف تــثــبــيــت بــشــار  الـــرئـــاسـ
مدتها سبعة  رئاسية جديدة  لوالية  األســد 
أعوام، من دون ضجة دولية تذكر، فالرفض 
عــبــر الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات مــن مختلف 
الــفــاعــلــن الــدولــيــن فـــي الــقــضــيــة الــســوريــة، 
لـــــه وزن حـــقـــيـــقـــي يــــدفــــع إليــــقــــاف  لـــــم يــــكــــن 
االنــتــخــابــات وإجـــبـــار األســــد عــلــى الــرضــوخ 
الدولي  القرار  وتطبيق  السياسية،  للحلول 
2254 الــذي من املفترض أن تجري بموجبه 
ــم املــتــحــدة،  انــتــخــابــات نــزيــهــة بـــإشـــراف األمــ
الــداخــل  الــســوريــن فــي  يــشــارك فيها جميع 

والخارج، وذلك وفق دستور جديد للباد.
واألدوات  لأسد  اإلعامية  املاكينة  وركـــزت 
الــتــي اســتــخــدمــهــا أثــنــاء فــتــرة االنــتــخــابــات، 
عــلــى مـــحـــاولـــة جــعــل الـــســـوريـــن واملــجــتــمــع 
ـــمـــون بـــــأن هـــــذا االســتــحــقــاق 

ّ
الـــــدولـــــي، يـــســـل

ســيــكــون بــمــثــابــة إنـــهـــاء لــلــحــرب فـــي الــبــاد. 
وجــهــد الــنــظــام لــلــتــرويــج أن املــرحــلــة املقبلة 
ــادة اإلعـــمـــار الــتــي تــلــي الــحــرب،  ــ ســتــكــون إعـ
ورافــــق ذلـــك مــغــازلــة الــنــظــام لــلــســعــوديــة في 
تحقيق  بــهــدف  نــحــوه،  استمالتها  مــحــاولــة 
الــعــودة مــن خــال اململكة إلى  أمــريــن، األول 
الــحــاضــنــة الــعــربــيــة بــتــأمــن الــغــطــاء مــنــهــا، 
ــوال السعودية  والــثــانــي االســتــفــادة مــن األمــ
والخليجية تحديدًا بضغط منها في مرحلة 

اإلعمار في حال البدء بها.
ذكر على 

ُ
لم يحقق النظام حتى اآلن نتائج ت

صعيد تطبيع العاقات مع الرياض، غير أن 
مستشارته السياسية بثينة شعبان وعدت 
بنتائج إيجابية في هذا اإلطار، أثناء اإلدالء 
بصوتها فــي االنــتــخــابــات. ومــن املــتــوقــع أن 
املقبلة على تحقيق  األيـــام  فــي  يعمل األســد 
 مـــن خــال 

ً
ــة، الـــتـــي بـــدأهـــا فـــعـــا ــايـ ــغـ هــــذه الـ

ــارات والــبــحــريــن بـــإعـــادة تطبيع  ــ إقــنــاع اإلمــ

أراضيها، من خال حدودها املمتدة على طول 
نحو 900 كيلومتر مع سورية، وأيضا تأمن 
مناطق آمنة للسورين«. وأضاف: »أيضا فإن 
السورية  املــعــادلــة  فــي  نفسها  فرضت  تركيا 
كطرف رئيس، من خال العمليات العسكرية 
التي قامت بها في ريف حلب وإدلب وشرق 
الفرات، وبالتالي بات لها وجود من منطلق 
قــوي، يحتم على جميع األطــراف مراجعتها 
فـــي أي شــكــل لــلــتــســويــة الـــســـوريـــة، الـــتـــي لن 
تطلعات  مــع  يتناسب  بما  إال  أنــقــرة  تقبلها 
ــــى أن  ــلــــو إلـ ــاتـــب أوغــ ــوريــــن«. وأشـــــــار كـ ــســ الــ
استراتيجية تركيا في سورية ستعتمد على 
وتوسيع  تثبيت  األول  أساسين:  محورين 
رقعة وقف إطاق النار، الذي أبرم بن الروس 
واألتراك حول إدلب في مارس/آذار من العام 
املاضي، وعلى هذا فإن االتفاقيات بن أنقرة 
ــة، وعـــلـــى املـــســـؤولـــن في  ومـــوســـكـــو واضــــحــ
روسيا إجبار النظام على االنسحاب إلى ما 
وراء النقاط التركية في إدلب، وإفراغ منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد مـــن وجــــود قــــوات الــنــظــام 
واملليشيات، ليصار ألنقرة بسط األمن فيها، 
الــخــدمــي واملــدنــي بعد  وتــعــزيــزهــا بالجانب 
إعــــادة املــهــجــريــن، وإيـــقـــاف جــريــمــة التغيير 
من  بــدعــم  الــنــظــام،  الــتــي طبقها  الديمغرافي 
حــلــفــائــه، فــيــمــا تــصــر الــحــكــومــة عــلــى إعــــادة 
الناس إلــى إدلــب ومحيطها بــأي خيار كان، 
وتــحــقــيــق انــســحــاب الـــنـــظـــام، وهــــذا سيبقى 
مطلبا تــركــيــا إلـــى حــن تــنــفــيــذه. أمـــا املــحــور 
على حماية  أنقرة  بمحافظة  فيكمن  الثاني، 
السماح  عــدم  على  والتركيز  الــقــومــي،  أمنها 
بإنشاء »كانتون« أو دويلة كردية في سورية، 
االنفصالية  الكردية  التنظيمات  إليه  تسعى 
ــه.  من  ــولـ بــدعــم مـــن الـــقـــوى الــغــربــيــة، وفـــق قـ
جهته، رأى الصحافي التركي إسام أوزكان 
أن أنقرة »حددت سياستها في سورية بناء 
على محورين، ردًا على الشراكة األميركية مع 
األكراد. األول تحويل مثلث أعزاز - جرابلس 
- الباب وإدلب، التي تحكم فيها هيئة تحرير 
الشام وجهاديون آخــرون، إلى منطقة عازلة 
بعمق  املنطقة  تحويل  والثاني  دمشق.  ضد 
30 إلى 40 كيلومترًا داخل حدود ما يسميه 
املـــمـــر الــــكــــردي إلــــى مــمــر مــنــاهــض لـــوحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة. فـــي غــضــون ذلـــك، 
ــل الـــتـــي سببتها  ــ بـــاإلضـــافـــة إلــــى خــيــبــة األمـ
دفعت  أنقرة،  في  الكردية  األميركية  الشراكة 
حـــادثـــة إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة ومــقــتــل 
)أندريه كارلوف(  أنقرة  الروسي في  السفير 

النظام شرعيا  عــودة  ليؤمن  معه،  العاقات 
السعودية  العربية من خــال  الحاضنة  إلــى 
 فــي 

ً
ــالــــي مــســتــقــبــا ــم املــ بـــهـــدف كـــســـب الــــدعــ

إعــــــادة اإلعــــمــــار، فـــي حـــن أنــــه يـــؤمـــن غــطــاء 
روسيا لتمرير العملية، إلى أن يكون للغرب 
والواليات املتحدة مواقف أو إجــراءات أكثر 
حـــزمـــا تـــجـــاه األســــــد، وهـــــذا مـــا يــبــقــى محل 
إدارة جو بايدن  شكوك السيما مع وصــول 
إلى البيت األبيض، والتي بدت غير مهتمة 
ــة، كــمــا كـــانـــت ســابــقــتــهــا  بــالــقــضــيــة الـــســـوريـ

برئاسة دونالد ترامب.
وال يمتلك النظام القدرة على البدء بعملية 
إعادة اإلعمار من دون توفير األموال الطائلة 
ــار، يــرى الباحث  الــازمــة لها. وفــي هــذا اإلطـ
والخبير في الشأن الروسي محمود الحمزة، 
أن »األسد غير قادر على إنجاز عملية إعادة 
الروسي  إعمار حقيقية، فا يمكن لحليفيه 
واإليـــرانـــي مــســاعــدتــه مــن الــنــاحــيــة املــاديــة«. 
ويــضــيــف الــحــمــزة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »الخشية من أن يلجأ األسد إلى 
إجراءات شكلية توحي بتنفيذ عملية إعادة 
اإلعمار، وذلك بالتركيز على دعاية إعامية 
ترافقها، ولن يجد ضيرًا أو عجزًا في إنشاء 
بـــعـــض األبـــنـــيـــة وإصـــــــاح بـــعـــض الـــطـــرقـــات 
ــــاح فــــي شــبــكــتــي الــكــهــربــاء  وعـــمـــلـــيـــات إصــ

املعارضة السورية وتركيا، سمحت للجيش 
السوري وقوات الشرطة العسكرية الروسية 
بزيادة سيطرتها في شرق الفرات، بعد اتفاق 
جديد تم التوصل إليه بن أنقرة وموسكو، 
العسكرية  العملية  واشنطن  أوقفت  أن  بعد 
األخيرة للجيش التركي«. ولفت إلى أن أنقرة 
 30 عمقه  البالغ  املمر  على خطة  اآلن  »تصر 
كيلومترًا، وتهدف لتمديد هذا املمر من دون 
انــقــطــاع مــن إدلـــب وعــفــريــن إلـــى ضــفــاف نهر 
دجلة في الشرق«، لكنه رأى أنه »من الصعب 
الــتــركــي إلـــى مــا وراء هــذه  أن يمتد الــجــيــش 
املناطق في ظل املعادالت الدولية واإلقليمية، 
خصوصا السياسات الجديدة التي تتبعها 

الواليات املتحدة«.
ــا الــصــحــافــي الـــســـوري-الـــتـــركـــي عــبــد الــلــه  أمــ
ــــا يـــعـــتـــقـــد أن تــغــيــيــرًا  ســـلـــيـــمـــان أوغـــــلـــــو، فـ
ســيــحــصــل فـــي املـــوقـــف الــتــركــي تـــجـــاه نــظــام 
ــعـــربـــي  األســــــــد. وأشــــــــــار، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ

»األميركين يمارسون نفاقا سياسيا كبيرًا، 
فــا املـــواقـــف وال الــتــصــريــحــات فــعــلــت شيئا 
لردعه، وأعتقد أنهم السبب وراء بقاء األسد 
عــلــى رأس الــنــظــام حــتــى الــيــوم، فــهــم أعــطــوا 
الضوء األخضر لروسيا بالتدخل العسكري 
أميركي-  في سورية، طبعا بتفاهم روســي- 
فالواضح  املشكلة،  جوهر  وهنا  إسرائيلي، 
أن هناك تفاهما دوليا على بقاء األســد في 

السلطة«.
ومــنــذ وصــــول بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت األبــيــض، 
تتجه األنظار نحو إدارتــه التخاذ إجــراءات 
أو الوضع  الــســوري،  الــنــظــام  تــجــاه  حقيقية 
بــالــعــمــوم، غــيــر أن اإلدارة أظــهــرت  الـــســـوري 
ــــك، مـــا فــهــم عــلــى أنــه  بـــــرودًا كــبــيــرًا حـــيـــال ذلـ
دون  مــن  اإلقليمين  للفاعلن  املــلــف  توكيل 
الــتــدخــل بــشــكــل مــبــاشــر. حــتــى أن نــوابــا من 
الكونغرس بدأوا أخيرًا برفع أصواتهم أمام 
حول  استفهامات  لطلب  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
القضية  مــع  واملستقبلي  الــحــالــي  تعاملها 
الـــســـوريـــة، مــركــزيــن عــلــى أنــــه فـــي ظـــل إدارة 
بــايــدن لــم تصدر أي حزمة جــديــدة مــن حزم 
»قــانــون قيصر« الــذي أصـــدره تــرامــب، وهــذا 
ما يجعل الشكوك محقة تجاه تعامل بايدن 
مــع األســـد، ال سيما مــع الحديث عــن صفقة 
بن إدارته وإيران حيال امللف النووي، ربما 
القضية  فــي  األمـــر  بــايــدن حسم  فيها  م 

ّ
يسل

السورية إلى طهران.
لــكــن الــبــاحــث الــســوري رضــــوان زيــــادة، يــرى 
أنـــه »مـــن املستحيل عــلــى األســـد بـــدء عملية 
إعــــــادة اإلعــــمــــار، بــســبــب املـــوقـــف األمــيــركــي 
»العربي  واألوروبــي«، مضيفا في تصريح لـ
الجديد« أن »هذه العملية سيعترضها قانون 
قيصر الذي يضع عقوبات على أي شركة أو 
كيان أو فرد يساهم في عملية إعادة اإلعمار، 
الــذي  الــســيــاســي  مــن دون تحقيق االنــتــقــال 
الــقــرار 2254«. ويشير زيــادة إلى  نص عليه 
أنــه سيعتمد على روسيا  أن »النظام ادعــى 
وإيــــران مــن أجـــل تــمــويــل هـــذه العملية، لكن 
نعرف أن الوضع االقتصادي لحلفاء النظام 
ال يمّكنهم مــن تقديم أي دعــم اقــتــصــادي، ال 
ســيــمــا أن االقـــتـــصـــاد الـــســـوري يــحــتــاج إلــى 
ــل إنـــعـــاشـــه، ولــذلــك  ــيـــارات مـــن أجــ ــلـ مـــئـــات املـ
أرى أنـــه عــلــى الــعــكــس، ســتــزيــد الــصــعــوبــات 
واملشاكل االقتصادية لدى النظام، وبالتالي 
ــار مـــع بـــقـــاء األســـــد مـــن ســابــع  ــمــ إعــــــادة اإلعــ

املستحيات«.
عماد...

والتفاهم  الــروســيــة  اللعبة  مــع  التعامل  إلــى 
»العربي  معها«. وأضاف أوزكان، في حديث لـ
الــجــديــد«: »مــن ناحية أخـــرى شــاركــت تركيا 
ــران  فـــي مــفــاوضــات أســتــانــة مـــع روســـيـــا وإيــ
على هــذا األســـاس، وحصلت عملية »غصن 
السام«  »نبع  وعملية  عفرين  في  الزيتون« 
في تل أبيض ورأس العن بأهداف مناهضة 
لــوحــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة«. واعتبر 
ــرة املـــشـــتـــركـــة بــن  ــيــ ــذه الــعــمــلــيــة األخــ ــ أن »هــ

واملـــيـــاه، عــلــى سبيل املــثــال، وهـــذه إجــــراءات 
الكبيرة  الحقيقية  الـــدورة  تمثل  وال  جزئية 
وسيعتمد  حــقــيــقــيــة،  إعـــمـــار  ــادة  ــ إعـ لعملية 
األســـــد بــالــتــأكــيــد عــلــى الــتــغــطــيــة الــروســيــة 
كما  وإعــامــيــا،  بدعمه سياسيا  واإليــرانــيــة 
ــابـــات«. ويــعــتــقــد الــحــمــزة  ــتـــخـ حــــدث فـــي االنـ
أن »األســـــد ســيــمــرر عــمــلــيــة إعـــــادة اإلعـــمـــار، 
الشكلية، بــغــطــاء روســـي وإيـــرانـــي كــمــا مــرر 
ــادة  ــإعـ ــبــــدء بـ ــك الــ ــذلـ ــابـــات وادعـــــــى كـ ــتـــخـ االنـ
الاجئن، وهذا غير حقيقي، سواء بالنسبة 
لــانــتــخــابــات، الــفــاقــدة لــلــنــزاهــة والــشــرعــيــة، 
أو إلعــادة الاجئن التي تبنَّ أنها صورية 
وليس لها شيء ملموس على أرض الواقع، 
كما ستكون عملية إعادة اإلعمار«. وال يعّول 
في  فاعل  وأميركي  غربي  دور  على  الحمزة 
وضع األسد عند حده، ال سيما حن سيصر 
على البدء بعملية إعادة اإلعمار، معتبرًا أن 

الجديد«، إلى أن »موقف أنقرة لم يتغير في 
االنتخابات السابقة، فالنظام فاقد الشرعية 
واألهــلــيــة بنظر الــحــكــومــة الــتــركــيــة، وال حل 
األســد، ومــن دون  السورية بوجود  للمسألة 
تطبيق قرارات األمم املتحدة الخاصة، والتي 
تقوم على مرحلة االنتقال السياسي وهيئة 
جري انتخابات حرة ونزيهة 

ُ
حكم انتقالي، ت

بمشاركة الجميع وتوافق الجهات الفاعلة«. 
ومناطق  الجغرافية  للسيطرة  بالنسبة  أمــا 
أنــه »لــن يكون  فــرأى سليمان أوغلو  النفوذ، 
هناك تغيير كبير طاملا يوجد توافق روسي 
تركي، واألتــراك يرغبون بإبقاء الوضع على 
مـــا هـــو عــلــيــه مــســتــقــرا نــســبــيــا، مـــع مــســاعــي 
دبلوماسية للدفع باتجاه حل سياسي دائم. 
وتركيا تؤكد مــع ذلــك ضـــرورة اســتــعــادة تل 
املهجرين  إلعــــادة  ومــنــبــج  ومحيطها  رفــعــت 
إليها، وتخفيف العبء على املناطق التي هي 

تحت اإلشراف والنفوذ التركي«.

أقاليم العراق
والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة. ويـــاحـــظ أيــضــا 
أن مــتــصــدري خــطــاب األقـــالـــيـــم هـــم بــالــغــالــب 
جــــهــــات ســـيـــاســـيـــة تـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــهــا فــي 
مــدن ومحافظات الشمال والــغــرب، مــا يجعل 
احتمال كونها دعوات ألهداف انتخابية أمرًا 

مرجحا وبشكل كبير.
أحمد  الــعــراق«  زعيم مؤتمر »صحوة  وأطلق 
أبـــو ريــشــة، مطلع األســبــوع املــاضــي، دعـــوات 
لتشكيل أقاليم، ردًا على استعراض الفصائل 
املــســلــحــة، فــيــمــا خــرجــت دعـــــوات مــمــاثــلــة من 
نـــيـــنـــوى وصــــــاح الــــديــــن فــــي اإلطــــــــار نــفــســه. 
واعــتــبــر أبــو ريــشــة، أن »مــا حــدث مــن تطويق 
)رئيس  املسلحة  للقوات  الــعــام  القائد  مكتب 
الحكومة مصطفى الكاظمي( من قبل عناصر 
مسلحة هــو عــمــل مــهــن لــلــدولــة«، مــؤكــدًا في 
مستحيلة  أصبحت  الحكم  »شــراكــة  أن  بــيــان 
بالتجاوز  املستمرة  املليشيات  هــذه  بــوجــود 
على هيبة الدولة، وأن األقاليم احترام للنفس 

والدم ومستقبل األجيال«.
وُيــعــتــبــر أبـــو ريــشــة أحـــد املــقــربــن مــن رئيس 
الــبــرملــان محمد الــحــلــبــوســي، الـــذي يــدعــم هو 
اآلخـــر فــكــرة اإلقــلــيــم، وقـــد اجــتــمــع فــي يناير/
كانون الثاني 2020، في مدينة دبي اإلماراتية، 
مــع سياسين عــراقــيــن ونـــواب بــرملــان وقــادة 
ــفـــوا بــأنــهــم مــمــثــلــون عن  كــتــل ســيــاســيــة، ُوصـ
عــيــد خــال اللقاء طــرح ما 

ُ
ــة«. وأ

ّ
»الــعــرب الــســن

يــعــرف بــمــشــروع »اإلقــلــيــم الــســنــي«، حسبما 
»الــعــربــي  كشفت مــصــادر رفــيــعــة فــي بــغــداد لـــ
الدعوات  خطورة  عن  تحدثت  التي  الجديد«، 
ال  طائفي  أســاس  على  قائمة  كونها  الحالية 
جــغــرافــي، ويــظــهــر خــالــه تشجيع مــن بعض 
القوى الكردية، تحديدًا في أربيل، لهذا التوجه 

في ظل رفض واسع من القوى الشيعية.
إذا كــان هناك  وحتى اآلن من غير املعلوم ما 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــاد االســــتــــعــــراض املـــســـلـــح الــــذي  ــ أعــ
ــيـــة مــســلــحــة  أجــــرتــــه فـــصـــائـــل عـــراقـ
حــلــيــفــة لــطــهــران فـــي بـــغـــداد نهاية 
ــا لــلــمــنــطــقــة  ــهـ ــرتـ ــر املـــــاضـــــي، ومـــحـــاصـ ــهـ الـــشـ
الخضراء التي تضّم مقرات حكومية حساسة 
إحياء  لساعات،  غربية  دبلوماسية  وبعثات 
ــــي مـــحـــافـــظـــات  ــــروع تـــشـــكـــيـــل األقــــالــــيــــم فـ ــــشـ مـ
الــشــمــال الــعــراقــي وغـــربـــه. ويــســتــنــد أصــحــاب 
املشروع واملؤيدون له، إلى البند الخامس من 
الــدســتــور الــعــراقــي، الـــذي أجـــاز لكل محافظة 
بصاحيات  يتمتع  إقليما  شّكل 

ُ
ت أن  أكثر  أو 

تتعارض  أال  إداريـــة وتشريعية، على  واسعة 
مع سلطات الدولة االتحادية في بغداد، الذي 
الباد.  فــي  العليا  والسلطة  اإلدارة  لها  أبقى 
ــوات تشكيل األقــالــيــم املــتــصــاعــدة  غــيــر أن دعــ
ــة، 

ّ
ــعـــرب الــســن وعـــلـــى لـــســـان ســيــاســيــن مـــن الـ

تحمل عــنــوانــا طائفيا لــم يــعــد مــقــبــواًل داخــل 
الـــشـــارع الـــعـــراقـــي، خــصــوصــا بــعــد تــظــاهــرات 
أكتوبر/تشرين األول 2019، إذ يجري الترويج 
ي« في األنبار. كما يتحدث آخرون 

ّ
»إقليم سن لـ

عن إقليم مماثل في صاح الدين ونينوى، مع 
طــرح مــبــررات كثيرة تــعــزز دعــواتــهــم للقبول 
ــثـــل الـــتـــخـــلـــص مــــن املــلــيــشــيــات  ــروع مـ ــشــ ــاملــ بــ
ونفوذها، واإلفات من حالة الفشل املزمن في 

إدارة الباد من قبل الحكومات املتعاقبة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن دعــــوات تشكيل األقــالــيــم 
لــم تــكــن ولــيــدة الــعــام الــحــالــي، بــل تــعــود إلــى 
املالكي،  نــوري  فترة حكومة  إبــان  عــام 2011، 
ــتــــال تــنــظــيــم »داعــــــش«  وتـــراجـــعـــت عـــقـــب احــ
ملناطق شــمــال وغـــرب الــعــراق، إال أنــهــا تعود 
الـــيـــوم مـــع تـــغـــّول نــفــوذ الــجــمــاعــات املسلحة 
الــحــلــيــفــة لــطــهــران وتــفــاقــم األوضـــــاع األمــنــيــة 

تشجيع خارجي لدعاة األقاليم، لكن املصادر 
ذاتــهــا أشـــارت إلــى أن »لــقــاءات متفرقة ُعقدت 
فــي بــغــداد وأربــيــل لهذا الــغــرض بــن زعامات 
قبل تنظيم  سياسية مختلفة، بعضها جــرى 
الــفــصــائــل املــســلــحــة اســتــعــراضــهــا فـــي بــغــداد 
وأخــــرى جـــرت فــي األيــــام املــاضــيــة، مــن خــال 
ونّوهت  الــحــل«.  هــو  اإلقليم  لشعار:  الترويج 
ــيـــات ســـيـــاســـيـــة وزعــــامــــات  ــى أن »شـــخـــصـ ــ إلــ
كمشروع  للخطوة  الترويج  تتولى  عشائرية 
حل لــأوضــاع الراهنة داخــل األنــبــار وصاح 

ــــوى، وتـــــطـــــرح نـــــمـــــوذج إقـــلـــيـــم  ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــديـــــن ونـ
كردستان الناجح نسبيا مقارنة ببغداد على 
كونه فرصة لتكرار التجربة في هذه املناطق«.
الــعــراقــي فــإن أولـــى خطوات  ووفــقــا للدستور 
الــتــوّجــه نــحــو اإلقــلــيــم هـــي تــصــويــت مجلس 
املــحــافــظــة عــلــى املــــشــــروع بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــن، 
ومــن ثــم إرســالــه إلــى بــغــداد، للمصادقة عليه 
ــلـــيـــف مـــفـــوضـــيـــة االنــــتــــخــــابــــات بــــإجــــراء  وتـــكـ
استفتاء فــي تلك املــنــاطــق حــول الــتــحــّول إلى 
املــشــروع يبقى رهن  أن  إقليم. ما يعني  نظام 

عودة مجالس املحافظات التي صّوت البرملان 
عــلــى إلــغــائــهــا الــعــام املــاضــي، مــن دون اتــفــاق 
على موعد إلجراء انتخابات محلية الختيار 

مجالس جديدة.
ناجح امليزان، أحد رعاة رعاة مشروع األقاليم 
مــن محافظة صــاح الــديــن واملقيم فــي مدينة 
الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث  يعتبر  أربيل، 
 األقـــالـــيـــم هـــو الـــحـــل الــســريــع إلنــهــاء 

ّ
ــل ــ أن »حـ

املحافظات  مــدن  أن  الــعــراق«، مضيفا  مشاكل 
الــشــمــالــيــة والـــغـــربـــيـــة »تـــعـــيـــش تـــحـــت رحــمــة 

ــــداد والـــفـــصـــائـــل  ــغـ ــ ــــي بـ ــذة فـ ــفـ ــنـ ــتـ األحــــــــــزاب املـ
ــــران، وتــعــانــي كــثــيــرًا من  املــســلــحــة املــوالــيــة إليـ
التدخات اإليرانية التي ستنتهي مع حصول 
املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة عــلــى حقها 
فــي اإلدارة الــذاتــيــة«.  وردًا عــلــى ســـؤال حــول 
أن دعواتهم قائمة على أساس طائفي، يقول: 
»هناك من يعتبر ذلك ويرى أنه إقليم طائفي 
األهالي  االتهام غير مقبول، ألن  ي، وهــذا 

ّ
سن

الــعــراق ليسوا طائفين، بل  في مناطق غــرب 
في  معاناتهم  وإنهاء  بسام  العيش  يريدون 

ظل حكومة تقودها أحــزاب موالية للخارج«. 
ويشّدد على أن »هناك أكثر من رأي من أجل 
مشروع أقاليم جديدة العراق، ومنها التوجه 
نحو إقليم يجمع أكثر من محافظة، أما آخرون 
فــيــطــلــبــون اعــتــمــاد أكـــثـــر مـــن إقــلــيــم فـــي أكــثــر 
هذه  بتسمية  القبول  يمكن  وال  من محافظة، 
املــيــزان  ــيــة«. ويكشف 

ّ
الــســن باألقاليم  األقــالــيــم 

عن عقد »لقاءات سياسية لهذا الغرض، وقد 
تتجه لفتح حوارات مع جهات دولية من أجل 
الذي  املــشــروع،  لهذا  مباركات  على  الحصول 

ال يــهــدف إلــى تقسيم الــعــراق، بــل إلــى تنظيم 
العمل اإلداري في املحافظات التي تعاني من 
اإليــرانــيــة،  والــتــجــاوزات  اإلهــمــال والتهميش 

والدستور العراقي يدعم هذا التوجه«.
وفــي وقــت سابق نقلت وسائل إعــام محلية 
عـــراقـــيـــة عـــن مــصــطــفــى الـــدلـــيـــمـــي، وهــــو أحــد 
محافظة  فــي  املــعــارضــة  القبلية  الشخصيات 
األنــبــار، تأكيده وجــود ما وصفها »تحركات 
مــن قــبــل سياسين عــراقــيــن مــن أجـــل طمأنة 
دول الـــجـــوار مــن عـــدم وجـــود أي مــخــاطــر من 

ملف األقاليم في العراق، بما في ذلك إيــران«. 
وأضاف »كانت هناك دول شعرت بخشية من 
واألردن وسورية  السعودية  ومنها  املشروع، 
وتــركــيــا، ولــكــن بــعــد الـــحـــوار مــع هـــذه الــــدول، 
حــصــلــنــا عـــلـــى تــعــلــيــقــات إيـــجـــابـــيـــة، كـــمـــا أن 
منظمات  مع  يتواصلون  للمشروع  املؤيدين 
دولية ذات تأثير قــوي، وقد تمت مخاطبتها 
من أجل أن تكون مشرفة على عملية تصويت 
الجمهور في حال إجرائه بما فيها الواليات 
املـــتـــحـــدة«. فـــي املـــقـــابـــل، يــــرى عــضــو تــحــالــف 
»الـــفـــتـــح«، الــنــائــب عــــدي شـــعـــان، أن »ظــهــور 
الـــدعـــوات لــتــأســيــس املــقــاطــعــات الــطــائــفــيــة أو 
األقاليم بــنــاًء على مذهب األهــالــي فــي بعض 
ــا تـــكـــون مــدعــومــة  ــادة مـ ــ املــنــاطــق الــعــراقــيــة عـ
مـــن جـــهـــات خـــارجـــيـــة تـــريـــد تــمــزيــق الـــوحـــدة 
الوطنية، ألنه وكما هو معروف أن العراقين 
من الشمال إلى الجنوب يرفضون كل أشكال 
الفكرة  لــهــذه  الــتــرويــج  أن  الــبــاد. كما  تقسيم 
ضعف 

ُ
تضعف النسيج االجتماعي، كما أنها ت

العراق خارجيا وداخليا«. ويعتبر في حديٍث 
»العربي الجديد«، أن هذا املوقف ثابت لدى  لـ
الشيعية، موضحا  العربية  السياسية  القوى 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة فـــي الــعــراق  أن »الـ
ترفض هذه الفكرة وتمانعها، ولن نقبل بأي 

شكل من أشكال األقلمة في الباد«.
مــن جــهــتــه، يـــرى الــنــائــب ســالــم الــعــيــســاوي، 
»العربي الجديد«، أن »مشروع  لـ في حديٍث 
ــتـــور، وهـــنـــاك  ــالـــدسـ األقـــالـــيـــم ال يـــصـــطـــدم بـ
لتحقيق  السياسية  القوى  بعض  من  رغبة 
األقـــالـــيـــم اإلداريـــــــة الــتــي تــهــدف إلــــى إعــطــاء 
ــكـــومـــات املــحــلــيــة  ــلـــحـ ــيــــات أوســــــــع لـ صــــاحــ
الشمالية  املحافظات  في  املواطنن  لخدمة 
والــغــربــيــة، وهـــي تعلن عــن املــلــف بــن فترة 
ينكر  ولــم  العراقين«.  وأخــرى لجس نبض 
ســعــي قـــوى سياسية »إلـــى فــتــح هـــذا امللف 
من أجل استغاله انتخابيا، وأحيانا يكون 
فتحه نكاية بالحكومة في بغداد التي عادة 

ال تستجيب لهذا امللف«.

تسيطر القوات التركية على مساحات سورية واسعة )عمر حج قدور/فرانس برس(

الكثير من المناطق مدمرة بالكامل )لؤي بشارة/فرانس برس(

سيطر »الحشد الشعبي« على مساحات واسعة من العراق )األناضول(

مع فشل الدولة العراقية في بسط سيطرتها على مختلف األراضي العراقية، تستعّد جهات 
عدة إلحياء فكرة تشكيل األقاليم. وتنبثق نوايا تلك الجهات، من تمدد المليشيات الموالية 
إليران في العراق، وسيطرتها على القرار. لكن فكرة األقاليم ليست جديدة، بل تعود إلى عام 

»داعش«  تنظيم  حقبة  بدء  وقبل  المالكي،  نوري  األسبق،  الحكومة  رئيس  عهد  في   2011
تثير حساسية  األقاليم  الشعبي«. وفكرة  إلى تأسيس »الحشد  العراق، مفضيًا  وتمدده في 

دول الجوار العراقي، خشية من التأثر بها والتمدد إليها
الغالف

رّد طائفي 
على هيمنة المليشيات

شراكة الحكم مستحيلة 
بوجود المليشيات التي 

تجاوزت هيبة الدولة

دعوات تشكيل 
األقاليم تعود إلى عام 

2011 أيام المالكي

عبد اهلل سليمان أوغلو: 
لن يحصل أي تغيير 

في الموقف التركي 
تجاه نظام األسد

رضوان زيادة: 
عملية اإلعمار سيعترضها 

قانون قيصر

بعد أن تحولت تركيا إلى 
العب رئيسي في سورية، 

فإنه أصبح على جميع 
األطراف مراجعتها 

في أي تسوية، فيما ال 
يبدو أنه سيكون هناك 

تغيير في سياستها بعد 
االنتخابات السورية

جهد النظام السوري 
منذ ما قبل االنتخابات  

للترويج أن المرحلة 
المقبلة ستكون إلعادة 

اإلعمار، مع محاولة 
التقارب مع السعودية

يوضح الخبير القانوني علي التميمي أن »الدستور العراقي في المادة 
األولى منه والتي أشارت إلى الفيدرالية االتحادية، أجاز إنشاء األقاليم«. 
لـ»العربي  حديٍث  في  يشرح  لكنه 
تقديم  »آلـــيـــة  أن  الـــجـــديـــد«، 
عبر  تمرّ  اإلقليم  تشكيل  مشروع 
مجلس  أعضاء  ثلث  من  الطلب 
الناخبين  ُعــشــر  أو  المحافظة 
إلى  يُحال  ثم  الــوزراء  مجلس  إلى 
يشترك  وأن  االنتخابات،  مفوضية 
وأن  السكان  نصف  االستفتاء  في 
المصوتين  تأييد نصف عدد  ينال 

زائدًا واحدًا«.

النّص الدستوري

تقرير تحليل

Sunday 6 June 2021 Sunday 6 June 2021
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  شرق
      غرب

مقتل 100 مدني شمالي 
بوركينا فاسو

ــتــــل نـــحـــو 100 مــــدنــــي فــــي بــلــدة  ــ
ُ
ق

سولهان في شمال بوركينا فاسو، 
لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، فــي هجوم 
ــذا الــبــلــد  ــة فـــي هــ ــر دمـــويـ ــثـ هـــو األكـ
منذ بدء أعمال العنف »الجهادية« 
عــام 2015، حسبما أفــادت مصادر 
أمنية ومحلية. وقال مصدر أمني: 
ـــحـــون عـــمـــلـــيـــة دامـــيـــة 

ّ
 مـــســـل

ّ
»شــــــــن

فــــي ســــولــــهــــان، فــــي إقـــلـــيـــم يــــاغــــا«. 
ــد مـــصـــدر مــحــلــي أن الــهــجــوم  ــ وأكــ
لــلــقــوات  مـــوقـــعـــا«  أواًل  »اســـتـــهـــدف 
الرديفة التابعة للجيش، ثّم منازل 

عدموا.
ُ
سكان أ

)فرانس برس(

وفد أميركي في تايوان 
اليوم

ــة  ــيــ ــايــــوانــ ــتــ أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الــ
ــيــــركــــي فــــي تــــايــــوان،  واملـــعـــهـــد األمــ
الذي يعد بمثابة سفارة واشنطن 
فــي تــايــبــه، أمــس الــســبــت، أن ثاثة 
ــيــــوخ  ــشــ ــلــــس الــ ــجــ مـــــــن أعـــــــضـــــــاء مــ
ســـيـــزورون الــجــزيــرة الــيــوم األحـــد، 
تساي  الرئيسة  مع  وسيجتمعون 
ــن، لــبــحــث قـــضـــايـــا األمــــن  ــ إيـــنـــغ ويــ
زيـــارة ستثير غضب  فــي  وغيرها، 
الصن على األرجـــح. وذكــر املعهد 
ودان ساليفان  داكـــوورث  تامي  أن 
من لجنة القوات املسلحة بمجلس 
ــــوخ، وكــــريــــســــتــــوفــــر كـــونـــز  ــيــ ــ ــشــ ــ الــ
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــعــــاقــ مــــن لـــجـــنـــة الــ

باملجلس، سيزورون الجزيرة.
)رويترز(

ميانمار: مقتل 3 أشخاص 
في اشتباكات

ذكــرت وسائل إعــام محلية وسكان 
أن ثاثة  السبت،  في ميانمار، أمس 
ــــتــــلــــوا فــي 

ُ
ــلــــى األقــــــــل ق أشـــــخـــــاص عــ

أيــيــاروادي، عندما  منطقة دلتا نهر 
اشتبكت قوات املجلس العسكري مع 
قروين، كما وردت أنباء عن معارك 
في شمال الباد وشرقها. وقال أحد 
في  اندلعت  االشتباكات  إن  السكان 
كــيــونــبــيــاو الــواقــعــة عــلــى بــعــد نحو 
150 كيلومترًا، شمالي غرب رانغون 
ــنـــود العـــتـــقـــال رجـــل  ــاء جـ ــ عـــنـــدمـــا جـ
أنــه يــخــزن أسلحة حيث  ُيشتبه فــي 

فوجئوا بانفجار قنبلة.
)رويترز(

كابول ـ صبغة اهلل صابر

انفجر الوضع األمني في أفغانستان بشكل 
كــبــيــر، مــع انــــدالع مــعــارك ضــاريــة بــن حركة 
»طالبان« والقوات األفغانية في عدة أقاليم، 
فيما توقع خبراء تابعون إلى األمم املتحدة، 
ــتـــدة حــتــى  ــمـ ــة املـ ــلـ ــنـــف، فــــي املـــرحـ ــعـ ــد الـ ــزايــ تــ
انسحاب القوات األميركية وتلك التابعة إلى 
حلف شمال األطلسي من أفغانستان في 11 

سبتمبر/أيلول املقبل.
وسقط، أمس السبت، عشرات القتلى من قوات 
األمن األفغانية وعناصر حركة »طالبان« في 
سلسلة من الهجمات املتبادلة. وقال مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ســـاح الجو  قــبــلــي، لـــ
األفغاني »استهدف عن طريق الخطأ عناصر 
للجيش القبلي املوالي للجيش األفغاني في 
شمال  بــدخــشــان،  بإقليم  كوهستان  مديرية 
الــبــاد«. وأضــاف أن الزعيم بهلوان عاشور، 
كان  املنطقة،  في  القبلي  الجيش  يقود  الــذي 
في طريقه من مديرية كوهستان إلى مديرية 

أرغستان عندما استهدفته الطائرات التابعة 
لساح الجو األفغاني، ما أدى إلى مقتله مع 

12 من عناصره.
وقـــتـــل تــســعــة مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، بينهم 
على  »طالبان«  لحركة  هجوم  في  ضابطان، 
مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي مــديــريــة جــلــكــه بإقليم 
ــال مـــصـــدر أمــنــي،  ــ بـــغـــان، شـــمـــال الـــبـــاد. وقـ
»العربي الجديد«، إن من بن القتلى رئيس  لـ
شرطة مديرية جلكه، ورئيس شرطة مديرية 
ــه، مــشــيــرًا إلــــى أن مــســلــحــي »طــالــبــان  بــــوركــ
العسكرية بعد خروج  النقاط  سيطروا على 
القوات األمنية منها«. من جانبه، قال الناطق 
باسم أمن إقليم بغان أحمد جاويد بشارت 
إن مسلحي الحركة هاجموا نقاطا عسكرية 
فــي املــنــطــقــة، مــا أدى إلـــى مقتل عــنــاصــر من 
الشرطة، وخمسة من املهاجمن. في املقابل، 
أعــلــنــت »طــالــبــان« مــقــتــل عــشــرة مــن عناصر 
نقاط  على  مسلحيها  هجمات  فــي  الــشــرطــة 

عسكرية في إقليم بغان.
وفي إقليم ننجرهار في الشرق، قتل 25 من 
القبلي على األقل  عناصر الشرطة والجيش 
فـــي هــجــمــات »طـــالـــبـــان« فـــي مــديــريــة هسكه 
مــيــنــه الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود مـــع بــاكــســتــان، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــي، لـ ــلـ ــبـ ــدر قـ وذلـــــــك بـــحـــســـب مــــصــ
الجنوبي، قتل  إقليم خوست  الجديد«. وفي 
اثنان من عناصر الشرطة، وثاثة من الطاب 
الجامعين، في هجوم ملسلحن على سيارة 
مدنية في مديرية صبري. في املقابل، ادعت 
وزارة الدفاع األفغانية مقتل 183 من عناصر 
»طـــالـــبـــان« فـــي عــمــلــيــات لـــقـــوات الــجــيــش في 
أقاليم ننجرهار، وغزنه، وزابــل، وأورزجــان، 

أنــهــا اجتاحت  الــلــه مــجــاهــد،  باسمها ذبــيــح 
الــقــاعــدة الــواقــعــة عــلــى طــريــق ســريــع يــربــط 
غربي الباد وجنوبها بن مدينتي قندهار 
 عدد 

ّ
وهرات، الخميس املاضي. ولفتت إلى أن

القتلى بلغ 30، جميعهم من املدنين.
وقــــال خـــبـــراء فـــي األمــــم املـــتـــحـــدة، فـــي تــقــريــر 

وجـــوزجـــان، وهــلــمــنــد، وتــخــار وكـــنـــدوز، ولــم 
الجيش،  قـــوات  عــن خسائر  الــــوزارة  تتحدث 

كما لم تعلق »طالبان« على إعان الوزارة.
 غــــــارة جـــويـــة أفــغــانــيــة 

ّ
ــر أن ــاريـ ــقـ وذكـــــــرت تـ

اســتــهــدفــت، أمـــس األول، مــقــاتــلــي »طــالــبــان« 
داخــــل قـــاعـــدة عــســكــريــة مــهــجــورة فـــي إقــلــيــم 
ــقـــل عــن  ــة، قـــتـــلـــت مــــا ال يـ ــيـ ــوبـ ــنـ هــلــمــنــد الـــجـ
20 شــخــصــا، بــيــنــهــم بــعــض املـــدنـــيـــن. وقـــال 
 طيرانه الجوي استهدف مقاتلي 

ّ
الجيش إن

»طالبان« في منطقة نهر سراج أثناء نهبهم 
 20 

ّ
أن القاعدة. وأضــاف  أسلحة وذخائر من 

مـــن مــقــاتــلــي »طـــالـــبـــان« و»بــضــعــة مــدنــيــن« 
ــتــلــوا. 

ُ
كــانــوا يــشــاركــون فــي عملية الــنــهــب، ق

ــان«، عـــلـــى لـــســـان املــتــحــدث  ــبــ ــالــ وأعـــلـــنـــت »طــ

جديد تم توزيعه على أعضاء مجلس األمن 
»طالبان«  عناصر  إن  السبت،  أمــس  الــدولــي 
أي عــامــة على خفض مستوى  يــظــهــرون  ال 
مفاوضات  لتسهيل  أفغانستان  فــي  العنف 
يحاولون  أنهم  ويبدو  الحكومة،  مع  السام 
تعزيز موقفهم العسكري كوسيلة ضغط، مع 
»العنف غير املسبوق« في العام 2020، والذي 
الــخــبــراء، بحسب  اســتــمــر فــي 2021. وحــمــل 
»طالبان«  حركة  بــرس«،  »أسوشييتد  وكالة 
ــن الــــغــــالــــبــــيــــة الـــعـــظـــمـــى مــن  ــ املــــســــؤولــــيــــة عــ
الــتــي أصبحت سمة مــن سمات  االغــتــيــاالت، 
الــعــنــف فـــي الــــبــــاد، واســتــهــدفــت مــســؤولــن 
حـــكـــومـــيـــن ونــــســــاء ومــــدافــــعــــن عــــن حــقــوق 
اإلنــســان وصحافين وآخــريــن. وأضــافــوا أن 
هــــذه الــهــجــمــات »تــتــم عــلــى مـــا يــبــدو بــهــدف 
املدني«.  املجتمع  وإخافة  الحكومة  إضعاف 
وحــــذر الــخــبــراء، فــي الــتــقــريــر املــكــون مــن 22 
صــفــحــة، مــن أن انــســحــاب الــقــوات األميركية 
وحلف شمال األطلسي بحلول 11 سبتمبر/
ــقـــوات  ــلـ ــا لـ أيــــــــول املــــقــــبــــل، »ســـيـــمـــثـــل تــــحــــديــ
األفـــغـــانـــيـــة، مـــن خــــال الـــحـــد مـــن الــعــمــلــيــات 
الجوية، والدعم اللوجستي واملدفعية، وكذلك 
وتــوقــع خبراء  الــتــدريــب«.  تخفيض عمليات 
ــم املـــتـــحـــدة، الـــذيـــن يـــراقـــبـــون الــعــقــوبــات  ــ األمـ
ــان«، املــــزيــــد مــــن الـــعـــنـــف، حــتــى  ــبــ ــالــ عـــلـــى »طــ
واألطلسية  األميركية  القوات  تاريخ مغادرة 
أفغانستان. وقالوا: »تشير خطابات طالبان 
والتقارير عن استعداداتها ملوسم القتال في 
الــربــيــع إلــى أنــه مــن املــرجــح أن تــزيــد الحركة 
من عملياتها العسكرية في 2021، ســواء تم 

اإلعان عن هجوم الربيع أم ال«.

استهداف 
المعارضين الروس

الصومال 
حرب الجيش 
و»الشباب«

القانون  قيود  وتسري  فيدرالية.  أو  محلية 
ــع األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن شـــغـــلـــوا  ــيـ ــمـ ــلــــى جـ عــ
مناصب قيادية في تلك املنظمات وفروعها، 
في جميع املقاطعات الروسية في السنوات 
ــثـــاث األخــــيــــرة قــبــل تــصــنــيــفــهــا مــنــظــمــات  الـ
متطرفة في املحاكم، أو شاركوا في نشاطات 
هذه املنظمات كأفراد عادين لعام واحد قبل 

القرار القضائي.
ــاعــــات عـــلـــى مـــصـــادقـــة بـــوتـــن عــلــى  ــعـــد ســ وبـ
الـــقـــانـــون، دعـــا االتـــحـــاد األوروبــــــي الــســلــطــات 
ــانـــون الـــــذي يحظر  ــقـ ــة إلــــى إلـــغـــاء الـ ــيـ الـــروسـ
مــشــاركــة األشـــخـــاص املـــتـــورطـــن فـــي أنــشــطــة 
»املنظمات املتطرفة« في االنتخابات. وأوضح 
لاتحاد  الخارجية  السياسة  باسم  املتحدث 
بــيــتــر ســتــانــو، فــي بــيــان نــشــر مــســاء الجمعة 
أداة أخرى  الجديد يعد  »القانون  أن  املاضي، 
واملــعــارضــة،  للسلطة  املنتقدة  األصـــوات  ضــد 
ومـــن شــأنــهــا أن تــقــّيــد الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة 

صــحــافــي مـــن مــديــنــة جــوهــر عــاصــمــة إقليم 
هرشبيلي، يوم الخميس املاضي، أن الجيش 
أحـــــرز تــقــدمــا عــســكــريــا، وحـــقـــق نـــصـــرًا ضد 
ــادة،  »الــشــبــاب«. وهـــي خــطــوة تستحق اإلشــ
األمنية  الحركة  هــذه  تهديدات  على  للقضاء 
في الباد. وأشار إلى أن حكومته ستقف إلى 
جــانــب الــجــيــش مــن أجـــل مــواصــلــة تحركاته 
 أن يــحــقــق 

ً
ــا ــ ــة، آمـــ الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الــــحــــركــ

الدولة  الجيش نصرًا يمّكنه من بسط نفوذ 
إلى تلك املناطق والقرى النائية.

فــي وقت  أعلن  قــد  الجيش الصومالي  وكــان 
املاضي مقتل نحو 100  األسبوع  سابق من 
مـــن عــنــاصــر »الـــشـــبـــاب«، فـــي مـــعـــارك شــرســة 
دارت بن الطرفن في قرى شبيلي الوسطى. 
يقودها  كـــان  الــتــي  العسكرية  الحملة  وهـــي 
قــائــد أركـــــان الــجــيــش أدواي يــوســف راغــــي، 
فــي هذه  الحركة  القضاء على وجــود  بهدف 
املناطق القريبة من مدينة جوهر، على ُبعد 
90 كيلومترًا، شمالي مقديشو. ونقلت إذاعة 
الــجــيــش عــن راغـــي قــولــه »إن الــجــيــش سحق 
مــعــاقــل الــحــركــة، وألــحــق خــســائــر فــادحــة في 
بينها  فــي صفوفها، ومــن  واملــعــدات  األرواح 

قيادات عسكرية«.
ــر الـــدفـــاع الــصــومــالــي، حسن  واســتــقــبــل وزيــ
حسن حاجي، يوم األربعاء املاضي، وحدات 
من القوات الصومالية التي تلقت تدريباتها 
ــي تـــركـــيـــا فــــي مـــطـــار مـــقـــديـــشـــو. وقــــــال فــي  فــ
الــقــوات  »إن  اإلعـــام  لوسائل  مقتضبة  كلمة 

سامر إلياس

الطريق  لقطع  فــي خــطــوة حــاســمــة 
الليبرالية  املعارضة  مشاركة  على 
البرملانية  الروسية في االنتخابات 
ع الرئيس الروسي 

ّ
العام الحالي، وق خريف 

فاديمير بوتن على قانون يحظر الترشح 
ــتـــوى عــلــى  ــلـــى أي مـــسـ ــابــــات عـ ــتــــخــ ــــي االنــ فـ
األشخاص املتورطن في أنشطة »املنظمات 
ــــذي دخـــل  ــتـــطـــرفـــة«. وحـــســـب الــــقــــانــــون، الــ املـ
حــيــز الــتــنــفــيــذ مــبــاشــرة بــعــد تــوقــيــع بــوتــن 
عليه أمس األول الجمعة، لن يستطيع قادة 
واملتطرفة«  اإلرهابية  »املنظمات  ومؤسسو 
ــن تـــاريـــخ  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ ــتــــرشــــح ملــــــدة 5 سـ ــن الــ ــ مـ
 ،

ّ
إصـــدار قــرار قضائي خــاص بحظر، أو حــل

منتسبي  القانون  يمنع  كما  املنظمات.  تلك 
هــذه املــنــظــمــات، واملــشــاركــن فــي عملها، من 
الــتــرشــح ملـــدة 3 ســـنـــوات فـــي أي انــتــخــابــات 

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

يواصل الجيش الصومالي منذ يوم 
تــمــدده العسكري  املـــاضـــي،  االثــنــن 
وبسط  الوسطى،  إقليم شبيلي  في 
قــرى وبلدات كانت تحت قبضة  نفوذه على 
»حركة الشباب« املرتبطة بتنظيم »القاعدة«. 
إلى  بالسعي  العملية  هــذه  مراقبون  ويربط 
مقديشو،  العاصمة  من  القريبة  املــدن  تأمن 
وإنـــهـــاء الــتــحــديــات األمــنــيــة الــتــي تــواجــهــهــا 
املـــدن والــعــواصــم الــكــبــرى فــي الــبــاد، والــتــي 
ـــجـــرى فــيــهــا االنـــتـــخـــابـــات، إذ 

ُ
مـــن املـــقـــرر أن ت

مقربة  على  منتشرة  الــحــركــة  عناصر  كــانــت 
مــن تلك املـــدن، مــا كــان يــهــدد إمكانية إجــراء 
ــابــــات. وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة املـــركـــزيـــة  ــتــــخــ االنــ
ــاء األقــالــيــم الــفــيــدرالــيــة، قــد اتفقت في  ورؤســ
27 مايو/ أيار املاضي على إنهاء الخافات 
ــراء  حـــول تــشــكــيــل الــلــجــان االنــتــخــابــيــة، وإجــ
انتخابات رئاسية وبرملانية »غير مباشرة« 
خال 60 يوما. وُيكمل االتفاق األخير، اتفاق 
الــشــركــاء  بــن  املـــاضـــي،  أيــلــول  17 سبتمبر/ 
السياسين في الباد )الحكومة الصومالية 
والواليات الفيدرالية(، الذي نّص على إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات فـــي دائــــرتــــن انــتــخــابــيــتــن في 
الباد، وأن يستضيف كل إقليم فيدرالي نحو 
101 مندوب لإدالء بأصواتهم النتخاب 275 
عضوًا مــن الــبــرملــان، وهــو مــا قــد يرفع سقف 
الــتــحــديــات األمــنــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــواليــات 

الفيدالية إلجراء االنتخابات.
وشهدت قرية جلبلي، خــال األيــام األخيرة، 
ــــن مـــســـلـــحـــي »حـــركـــة  ــات بـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ أعــــنــــف املـ
إلــــــى مــقــتــل  ــا أدى  ــ الــــشــــبــــاب« والــــجــــيــــش، مـ
ــتــل 

ُ
الــعــشــرات مـــن عــنــاصــر الــحــركــة، بــيــنــمــا ق

فــي هـــذا الــهــجــوم قــائــد الــفــرقــة الــســادســة في 
الــجــيــش محمد عــبــد الـــوهـــاب. وهـــي مــن بن 
ــتـــي تــلــقــت تــدريــبــاتــهــا  الــــفــــرق الــعــســكــريــة الـ
عـــلـــى أيــــــدي املــــدربــــن األتــــــــراك فــــي الـــقـــاعـــدة 
العسكرية التركية بمقديشو. وتمّكن الجيش 
الــصــومــالــي صــبــاح أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، 
مــن انـــتـــزاع الــســيــطــرة عــلــى الــقــرى والــبــلــدات 
لوسائل  االشتباكات، طبقا  فيها  دارت  التي 
الجيش  املتحدث باسم  إعــام رسمية. وقــال 
الصومالي، العقيد علي حاشي، في تصريح 
ــارك مــع  ــ ــعــ ــ ــة، إن املــ ــيـ ــلـ ــل إعــــــــام مـــحـ ــائــ لــــوســ
عــنــاصــر »الــشــبــاب« أدت إلـــى مقتل أكــثــر من 
منطقة  فــي  الحركة  مسلحي  مــن  عنصرًا   70
ــا جــيــابــل فــي إقــلــيــم شبيلي الــوســطــى.  ورتــ
مــن تحرير  أيضا  الجيش تمكن  أن  وأضـــاف 
الحركة  فــي قبضة مسلحي  قــرى كانت  عــدة 
منذ سنوات. من جهته، كشف رئيس الوزراء 
الصومالي، محمد حسن روبلي، في مؤتمر 

فــي روســيــا بشكل أكــبــر«. وشــدد على أن هذا 
ــذي تـــم تــمــريــره قــبــيــل انــتــخــابــات  الـــقـــانـــون، الــ
ــا،  ــ ــدومـ ــ ــلـــول املـــقـــبـــل ملـــجـــلـــس الـ ــر/أيـ ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قــــوانــــن »الـــعـــمـــاء األجــــانــــب« 
ــات غـــيـــر املــــرغــــوب فـــيـــهـــا«، »يـــعـــزز  ــمـ ــظـ ــنـ و»املـ
القمع املنهجي للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
الــقــلــق بشكل  يثير  »مـــا  والــحــريــات«، مضيفا 

خاص هو أن القانون يعمل بأثر رجعي«.
وُعرض مشروع القانون على مجلس الدوما 
)الـــبـــرملـــان( الـــروســـي فـــي بـــدايـــة مـــايـــو/أيـــار 
وإضافات  لتعديات  خضع  ولكنه  املاضي، 
جذرية. وفي النسخة األولى للمشروع الذي 
ــيـــا  ــــزب »روسـ ــــدد مــــن أعــــضــــاء حـ ــقـــدم بــــه عـ تـ
املوحدة« الحاكم، اقتصر على منع الترشح 
لقادة  بالنسبة  الــدومــا  مجلس  النــتــخــابــات 
الحالين،  املحظورة  والجمعيات  املنظمات 
وملدة ثاث سنوات فقط بعد موافقة القضاء 
عــلــى أن املــنــظــمــة مــتــطــرفــة، وفــيــمــا يخص 
أعضاء »التنظيمات املتطرفة« أو املشاركن 
في نشاطها، أو داعميها ماليا، ملدة عام واحد 
فــقــط. وفـــي 21 مــايــو املـــاضـــي تـــقـــّدم أعــضــاء 
تمدد  كبيرة،  بتعديات  املــوحــدة«  »روســيــا 
مدة حظر الترشح لانتخابات إلى 5 سنوات 
للقادة و3 سنوات لأعضاء واملشاركن في 
نــشــاطــات املــنــظــمــات املــحــظــورة. وبمقتضى 
الثالثة  الــقــراءة  أيــضــا فــي  املــقــّرة  التعديات 
املشاركن  دائـــرة  الــقــانــون  وّســـع  والنهائية، 
فـــي نــشــاطــات املــنــظــمــات املــحــظــورة لتشمل 

ــة ســتــعــود إلــــى مــعــاقــلــهــا الــعــســكــريــة  ــدربــ املــ
مـــن أجـــل املــشــاركــة فـــي املـــهـــام الــقــتــالــيــة ضد 
حــركــة الــشــبــاب، والــحــفــاظ عــلــى أمـــن الــبــاد 
ــالـــدور الــتــركــي في  واســـتـــقـــرارهـــا«. وأشـــــاد بـ
الجيش الصومالي، مــن خال  أفـــراد  تــدريــب 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة وفـــي األراضــــي 
ــة. لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن األحــــاديــــث  ــيـ ــركـ ــتـ الـ
عـــن تــحــقــيــق الــجــيــش تـــقـــّدمـــا مـــيـــدانـــيـــا، فــإن 
مــخــاوف عــلــى أكــثــر مــن تــطــور تبقى قائمة. 
ر الــخــبــيــر الــعــســكــري، شــريــف حسن 

ّ
ويـــحـــذ

روبــــــو، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
مــن أن يــؤجــج الــقــتــال الــدائــر بــن »الــشــبــاب« 
نـــزوح جــديــدة للمواطنن،  والــجــيــش حــركــة 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد الـــفـــيـــضـــانـــات الـــتـــي غــمــرت 

كــل مــن دعــمــهــا بــبــيــانــات عــبــر اإلنــتــرنــت، أو 
ر لها مكانا للعمل 

ّ
قّدم تبرعات مالية، أو وف

واالجتماع، أو شارك في تنظيم نشاطاتها، 
ــّدم اســـتـــشـــارات لــعــمــل هــــذه املــنــظــمــات.  ــ أو قـ
وأصـــبـــح الـــقـــانـــون ســـاريـــا أيـــضـــا عــلــى قـــادة 
واملتعاونن  املتطرفة  التنظيمات  وأعــضــاء 

معها حتى قبل إقرارها »متطرفة«.
ويبدو أن قسوة التعديات اإلضافية أثارت 
حفيظة أحزاب »املعارضة النظامية« املقربة 
ــــع الــــحــــزب الــشــيــوعــي  مــــن الـــكـــرمـــلـــن، مــــا دفـ
القانون، وعدم  الروسي إلى التصويت ضد 
مـــشـــاركـــة الــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي الــديــمــقــراطــي 
ــــة« فــي  ــادلـ ــ ــعـ ــ الـــــروســـــي وحـــــــزب »روســـــيـــــا الـ
الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــانـــون الــــذي أقــــر فـــي 26 
املــاضــي، وصـــادق عليه الحقا مجلس  مايو 
)الــشــيــوخ( قبل توقيع بوتن عليه  االتــحــاد 

الجمعة املاضي.
ومن الواضح أن القانون يهدف أساسا ملنع 
مشاركة أنــصــار ومــؤيــدي املــعــارض ألكسي 
بعد  بالسجن،  حكما  يقضي  الــذي  نافالني 
عــودتــه بــدايــة الــعــام الــحــالــي مــن فــتــرة عاج 
ــر تــعــرضــه ملــحــاولــة  ونــقــاهــة فـــي أملـــانـــيـــا، إثــ
املاضي،  العام  من  أغسطس/آب  في  تسميم 
اتهم بها السلطات. ووافقت محكمة في مدينة 
على  املاضي  إبريل/نيسان   24 في  موسكو 
دعوى قضائية قّدمها االدعاء العام الروسي 
لتصنيف صندوقي مكافحة الفساد وحماية 
املـــواطـــنـــن، واملـــقـــرات اإلقــلــيــمــيــة لــلــمــعــارض 
نــافــالــنــي عــلــى أنــهــمــا »مــنــظــمــات مــتــطــرفــة«. 
واتــهــم االدعـــاء الــعــام حينها فــريــق نافالني 
وصــنــدوقــيــه بــأنــه »تــحــت ســتــار الــشــعــارات 
الليبرالية«، يريد تطبيق سيناريو »الثورات 
ــر، فــي مــذكــرتــه، أن  املــلــونــة« فــي روســيــا. وذكـ
لديه »أدلة شاملة على أن هذه الهياكل تقوم 
بأنشطة متطرفة، وتؤدي إلى زعزعة الوضع 
االجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي فــــي الــــبــــاد، بــمــا 
فــي ذلــك مــن خــال الــدعــوة إلــى أعــمــال عنف، 
جماعية،  شغب  وأعــمــال  متطرفة،  وأنــشــطــة 
مـــن خــــال مـــحـــاولـــة إشــــــراك الـــقـــاصـــريـــن في 
أنــشــطــة غــيــر قــانــونــيــة«. وفـــي 29 مــن الشهر 
ذاته، أعلن املعارض ليونيد فولوكوف، أحد 
أهم مساعدي نافالني، أن املقرات اإلقليمية 
أوقـــــفـــــت نــــشــــاطــــهــــا، نــــظــــرًا لــــعــــدم إمـــكـــانـــيـــة 
االســـتـــمـــرار بــالــعــمــل بــعــد الـــقـــرار الــقــضــائــي، 
أن  يمكن  الــتــي  القانونية  التبعات  وبسبب 
يــتــكــبــدهــا أعـــضـــاء املـــقـــرات واملـــشـــاركـــون في 

نشاطاتها.
م أنصار نافالني تظاهرات ضخمة في 

ّ
ونظ

الحالي احتجاجا على اعتقاله،  العام  بداية 
واعتقلت السلطات اآلالف من املشاركن في 
هذه التظاهرات، وأصــدرت أحكاما قضائية 
بــحــق املــئــات مــنــهــم، تـــتـــراوح بــن مخالفات 
لـــفـــتـــرات مــخــتــلــفــة، بتهم  مــالــيــة أو الــســجــن 
الــعــام. واستطاع  بــاألمــن  التطرف واإلخـــال 
مــحــدودة  اخــتــراقــات  نافالني تحقيق  فــريــق 
في االنتخابات املحلية، عامي 2019 و2020، 
عــبــر آلـــيـــة الــتــصــويــت الـــذكـــي الـــتـــي تــســاعــد 
األكــثــر حظا  املــرشــح  اختيار  على  الناخبن 
بــالــفــوز مــن أي جــهــة مــعــارضــة فــي الــدوائــر 
التي يشارك فيها حــزب »روســيــا املــوحــدة«، 
ــلــــق الــــكــــرمــــلــــن. ويـــــأتـــــي ضــغــط  مـــــا أثـــــــــار قــ
الــكــرمــلــن عــلــى املـــعـــارضـــة الــلــيــبــرالــيــة قبل 
انتخابات برملانية حاسمة تنظم  أشهر من 
فــي 19 ســبــتــمــبــر، يــتــوقــع أن تــكــون حاسمة 
 ،2024 في  السلطة  انتقال  في تحديد مسار 
ــو الـــعـــام الــــذي تــنــتــهــي فــيــه فــتــرة رئــاســة  وهـ
بوتن الرابعة. وعلى الرغم من أن التعديات 
رت عداد 

ّ
العام املاضي »صف الدستورية في 

ــبـــوتـــن بــالــتــرشــح  ــمـــحـــت لـ ــة«، وسـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
أنــه  إال  فــي 2024 و2030،  لــواليــتــن أخــريــن 
لــم يحسم بعد مــوضــوع ترشحه خصوصا 
الــدســتــوريــة منحته حصانة  الــتــعــديــات  أن 
تكرار  إلــى  الكرملن  ويسعى  الــحــيــاة.  مــدى 
نتائج االنتخابات العامة في 2016. وحينها 
حصد حزب السلطة 343 من مقاعد البرملان 
البالغة 450، فيما تقاسمت األحزاب املصنفة 
ضمن »املعارضة النظامية« باقي املقاعد في 

برملان خا من أي كتلة معارضة.

اإلقليم،  في هذا  الزراعية  واملحاصيل  القرى 
الحكومية  العسكرية  الحملة  أن  إلــى  مشيرًا 
ال تستند إلى استراتيجية عسكرية محكمة، 
ولديها أهداف طويلة األجل، بغية السيطرة 
ــقـــاء فـــي تــلــك األحــــــــراج. ويــلــفــت إلــــى أن  ــبـ والـ
في  عشوائيا  ينتشرون  »الــشــبــاب«  مسلحي 
قـــرى نــائــيــة، وينتقلون مــن قــريــة إلـــى أخــرى 
بــعــد اقـــتـــراب الــجــيــش الــصــومــالــي مــنــهــا، ثم 
يــعــاودون الــهــجــوم ويــســيــطــرون على القرى 
وبلدات جديدة. وبالتالي هي حرب كر وفر 
بــــن الـــطـــرفـــن، ال يــمــكــن ربـــطـــهـــا فــــي ســيــاق 

استراتيجية عسكرية حكومية.
يرى  االنتخابية،  املقار  تأمن  وبخصوص 
روبــو أن تأمن املناطق واملــدن التي تشهد 
انـــتـــخـــابـــات أمــــر ضـــــــروري، مـــن خــــال نشر 
والجيش،  الصومالية  الشرطة  من  وحــدات 
ــــاق حــمــلــة عــســكــريــة يـــحـــتـــاج إلـــى  لـــكـــن إطــ
تــنــســيــق عــســكــري أكــبــر وبــخــطــط عسكرية 
ــــال تــبــنــي أســـالـــيـــب عــســكــريــة أكــثــر  مــــن خـ
نــفــوذ »الــشــبــاب«،  تــقــّوض  نجاعة يمكن أن 
ألنـــهـــا تــســيــطــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق تــبــعــد نــحــو 
والــعــواصــم  املـــدن  مــن  تقريبا  كيلومترًا   20
الكبيرة، وهــو مــا قــد يــهــدد احتمال وجــود 

خطر أمني في أثناء االنتخابات.
من جهته، يرى املحلل نور محمد، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن الهدف من الحملة 
مــحــاولــة إلحــبــاط مخططات  هــو  العسكرية 
»الشباب« األمنية لعرقلة عملية االنتخابات، 
إذ فتح الجيش الصومالي جبهات عسكرية 
في مناطق متعددة، من أجل إشغال الحركة 
بــجــبــهــات مــفــتــوحــة مــشــتــعــلــة. وتــــــدور تلك 
االشــتــبــاكــات فـــي مــنــاطــق يــتــوقــع أن تــجــري 
ــابـــات قـــريـــبـــا. لــكــنــه يــســتــدرك  ــتـــخـ فــيــهــا االنـ
ــاء الــســيــاســيــن  بــــأن الـــخـــافـــات بـــن الـــشـــركـ
عة في 

ّ
والتملص من االتفاقية األخيرة املوق

مــايــو املـــاضـــي، يـــزيـــدان الــتــوقــعــات بتأجيل 
ــبــــاد، وهــــو ما  الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة فـــي الــ
 سياسيا، وستكون له ارتدادات 

ً
يعكس فشا

عكسية على الــوضــع األمــنــي فــي الــبــاد في 
 
ً
قد يفرض تدخا االتفاقية، ما  انهيار  حــال 

أجنبيا إلجراء االنتخابات.
يذكر أن القتال الدائر بن الجيش الصومالي 
و»حــــركــــة الـــشـــبـــاب« مـــتـــواصـــل مـــنـــذ عـــقـــود، 
وتــمــّكــن الــجــيــش تــدريــجــا مـــن بــســط نــفــوذه 
عــلــى قـــرى ومـــدن عـــدة مــنــذ عـــام 2015، وهــو 
ما ضّيق الخناق عسكريا على الحركة. لكن 
التحدي األبرز يتمثل بالنسبة إلى الحكومة 
ــراد الــجــيــش فـــي تلك  ـــ الــصــومــالــيــة بــبــقــاء أفـ
السياسية سلبا  الــقــاقــل  تــؤثــر  إذ  املــنــاطــق؛ 
بمستقبل بقاء تلك القوات الحكومية في تلك 

املناطق املحّررة من الحركة.

تبادلت القوات األفغانية و»طالبان« الهجمات )نوراهلل شيرزادة/فرانس برس(

)Getty( القانون يستهدف منع أنصار نافالني من المشاركة باالنتخابات

يعمل الرئيس 
الروسي فالديمير 

بوتين على تمهيد 
الطريق أمام حزب 
»روسيا الموحدة« 

للبقاء في السلطة، 
عبر توقيعه قانونًا 

يمنع المعارضين 
من الترشح إلى 

االنتخابات، وهو 
األمر الذي قوبل 
بالرفض من قبل 

أحزاب »المعارضة 
النظامية« المقربة 

من الكرملين

في موازاة استكمال التحضيرات لالنتخابات الصومالية، يواصل الجيش 
يخشى  أخيرًا،  المعارك  اشتداد  ومع  الشباب«.  »حركة  على  حملته 

مراقبون من تأثيرها السلبي على االنتخابات وعلى المواطنين
تقريرالحدث

قانون على مقاس حظر 
مرشحي نافالني

محاولة إلنهاء المخاطر 
األمنية قبل االنتخابات

متابعة

% 63
تراجعت شعبية الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين، 
بحسب استطالع نشره 
مركز »ليفادا« في إبريل/

نيسان الماضي، من نحو 
80 في المائة في 2018 
إلى نحو 63 في المائة 

في مارس/آذار الماضي. 
وانهارت شعبية حزب 

»روسيا الموحدة« بسبب 
األزمة االقتصادية إلى نحو 

35% ربيع العام الحالي.

ال استراتيجية واضحة 
للجيش والمعركة تتخذ 

طابع »الكر والفر«

االتحاد األوروبي: 
القانون يعزز 

القمع المنهجي 
للديمقراطية

سيطرت »طالبان« 
على مواقع عسكرية 

في إقليم بغالن

شهد إقليم شبيلي 
الوسطى أعنف 
االشتباكات أخيرًا

حذر خبراء في األمم 
المتحدة من أن عناصر 

حركة »طالبان« يحاولون، 
عبر العنف في 2020 

و2021، تعزيز موقفهم 
العسكري في أفغانستان

Sunday 6 June 2021 Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة
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المغرب يقاضي الرسوم على األسمدة
الرباط ـ مصطفى قماس

وصــلــت أزمــــة تــصــديــر األســمــدة 
ــة لـــــلـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة  ــيــ ــربــ ــغــ املــ
األمــيــركــيــة إلــــى ســـاحـــة الــقــضــاء 
الـــتـــجـــاري، بــعــد أن رفــــع املــجــمــع الــشــريــف 
لــلــفــوســفــات فــــي املــمــلــكــة دعــــــوى قــضــائــيــة 
الدولية  للتجارة  الفيدرالية  املحكمة  أمـــام 
األميركية  اإلدارة  نيويورك، ضد فرض  في 
رسومًا كبيرة على األسمدة املغربية بدعوى 
ـــراق. ومــنــتــصــف مــــارس/ آذار املــاضــي  اإلغـــ
قــــررت لــجــنــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة األمــيــركــيــة 
فرض رسوم جمركية إضافية على واردات 
األسمدة من املغرب بنسبة 19.97% بعدما 
كانت وزارة التجارة الخارجية، قد فرضت 
ــًا بــــاألســــاس عــلــيــهــا فــــي نــوفــمــبــر/  ــومــ رســ
تشرين الثاني 2020، في حدود %23.46.    

ــلــــن املـــجـــمـــع الـــشـــريـــف لــلــفــوســفــات فــي  وأعــ
املغرب، الذي يعتبر أول مصدر للفوسفات 

واألســـمـــدة فــي الــعــالــم، مــســاء الــجــمــعــة، أنــه 
ــة لــلــتــجــارة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ لـــجـــأ إلـــــى املـــحـــكـــمـــة الـ
الدولية األميركية من أجل التصدي لفرض 
املبرر. وكانت شركة موزاييك  الرسوم غير 
األميركية العاملة في قطاع الفوسفات، قد 
تقدمت بشكوى ضد األسمدة املغربية، إلى 
في  الدولية  التجارة  التجارة ولجنة  وزارة 
املــاضــي، ودعــت  املتحدة الصيف  الــواليــات 
فــتــح تحقيق حـــول مــا تعتبرها  إلـــى  فــيــهــا 
ممارسات تجارية تعرضها للضرر وفرض 
ــادة من  ــ ــذه املــ ــــوم عــلــى الــــــــواردات مـــن هــ رسـ

املغرب.
ــيـــرة مــن  ــبـ ــيـــات كـ ــيــــك إن كـــمـ وقــــالــــت مــــوزايــ
الـــــــــصـــــــــادرات املــــغــــربــــيــــة والــــــروســــــيــــــة مــن 
الـــفـــوســـفـــات تــتــلــقــى دعـــمـــًا غـــيـــر عـــــــادل، مــا 
معتبرة  ألنشطتها،  كبيرة  أضــــرارًا  يسبب 
الشريف  للمجمع  توفر  املغربية  الــدولــة  أن 
أكبر  تنافسية  لــه  يتيح  دعــمــا  للفوسفات، 
العاملية،  األســواق  األسمدة في  أسعار  عبر 

وهــو ما نفاه املجمع املغربي. وقــال محمد 
التجارة  فــي قضايا  املتخصص  عــيــاد،  بــن 
»العربي الجديد« إن  الدولية، في تصريح لـ
األميركية  الشركة  رفعتها  التي  »الــشــكــوى 
ال سند لها، كما أن الــقــرارات الــصــادرة عن 
البلد بالفصل بما  الجهات املختصة بذلك 
الفاعلني  بني  التجارية  املسائل  بشأن  وقــع 

غير مفهومة«.
وأضــــاف بــن عــيــاد، أن »مــجــمــع الــفــوســفــات 
املغربي ال يتلقى الدعم من الدولة كما تزعم 
الــشــركــة األمــيــركــيــة، بــيــنــمــا تــؤكــد بــيــانــات 
رسمية أن الشركة املغربية دأبت على توفير 
ــرادات ملــالــيــة الـــدولـــة، ســـواء عــبــر تحويل  ــ إيـ
ــرائـــب الــتــي  حــصــتــهــا فـــي األربـــــــاح أو الـــضـ

تؤديها للخزانة«.
املــخــزون  مــن  املــغــرب بنحو %70  ويستأثر 
العاملي من الفوسفات، ما يجعل منه العبًا 
العالم،  فــي  الــزراعــيــة  السياسة  فــي  حاسمًا 
عــبــر األســـمـــدة املــتــنــوعــة. ويـــراهـــن املــجــمــع 

الشريف للفوسفات على تحويل الخام إلى 
أسمدة ما يزيد من القيمة املضافة لصادرات 
القطاع، حيث انتقلت قيمة تجارة األسمدة 
في األعــوام الخمسة األخيرة من 1.8 مليار 

دوالر إلى 3 مليارات دوالر.
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة أن الـــرســـوم 
األميركية لم تؤثر على صادرات املجمع في 
الــفــتــرة األخــيــرة، فقد ارتــفــعــت مبيعاته في 
الربع األول من العام الجاري بنسبة %4.16 
مليارات   5.1 أســـاس ســنــوي، مسجلة  على 

دوالر. 
املغرب  تبناها  التي  االستراتيجية  وتقوم 
منذ أكثر من حوالي أربعة عشر عاما على 
ــهــــان ألحــــد األســــــواق املــســتــوردة  عــــدم االرتــ
تــوجــه من  فــهــنــاك  أو األســـمـــدة،  للفوسفات 
أجــل عــدم تجاوز حصة أيــة ســوق 20% من 
صــــادرات املــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات، ما 
القرارات  تلك  التأثر كثيرًا بمثل  يتيح عدم 

التي اتخذتها الواليات املتحدة.

لندن ـ العربي الجديد

توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي يتعلق 
الــعــاملــيــة مــتــعــددة الجنسيات  الــشــركــات  بــضــرائــب 
ــة، حــيــث تعهد وزراء  واملـــوجـــودة فــي أكــثــر مــن دولــ
املــالــيــة بـــفـــرض ضــريــبــة تــبــلــغ نــســبــتــهــا 15% على 
 األقل، بحسب ما جاء في بيان مشترك أمس السبت، 
ــمـــــاع اســــتــــمــــر يـــــومـــــني فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــتـــ  بــــعــــد اجـــ

البريطانية لندن.
الذي  البريطاني ريشي سوناك،  املالية  وقــال وزيــر 
»بعد  السبع حاليًا:  رئاسة مجموعة  بــاده  تتولى 

مالية مجموعة  وزراء  توصل  النقاش،  من  سنوات 
السبع إلى اتفاق تاريخي إلصاح النظام الضريبي 
الــعــاملــي«،  الــرقــمــي  للعصر  مناسبًا  لجعله  الــعــاملــي 
ــتـــزام  ــم االتـــفـــاق عــلــى االلـ  مــضــيــفــا وفــــق رويـــتـــرز »تــ
ــاملـــي مــــن ضـــريـــبـــة الـــشـــركـــات ال يــقــل   بـــحـــد أدنــــــى عـ
 عـــن 15% مـــن أربـــاحـــهـــا، بــمــا يــعــمــل عــلــى تحقيق 

تكافؤ الفرص«.
فرانس  وكــالــة  نقلت  مــا  أملانيا، بحسب  كما رحبت 
بـــرس، بــاالتــفــاق الـــذي قــالــت إنــه »نــبــأ ســار للعدالة 
والتضامن الضريبي«. ويهدف االتفاق، الذي يمكن 
إلى  املقبل،  الشهر  األســاس التفاق عاملي  أن يشكل 

إنهاء »سباق نحو القاع« مستمر منذ عقود، وفيه 
تــتــنــافــس الـــبـــلـــدان عــلــى جــــذب الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة 
إعــفــاءات.  ومنح  للغاية  منخفضة  بفرض ضــرائــب 
وظل قــرار فرض ضريبة عاملية موحدة على أرباح 
الشركات الكبرى محل خاف بني الدول الكبرى منذ 

وقت طويل.
وإبرام االتفاق يضيق الخناق على الشركات الكبرى 
الــدول إنها ال تدفع ما يكفي من  التي تقول بعض 
ضرائب، ما كلف الخزائن العامة لتلك الدول مئات 
املليارات من الدوالرات، ما يجعلها اآلن بحاجة إلى 
التكلفة  لسداد  عاجل  بشكل  النقص  ذلــك  تعويض 

من  بشدة  التي تضررت  اقتصاداتها  لدعم  الهائلة 
جائحة فيروس كورونا الجديد.

دنيا  أواًل ضريبة  املتحدة طرحت  الواليات  وكانت 
إلى  تخفضها  أن  قبل   ،%21 بنسبة  الشركات  على 
15% في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول. 
ويفسح اتفاق مجموعة السبع املجال أمام االتفاق 
على نسبة أعــلــى خــال مــحــادثــات الحــقــة فــي إطــار 
املقرر  اجتماعها  خــال  األكــبــر،  العشرين  مجموعة 
في يوليو/ تموز املقبل بمدينة البندقية اإليطالية. 
وتــضــم مــجــمــوعــة الــســبــع الـــواليـــات املــتــحــدة، كــنــدا، 

فرنسا، أملانيا، إيطاليا، اليابان، وبريطانيا.

اتفاق تاريخي لمجموعة السبع بشأن ضريبة الشركات

روسيا تشارك في مشروع 
سكك حديدية إيرانية

قالت رئيسة مركز الصادرات 
الروسية، فيرونيكا نيكيشينا، إن 
الشركات الروسية على استعداد 
للمشاركة في ممر كبير للسكك 
الحديدية في إيران. ونقلت وكالة 

الجمهورية اإلسالمية لألنباء، أمس 
السبت، عن نيكيشينا قولها إن 

مركز الصادرات الروسية جاهز 
لتقديم الخدمات للشركات إلنشاء 

جزء من املمر الذي يطلق عليه 
»شمال ـ جنوب«، في ما يتعلق 

بالخطوط السككية وسائر األجهزة 
الداخلية الالزمة. وأضافت أن 

البنى التحتية لالتحاد االقتصادي 
األوراسي لم تنفذ بصورة كاملة 

حتى اآلن لالستفادة من مزايا 
وتسهيالت وامتيازات التجارة بني 

الدول األعضاء في االتحاد. وفي 
َعت اتفاقية موقتة 

ِّ
عام 2019، ُوق

للتجارة الحرة بني إيران واالتحاد 
االوراسي وبموجبه تجري مبادلة 

860 سلعة بني الجانبني، حيث 
تشير إحصائيات األشهر املاضية 
إلى زيادة الصادرات اإليرانية لهذه 

الدول بنسبة 63%. ومن املقرر 
أن تجري محادثات بني الجانبني 

 لتحويل االتفاقية املوقتة 
ً
مستقبال

إلى دائمية.

الصين تحّد انبعاثات 
المؤسسات العامة

قالت الهيئة الوطنية للمكاتب العامة 
الصينية، إن الصني تهدف إلى الحد 

من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون من املؤسسات العامة إلى 
400 مليون طن، وذلك بحلول عام 
2025. وأشارت الهيئة في بيانات 
أوردتها وكالة شينخوا، أمس، إلى 

أنه بحلول عام 2025، سيجري 
التحكم في إجمالي استهالك الطاقة 

للمؤسسات العامة في حدود 189 
مليون طن من الفحم املعياري. 

وعلى مدار السنوات الخمس 
املقبلة، ستطلق الهيئة 10 خطط 

تهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون من املؤسسات 

العامة، بما في ذلك األنشطة التي 
تعزز استخدام الطاقة املتجددة، 
والحفاظ على املياه وحمايتها، 

وفصل النفايات املنزلية، إلى جانب 
نشاطات أخرى للقضاء على هدر 

الطعام.

إزالة الحواجز التجارية
لدول »أبيك«

ناقش وزراء التجارة في منتدى 
منطقة آسيا واملحيط الهادئ )أبيك( 

سبل إعادة البناء بشكل أفضل 
في ظل جائحة فيروس كورونا 

الجديد، خالل اجتماع عبر اإلنترنت 
استضافته نيوزيلندا، أمس 

السبت. وركز املنتدى على إزالة 
الحواجز التجارية من خالل بحث 

سبل املساعدة في حركة السلع 
األساسية الالزمة ملكافحة الوباء، 

بما يتماشى مع قواعد التجارة 
العاملية التي تعرضت للتوتر في 
السنوات األخيرة، خاصة خالل 
إدارة الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب، الذي فضل إبرام 

صفقات تجارية مع دول منفردة. 

أخبار

الكوريون 
ينعشون التسوق 

اإللكتروني

قفزت معدالت التسوق عبر اإلنترنت في كوريا الجنوبية بنسبة 25% على أساس سنوي خال إبريل/ نيسان املاضي، حيث أضحى املزيد من 
كبير.  تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل  اإلغــاق وانحسار  الباد من  اإللكترونية، رغم خــروج  التسوق  املستهلكني يستخدمون منصات 
وبلغت قيمة معامات التسوق عبر اإلنترنت 15.1 تريليون وون )13.6 مليار دوالر( في إبريل/ نيسان، مقابل 12.1 تريليون وون في نفس الشهر 
ا لبيانات هيئة اإلحصاء الحكومية التي أوردتها وكالة يونهاب لألنباء، أمس السبت. وارتفعت املشتريات التي تمت من خال 

ً
من عام 2020، وفق

الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وغيرها من األجهزة املحمولة بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 10.7 تريليونات وون، ليمثل التسوق 
عبر الهواتف املحمولة 71.1% من إجمالي قيمة التسوق عبر اإلنترنت.

اقتصاد
Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة

)فرانس برس(

سيتم تعلية القطاع 
األوسط من السد إلى 573 

مترًا فقط

القاهرة ـ العربي الجديد

يــــــســــــود الــــــســــــاحــــــة اإلعـــــامـــــيـــــة 
املــصــريــة خــطــاب مــوّجــه لطمأنة 
ــة ســد  ــيـ ــــني بــــشــــأن قـــضـ ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ
النهضة، يروج النتهاء األزمة وعدم وقوع 
املــلء  عــلــى مــصــر بسبب  أي ضـــرر محتمل 
ــنـــادًا إلــــى الــتــقــاريــر  ــتـ ــقـــب، اسـ الـــثـــانـــي املـــرتـ
ــيــــة والــــصــــحــــافــــيــــة عــــــن »صــــعــــوبــــات  ــنــ ــفــ  الــ
ات  ــاء ــ ــــشـ ــاء اإلنـ ــ ــــطـ ــام عــمــلــيــة املــــــلء وإبـ ــمــ  إتــ
فــي مــنــطــقــة الــتــعــلــيــة الــوســطــى فــي الــســد«، 
والــــتــــي كـــــان أولــــهــــا مــــا نـــشـــرتـــه »الـــعـــربـــي 
مـــايـــو/أيـــار  عـــــددي 27 و30  فـــي  الـــجـــديـــد« 
ــدران مـــطـــلـــعـــان،  ــ ــــصــ ــي. ويـــكـــشـــف مــ ــ ــاضــ ــ املــ
واآلخــــــر  الـــــــري  وزارة  ــــي  فـ فـــنـــي  ــا  أحــــدهــــمــ
املخابرات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ إعامي، 
ــائــــل  ــيــــمــــات لــــوســ ــلــ الـــــعـــــامـــــة أصــــــــــــدرت تــــعــ
ـــن اإلعــــامــــيــــني مـــقـــدمـــي  اإلعـــــــــام وعــــــــدد مــ
ــة مـــنـــاخ مــن  ــاعـ ــإشـ  الــــبــــرامــــج الـــرئـــيـــســـيـــة، بـ
ــلـــى فـــشـــل إثــيــوبــيــا  ــفــــاؤل والـــتـــأكـــيـــد عـ ــتــ الــ
ــادًا لــتــصــريــحــات  ــنـ ــتـ ــانـــي، اسـ ــثـ  فـــي املـــــلء الـ
تداولتها وسائل اإلعــام بشكل غير دقيق 
اإلثيوبي سيليشي  الــري  على لسان وزيــر 
بيكيلي، خال ندوة حضرها في 2 يونيو/

ــران الـــحـــالـــي فـــي جــامــعــة فـــي جــنــوب  ــزيــ حــ
إثيوبيا.

وعلى الرغم من أن بيكيلي أكد في كلمته أن 
»امللء الثاني سيتم إنجازه في 22 يوليو/
في  الكهرباء  توليد  وسيبدأ  املقبل،  تموز 
شــيــع أنه 

ُ
22 أغــســطــس/آب املــقــبــل«، ولــكــن أ

املـــلء«، وأنــه »سيتم تعلية  »اعــتــرف بفشل 
ــــط مـــن الــســد إلـــى 573 مــتــرًا  الــقــطــاع األوسـ
ــداًل مـــن 595 مـــتـــرًا«. مـــا يــعــنــي عجز  فــقــط بــ
باده عن إنجاز امللء الثاني كما كان مقررًا 
بــحــجــز كــمــيــة 13.5 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
تزيد عما  ال  كمية  واالكتفاء بحجز  املــيــاه، 
تم حجزه العام املاضي بني 7 و9 مليارات 

املرجوة سريعًا«. وبحسب  للمعدالت  املــلء 
متزايدًا  تباطؤًا  ترصد  فــإن مصر  املــصــدر، 
فــي إنــجــاز التعلية الــوســطــى، ربــمــا يتعلق 
بنقص حــاد فــي عــدد األيـــدي العاملة على 
بني  إقليم  يشهدها  التي  التوترات  خلفية 
يــقــام مشروع  الـــذي  اإلثــيــوبــي  شنقول قمز 

السد على أرضه.
ــه يستبعد املـــصـــدر، الـــذي  وفـــي الـــوقـــت ذاتــ
شـــــارك مـــن قــبــل فـــي عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض مع 

اإلثيوبيني، أن يعترف وزير الري سيليشي 
بيكيلي، بنفسه، بفشل التعلية الوسطى أو 
نظرًا  السد،  في  اإلنــجــاز  انخفاض معدالت 
لكونه من املسؤولني األكثر تشددًا في باده 
ــــودان. كــمــا أنــــه يتمسك  ــــسـ تـــجـــاه مــصــر والـ
دائــمــًا بــأن املـــلء الــثــانــي لــن يــرتــب أي ضرر 

على دولتي املصب.
األكيد حتى  الشيء  أن  إلــى  ويشير املصدر 
اآلن، هو أن التعلية الوسطى للسد أنجزت 
بحوالي 566 مترًا، ويتبقى 29 مترًا لتحقيق 
الــجــدول الزمني  االرتـــفـــاع املــســتــهــدف، وأن 
املـــنـــاســـب لــتــحــقــيــق ذلــــك واالســــتــــفــــادة منه 
لحجز الكمية املطلوبة هو أن يتم االنتهاء 
مــن اإلنــشــاءات خــال 25 يــومــًا على األكــثــر. 
ــر يعني أنـــه فــي خـــال عملية  لــكــن هـــذا األمـ
امللء ذاتها، سيتم الحجز بصورة تعسفية 
الــســمــاح بــتــمــريــر أي كــمــيــات من  مـــن دون 
الروصيرص، لتعويض ما فات  املياه لسد 

اإلثــيــوبــيــني مــن وقـــت. وهــنــا تتضح أهمية 
الــطــلــبــات املــصــريــة والـــســـودانـــيـــة الــســابــقــة 
املــلء والتشغيل،  لفترات  املشتركة  بــاإلدارة 
الشفافية من  ألن غياب املعلومات وانعدام 
املتبادل،  والترصد  اإلثيوبي،  الجانب  قبل 
يـــعـــرقـــل االســـتـــجـــابـــة املـــشـــتـــركـــة لــلــتــغــيــرات 
ــة. كـــمـــا يــحــيــط  الــفــنــيــة واملـــنـــاخـــيـــة الــــطــــارئــ
ــة تــوقــع  ــوبـ ــعـ اإلجـــــــــــراءات بـــالـــغـــمـــوض وصـ

املشاكل الوارد حدوثها.
وإلـــــى جـــانـــب هــــذه املـــســـألـــة، فــــإن حــجــز أي 
كمية من دون اإلخطار بها سلفًا، ومن دون 
الكافي لتدبير  الــوقــت  املــصــب  منح دولــتــي 
احتياجاتها، ُيصّعب قبول استمرار الوضع 
الحالي املفتقر إلى اتفاق شامل وملزم على 
يــهــدد بتكرار  املـــلء والتشغيل، ألنــه  قــواعــد 
حالة الغموض هذه كل صيف، بما في ذلك 
الــســنــوات الــتــي ربــمــا تشهد انــخــفــاضــا في 

كميات األمطار أو فترات الجفاف املمتد.

8
سياسة

تحاول مصر طمأنة 
مواطنيها، عبر اإليحاء 
بعجز إثيوبيا عن إكمال 

الملء الثاني لخزان 
سد النهضة في يوليو/

تموز المقبل، حسبما 
هو مقرر

اعتبرت السلطات أن المواطن المصري لن يشعر »بضرر جسيم« في هذه المرحلة من ملء الخزان )فرانس برس(

متر مكعب، وهو ما يكفي بالفعل لتشغيل 
اثــنــني مــن الــتــوربــيــنــات الــجــديــدة الــخــاصــة 

بتوليد الكهرباء.
وقـــبـــل بــيــكــيــلــي، ســـبـــق أن تـــحـــدث مــصــدر 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي 10 مايو  إثــيــوبــي لـــ
ــي، بــــأنــــه ســـيـــبـــدأ فــــي كــــل األحــــــــوال،  ــ ــاضـ ــ املـ
تــولــيــد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة فـــي أغــســطــس 
مجاالت  فــي  التنموية  الخطط  وأن  املقبل، 
عـــــدة، بـــالـــشـــراكـــة مـــع دول أخـــــرى مــرتــبــطــة 
بــبــدء الــتــولــيــد فــي هـــذا الــتــوقــيــت، وأنــــه من 
الضروري لتحقيق ذلك إتمام امللء الثاني. 
وبــحــســب املــخــطــط اإلثـــيـــوبـــي، فــســوف يتم 
تــولــيــد نــحــو 750 مـــيـــغـــاوات مـــن وحــدتــني 
كل  وتولد  الكهرباء،  إلنتاج  اآلن  مكتملتني 
وحـــدة 375 مــيــغــاوات، ويبلغ مــعــدل إنجاز 
ــــروع اإلجــــمــــالــــي حـــالـــيـــا نـــحـــو 80 فــي  ــــشـ املـ
املــائــة. ففي األســبــوع األول مــن مـــارس/آذار 
املاضي تم تركيب أول أنبوبني ضخمني من 
املياه من بحيرة  لنقل  األنابيب املخصصة 
التخزين الرئيسية إلى املحطة الكهرومائية 
إلنتاج الطاقة، وذلك بالتعاون مع شركتني 
إيــطــالــيــة وفــرنــســيــة متخصصتني فــي هــذا 
الــنــشــاط. ومــن املــقــرر تركيب أربــعــة أنابيب 
أخرى بعد بدء التشغيل التجريبي إلنتاج 

الكهرباء.
وحــــــول هـــــذه الــــتــــطــــورات، يـــوضـــح مــصــدر 
فني مــصــري، أن هــنــاك رغــبــة مــن السلطات 
ــمــــأنــــة املــــــواطــــــنــــــني، بــعــد  ــة فــــــي طــ ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
ــراء  حـــالـــة الـــهـــلـــع الـــتـــي ســــــادت األجــــــــواء جــ
التصريحات املتضاربة لوزيري الخارجية، 
والـــري محمد عبدالعاطي.  ســامــح شــكــري، 
لكن حتى مع التسليم بوجود مشاكل فنية 
الفيضان  بــدء  استغال  من  إثيوبيا  منعت 
السنوي مبكرًا، فإن القضية تتعدى مسألة 
كمية املياه املحجوزة، ألنه في كل األحوال، 
حــتــى مـــع نــجــاحــهــا فـــي حــجــز كــمــيــة املــيــاه 
ــالـــكـــامـــل، فـــلـــم يـــكـــن املــــواطــــن  املـــســـتـــهـــدفـــة بـ
املـــصـــري ســيــشــعــر بــضــرر جــســيــم فـــي هــذه 

املرحلة من امللء.
وينّوه املصدر إلى أن املناسيب التي سجلت 
فــي جميع  الحالي  مــن يونيو  الــرابــع  حتى 
للغاية،  آمنة  واملصرية  السودانية  السدود 
وال تعّبر عن بــدء املــلء فعليًا، موضحًا أنه 
على الرغم من توافر املتطلبات املائية لبدء 
امللء مع تصريف كميات كافية إلى بحيرة 
ــيـــــرص، فـــــإن املـــشـــاكـــل الــفــنــيــة  ــ ــــروصـ ســــد الـ
الوسطى  بالتعلية  تتعلق  الــتــي  الــســد  فــي 
تحديدًا »ربما ال تمّكن اإلثيوبيني من امللء 
املبكر، أو قــد تسمح بذلك مــع عــدم وصــول 

جديد سد النهضة بعيون القاهرة

السلطات المصرية تحاول طمأنة مواطنيها
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مداخيل زهيدة ال تكفي حاجيات األسر

11.1
سورية  في  شخص  مليون 
اإلنسانية  لــإغــاثــة  بحاجة 
رايــتــس  »هــيــومــن  بحسب 
أن  إلــى  تشير  التي  ــش«  ووت
الحرب الحافلة باالنتهاكات، 
تسببت بتدمير البنية التحتية، 
وعجز معظم السكان عن 

كسب قوتهم.

تحقيق

هوت الليرة السورية 
من 50 في 2011 

إلى 3300 أمام الدوالر

اإلنفاق الشهري 
يزيد 15 ضعفًا أقله عن 

مدخول األسر

عدنان عبد الرزاق

البيوت.  غالبية  إلــى  يتمدد  الفقر 
ســــوق الــعــمــل تــضــيــق كــثــيــرًا إلــى 
حد خنق من بقي فيها بتحديات 
معها  جارفة  تنهار  الليرة  قاسية.  وجــوديــة 
ــر، املـــعـــانـــاة تــتــزايــد  الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــألسـ
تغييرات جدية.  أو  أمــل بحلول  أي  مــن دون 
هنا ســوريــة، بلد هجره املــايــني قسرًا تحت 
ضربات املدافع ونيران الطيران، أرض تضم 
املايني من الناس الذين يعانون بغالبيتهم 
في تأمني أدنى متطلبات العيش، هنا حيث 
يجدد نظام بشار األســد واليته بانتخابات 
رئـــاســـيـــة تــضــج بـــوعـــود وشــــعــــارات صعبة 

املنال. 
ويـــتـــوقـــع رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل اقـــتـــصـــاد 
ــزداد معاناة  ســوريــة، أســامــة الــقــاضــي، أن تــ
مع  املقبلة  الفترة  خــال  املعيشية  السوريني 
عودة تهاوي سعر صرف الليرة »التي فقدت 
جميع مــحــددات قــوتــهــا، وعــجــز نــظــام بشار 
األسد عن اإليفاء بأي وعد قطعه لناخبيه«. 

وتخّوف القاضي، خال حديثه مع »العربي 
ــام إلـــــى تــقــســيــم  ــنـــظـ ــن لـــجـــوء الـ ــد«، مــ ــديــ الــــجــ
ألي  »الــفــاقــد  على حكمه  للمحافظة  ســوريــة 
شرعية بعد مسرحية االنتخابات«. ويضيف 
االقــتــصــادي الــســوري أن الــنــظــام يـــرّوج هذه 
الفترة النتعاش مقبل، باالعتماد على عودة 
رؤوس األمـــــوال واملــســتــثــمــريــن مــن الــخــارج، 
»لكن ذلــك لــن يحصل، فأصحاب األمـــوال لن 
يــتــركــوا الــدعــم واملــنــاخ الــجــاذب فــي أي دولــة 

للعودة إلى سورية«. 
ويـــعـــتـــبـــر أن »الــــســــوريــــني يــــدفــــعــــون الــثــمــن 
وحــدهــم، بــعــدمــا ســاقــهــم الــنــظــام غصبًا إلــى 
تجديد حكمه الوراثي. واملحزن على سورية 
بشار  كلمة  خــال  سمعناه  مــا  ومستقبلها، 
األسد بعد االنتخابات، فهو آثر لغة اإلقصاء 
والتحدي وقّسم السوريني عموديًا، ما يؤكد 
أن ال حل وال انفراج اقتصاديًا، ما دام الوريث 

على كرسي أبيه«.

هّوة بين الدخل واإلنفاق
بـــدوره، يــرى االقــتــصــادي الــســوري محمود 

حسني، أن سوء معيشة السوريني أساسها 
مت  يِّ

ُ
ق إن  األســعــار  »ألن  املنخفض،  الــدخــل 

وفـــق أي عــمــلــة، عـــدا الــلــيــرة الــســوريــة، فهي 
املاضية، بل  العشر  السنوات  تــزد خــال  لم 
الليرة هي التي تهاوت من 50 ليرة للدوالر 
إلــى أكثر من 3300 ليرة الــيــوم، في حني أن 
األجور ال تزال ثابتة عند عتبة 60 ألف ليرة 

شهريًا«.
ــي الــــجــــديــــد« أن  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــنّي حـــســـني لــ ــ ــبـ ــ ويـ
متوسط إنفاق األســرة السورية املؤلفة من 
خمسة أشخاص، قفز من نحو 20 ألف ليرة 
عام 2011، أي نحو 400 دوالر، إلى 150 ألف 
ليرة، أي نحو 500 دوالر عام 2015 وقت كان 

سعر الدوالر 300 ليرة.
ويـــشـــرح أنـــه وفـــق »مـــركـــز قــاســيــون« زادت 
 335 إلــى  السورية  األســـرة  تكاليف معيشة 
ألـــف لــيــرة عـــام 2019. لــكــن الــتــهــاوي األكــبــر  
بــســعــر الـــصـــرف، كـــان خـــال الـــعـــام املــاضــي 
حتى اليوم، حيث ارتفعت تكاليف معيشة 

األسرة السورية إلى مليون ليرة شهريًا.
وبرأي االقتصادي السوري، فإن »قلة فرص 

الــعــمــل وارتـــفـــاع تــكــالــيــف املــعــيــشــة، أحــدثــا 
تــغــيــرات »خــطــيــرة« فــي املــجــتــمــع الــســوري، 
 عن استمرار الفساد بكل املستويات 

ً
فضا

ــــرة املــــســــتــــمــــرة، حــتــى  ــــجـ ــهـ ــ ومـــــــحـــــــاوالت الـ
بــأوســاط حواضن نظام األســـد«. ويضيف: 
»ســـتـــدفـــع ســــوريــــة ثـــمـــن تـــبـــديـــد الـــكـــفـــاءات 

والثروة البشرية لعقود طويلة«.

ارتفاع األسعار 
وتؤكد مصادر من دمشق لـ »العربي الجديد«، 
أن مشكلة معيشة السوريني »ليست بنقص 
املواد في السوق، بل بارتفاع األسعار قياسًا 
لــلــدخــل. فــســوريــة املـــفـــروض عــلــيــهــا حــصــار 
ــدث املــوبــايــات  وعـــقـــوبـــات، يــدخــل إلــيــهــا أحــ
والــســيــارات والــعــطــور فــي الــعــالــم، شــمــااًل من 
أربيل  لبنان، وشرقًا من  تركيا، وجنوبًا من 
والعراق«. واملشكلة، بحسب املصادر، ترتبط 
»بقدرة السوريني الشرائية وعدم تمكنهم من 
تأمني أولويات املعيشة، ما يبقي نسبة الفقر 

عند حدود 90 في املائة«.
ولــــم يــتــغــّيــر الـــحـــال، بــحــســب املــــصــــادر، بعد 
قطعها  التي  والوعود  الرئاسي  االستحقاق 
األســــد والــحــكــومــة، »بـــل غـــاء األســـعـــار بـــاٍق 
ــر 

َ
ــض

ُ
ــان، باستثناء أســعــار بــعــض الــخ كــمــا كـ

ولكن  اإلنـــتـــاج«،  محلية  املوسمية  والــفــواكــه 
»حـــتـــى هـــــذا الــــتــــراجــــع يــبــقــى طــفــيــفــًا وغــيــر 
فإن   ،

ً
مــثــا الــزهــيــد«.  بالدخل  ملحوظ قياسًا 

الــكــمــالــيــات بالنسبة  الــلــحــوم أصــبــحــت مـــن 
إلـــى غــالــبــيــة الــســوريــني. فــقــد »ذهــبــت سكرة 

الــرقــص واالحــتــفــال وعــــادت فــكــرة املــعــانــاة« 
وفق االقتصادي السوري علي الشامي )اسم 
مــســتــعــار( مـــن الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمــشــق. 
يستهل الشامي حديثه عن الواقع املعيشي، 
 إنـــــه »لـــــم يـــتـــغـــّيـــر شـــــيء عـــلـــى صــعــيــد 

ً
ــا ــائــ قــ

تحسني الدخل، في حني أن اإلنفاق الشهري 
ــــى 15  لـــألســـرة الـــســـوريـــة يـــزيـــد بــالــحــد األدنــ
ضعفًا عن الدخل«. ويلفت إلى أن هذا الواقع 
ينطبق حــصــرًا عــلــى مــن لــديــهــم دخـــل ثــابــت، 
حيث إن البطالة في سورية وصلت إلى عتبة 

83 في املائة.
ويــشــرح الــشــامــي خــال حديثه مــع »العربي 
»الناس  املــوقــف،  سيد  االنتظار  أن  الجديد« 
ني: األول، االنفتاح 

َ
في الداخل تعيش على أمل

الــعــربــي عــلــى الــنــظــام، بـــواقـــع مـــا نــســمــع عن 
»حــلــحــلــة« بــالــعــاقــات مـــع الــســعــوديــة الــتــي 
ــل الـــثـــانـــي، أن  ــ تــعــتــبــر بـــوابـــة الــخــلــيــج، واألمــ
م النظام دوليًا، بعد االنتخابات، فتشهد  ُيعوَّ

الباد إعادة إعمار وسحبًا للعقوبات«.
يجيب  األرض،  عــلــى  عمليًا  الــجــديــد  وحــــول 
ثاثة  »توجد  متهكمًا:  السوري  االقتصادي 
اتفقت  دمــشــق  محافظة  أن  األول،  متغيرات: 
مــع شــركــة خــاصــة حــيــث ســتــؤجــرهــا شـــوارع 
بـــ500  والــســاعــة  العاصمة كمواقف ســيــارات 
لــيــرة ســـوريـــة. واملــتــغــيــر الــثــانــي، أن حكومة 
ــم بـــالـــكـــامـــل عــن  ــ ــــدعـ ــعــــت الـ ــار األســـــــد رفــ ــشــ بــ
ــمـــدة، فــارتــفــع ســعــر الــطــن مــن 250 ألــف  األسـ
لــيــرة إلــى مليون لــيــرة نهاية هــذا األســبــوع، 
والــــتــــوقــــعــــات تـــشـــيـــر إلـــــى انـــعـــكـــاس أســـعـــار 

األسمدة الجديدة على الخضر والفواكه«.
وأمــــا املــتــغــيــر الـــثـــالـــث، بــحــســب االقــتــصــادي 
الـــســـوري، فــهــو »أن حــكــومــة حــســني عــرنــوس 
وافــقــت على دعــم بعض املــســتــوردات بسعر 
الدوالر عند 2525 ليرة، لكن خيبة التجار، أن 
قائمة الدعم لم تطاول إال بعض السلع، مثل 
اليوم  يعيشون  بحيث  واملــتــة،   

ّ
واألرز السكر 

على وعود بأن تشمل القوائم الاحقة للدعم، 
السلع األساسية«.

وحـــول عـــودة ســعــر صـــرف الــلــيــرة لــلــتــراجــع، 
الــذي شهدته قبل االستحقاق  التحسن  بعد 
الــرئــاســي فــي 26 مــايــو/ أيـــار املــاضــي، يقول 
الليرة  »كــان رفع سعر  السوري:  االقتصادي 
ــارات حــمــلــة بــشــار  ــعـ الـــســـوريـــة واحـــــدًا مـــن شـ
ــا تــغــيــيــر حــاكــم  ــدنـ األســــــد الـــرئـــاســـيـــة، فـــوجـ
بالسوق،  املباشر  والتدخل  املركزي  املصرف 
الليرة  عــادت  املسرحية«  »انتهاء  بعد  ولكن 

إلى االرتفاع«.
الليرة  لهبوط  األهـــم  السبب  أن  إلــى  ويشير 
حــالــيــًا، مرتبط بــزيــادة عــرض الــــدوالر خال 
الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، حــيــث كـــانـــت الــتــحــويــات 

ــر رمــــضــــان والـــعـــيـــد  ــهـ الـــخـــارجـــيـــة خــــــال شـ
مــرتــفــعــة، بــعــدمــا زاد املــصــرف املــركــزي سعر 
الــحــواالت 100 في املائة ليوازي سعر  دوالر 
الــســوق الـــســـوداء. ويــتــابــع: »لــكــن هـــذا الــرافــد 
الدوالري الذي وصل خال شهر الصوم إلى 
10 مايني ليرة يوميًا، توقف اليوم أو تراجع 

إلى الحدود الدنيا«.
في املقابل، يتابع االقتصادي: »يزيد الطلب 
عــلــى الــــدوالر فــي الــســوق الــســوريــة، بسبب 
املستوردات،  املــركــزي  املصرف  تمويل  عــدم 
ــار، بـــعـــد خــــســــارة الـــســـوق  ــتــــجــ مــــا يــــدفــــع الــ
املــســتــوردات من  إلــى جمع قيمة  اللبنانية، 
السوق املحلية، ما رفع سعر الــدوالر اليوم 

إلى 3300 ليرة سورية«. الهموم 
تغرق السوريين

يواجه السوريون أزمات تتزايد حدة يومًا بعد يوم. وفيما ترتفع نسب التضخم إلى مستويات 
قياسية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الليرة انهيارات متالحقة أمام الدوالر األميركي، ال تزال 

مداخيل األسر زهيدة، ال تكفي لشراء حتى الحاجيات األساسية ألفرادها
أزمة تطاول الرغيف

بدأت مالمح أزمة الخبز باكرًا في سورية هذا العام، بعد خيبة حكومة 
النظام التي أطلقت على عام 2021 تسمية »عام القمح«. في العام الحالي، 
لم يزد اإلنتاج في كامل سورية عن 1.5 مليون طن بحسب تقديرات 
»العربي  مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة املعارضة، حسان محمد لـ
الجديد« ولــن تزيد حصة النظام منها عــن 800 ألــف طــن، ويــذهــب ما 
تبقى من اإلنتاج إلى مناطق سيطرة املعارضة في شمال غربي سورية 
اقــتــراب عودة  إلــى  الذاتية )شمال شــرق(. واقــع يشير  ومناطق اإلدارة 
الطوابير أمــام األفــران ورفــع سعر الخبز الــذي زاده نظام األســد مرتني 

النظام، حسان  الزراعة بحكومة  العامني األخيرين. وكــان وزيــر  خالل 
قطنا قال األسبوع املاضي إن الكميات املستخدمة من القمح حتى اليوم 
لم تزد عن 40 ألف طن، في حني تحتاج سورية، إلنتاج الخبز فقط، وفق 
الوزير نفسه، إلى مليون طن، ليبدأ السعي باتجاه االستيراد بالدوالر، 
وما سيخلفه من آثار على تهاوي سعر الليرة. وكان السفير الروسي 
في سورية، ألكسندر إيفيموف، قد أكد أن روسيا وردت نحو 350 ألف 
طن من القمح إلى سورية منذ آذار/ مارس املاضي، من أصل مليون طن 

تعتزم توريدها عام 2021.

السوريون 
يعانون من 
ضيق العيش 
)أحمد األطرش/ 
فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

يــصــوت مــجــلــس الـــنـــواب املــصــري 
ــقــــدة هــــذا  ــنــــعــ خـــــــال جـــلـــســـاتـــه املــ
ــوع، نــهــائــيــًا عــلــى مــشــروع  ــبــ األســ
ــكــــوك الــــســــيــــاديــــة« املــــقــــدم مــن  قــــانــــون »الــــصــ
الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 
ــم الــتــمــويــل  ــالـ ــول مـــصـــر عـ ــ ــــى دخــ ويــــهــــدف إلـ
اإلسامي، من خال إصدارها صكوك الدين 
خال الفترة املقبلة لتمويل بعض املشروعات 
املتعثرة، ومنها العاصمة اإلدارية الجديدة، 

ومدينة العلمني الجديدة.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وحــســب مــصــدر مطلع لـــ
أدخـــلـــت الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــبــرملــان 
ــانـــون، الســتــثــنــاء  ــقـ  عــلــى مـــشـــروع الـ

ً
تـــعـــديـــا

شــــركــــات الــتــصــكــيــك )املـــــصـــــدرة لــلــصــكــوك( 
مــن رقــابــة هيئة الــرقــابــة املــالــيــة، بــدعــوى أن 

العجز  تمويل  القانون  من  الرئيسي  الهدف 
فــي املــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة، مــن خــال جذب 
الــدولــيــة، وإعــطــاء  املستثمرين مــن األســــواق 
حامل الصك ملكية حصة في أصول مشروع 
مــحــدد أو نــشــاط اســتــثــمــاري، وتــكــون قابلة 

للتداول وفقًا لصيغ التمويل اإلسامي.
وشـــهـــدت مــصــر تــســارعــًا فـــي االقــــتــــراض من 
ــوام  ــ ــــال األعــ الــــديــــن خـ الــــخــــارج عـــبـــر أدوات 
إلى  الخارجي للباد  الدين  األخيرة، ما رفع 
129.2 مليار دوالر بنهاية ديسمبر/ كانون 
على   %14.7 بــنــحــو  مــرتــفــعــًا  املـــاضـــي،  األول 
أســـاس ســنــوي، حــيــث ســجــل 112.67 مليار 
َعّد 

ُ
دوالر في ديسمبر/ كانون األول 2019. وت

الــتــي  املـــالـــيـــة  ــواع األوراق  ــ أنــ ــد  الـــصـــكـــوك أحــ
املــالــيــة، بحسب مــا تــحــدده  تــصــدرهــا وزارة 
نشرة اإلصــدار التي تقرها الهيئة الشرعية، 

وتكون متوافقة مع الشريعة اإلسامية.
ــــص الـــقـــانـــون عـــلـــى أن تـــصـــدر الــصــكــوك  ونـ
األجــنــبــيــة،  بــالــعــمــات  أو  املـــصـــري،  بالجنيه 
من طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق 
ــة. ويــعــاقــب  ــيــ ــدولــ املــحــلــيــة أو بـــــاألســـــواق الــ
بالحبس مـــدة ال تــقــل عــن ســنــتــني، وال تزيد 
على خمس سنوات، وبغرامة ال تقل عن 500 
ألف جنيه، وال تزيد على 5 مايني جنيه، أو 
بــإحــدى الــعــقــوبــتــني، كــل مــن أصــــدر صكوكًا 
ســـيـــاديـــة، أو عــرضــهــا لـــلـــتـــداول عــلــى خــاف 

األحكام املقررة في التشريع.
وحـــدد الــقــانــون الــجــهــات املختصة بــإصــدار 

الــصــكــوك الــســيــاديــة، وشــكــلــهــا، وصــفــاتــهــا، 
ومدى توافقها مع أحكام الشريعة اإلسامية، 
الصكوك،   عن تفاصيل عملية إصــدار 

ً
فضا

ـــا، وســــريــــان املـــعـــامـــلـــة الــضــريــبــيــة  ــهـ ـــداولــ وتـ
وااللتزامات  الصكوك،  مالك  وحقوق  عليها، 
قــواعــد حفظ  نــظــم  للمنتفع. وكــذلــك  املـــقـــررة 
وخارجها،  مصر  داخــل  وتداولها  الصكوك، 
ارتباطًا بقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ 
املــركــزي، والــبــورصــة املــصــريــة، املطبقة على 
األوراق املالية الحكومية، واآلثار املترتبة عن 

انتهاء مدة الصك.
وتصدر الصكوك بنظام حق االنتفاع ملدة 30 
عامًا، ويحظر اتخاذ إجراءات الحجز، أو أية 
إجـــراءات تنفيذية أخــرى على األصــول التي 
الــصــكــوك. وللشركات  تــصــدر على أســاســهــا 
ــي إصـــــــــــدار الـــصـــكـــوك  ــ ــق فــ ــ ــحـ ــ بــــأنــــواعــــهــــا الـ
ويتشارك  التمويل،  على  للحصول  كوسيلة 
املساهمون في الربح والخسارة مع الشركة.

وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة مــــن وراء 
إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد 
مــــن املـــصـــريـــني واألجـــــانـــــب، مـــمـــن يــفــضــلــون 
اإلسامية،  الشريعة  مع  املتوافقة  املعامات 
والـــذيـــن يــعــزفــون عــن اســتــثــمــار أمــوالــهــم فى 
األنــواع املعروفة حاليًا من األوراق واألدوات 

املالية الحكومية.
املـــالـــيـــة  األوراق  ــن  ــ عـ ــكــــوك  الــــصــ ــلـــف  ــتـ وتـــخـ
وأذون  ــدات  ــنــ ــســ ــالــ )كــ األخـــــــــرى  الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــة(، فــــي أنــــهــــا تـــخـــضـــع لــلــمــضــاربــة،  ــ ــزانـ ــ ــــخـ الـ
وتتعرض للخسارة أو الربح، بوصفها تمثل 
فــي حــقــوق منفعة األصــول  حصصًا شائعة 
لــلــدولــة ملكية خــاصــة، أو ألي من  املــمــلــوكــة 
األشخاص االعتبارية العامة، فاملمول شريك 
فــي حــقــوق االنــتــفــاع بــاألصــول املــذكــورة. أما 
مالية  أوراق  فهي  الــخــزانــة،  وأذون  السندات 
مــــحــــددة بــــأجــــل، ومـــضـــمـــونـــة بـــعـــائـــد فـــائـــدة 

إضافي لقيمتها ُيصَرف بانتهاء أجلها.

بيروت ـ العربي الجديد

طــالــبــت جمعية »صــرخــة املـــودعـــني« املــدافــعــة 
عــن حــقــوق املــودعــني فــي املــصــارف اللبنانية، 
بـــضـــرورة اســتــرجــاع عــمــاء الــبــنــوك أمــوالــهــم 
كاملة، مشيرة إلى أن مبلغ الـ 400 دوالر التي 
العاملة  البنوك  املــركــزي،  لبنان  مــصــرف  ألـــزم 
املــودع  الــدولــة بسدادها شهريًا »ال تمكن  في 
وقالت  احتياجاته«.  أدنــى  على  الحصول  من 
إن »موقفنا  السبت،  الجمعية في بيان، أمس 
ــــودع  ثــــابــــت مــــن حــقــيــقــة واضــــحــــة هــــي أن املــ
وضـــع أمـــوالـــه فــي املـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة ويــود 
ــــت مــمــكــن«،  اســـتـــرجـــاعـــهـــا كـــامـــلـــة بــــأســــرع وقـ
مطالبة حاكم مصرف لبنان املركزي الضغط 
عــلــى جــمــعــيــة املـــصـــارف إلعـــــادة األمــــــوال إلــى 
أصحابها بـ »جدولة مقبولة وواضحة وثابتة 
»بالجهود  ترحيبها  عن  وأعربت  ومعقولة«. 
املـــبـــذولـــة مـــن قــبــل مــصــرف لــبــنــان لــلــعــمــل في 
اتجاه اإلفراج عن أموال املودعني التي وضعت 
ــه حـــق«،  املــــصــــارف الـــيـــد عــلــيــهــا مـــن دون وجــ
لكنها أشارت إلى عدم كفاية املبلغ الذي طالب 
مصرف لبنان املركزي، البنوك بسداده شهريا 

للمودعني. وأضافت الجمعية أن »املطلوب من 
التعسفية  التعاطي  طريقة  تغيير  املــصــارف 
تجاه  بمسؤولية  والتصرف  والديكتاتورية 
مــن أمــنــهــا عــلــى جــنــى عــمــره، فــيــجــب أن تعي 
تبدأ  املستقبلية  ديمومتها  أن  املصارف  هذه 
كل  وإن  اآلن،  واملــــودعــــني  الــــودائــــع  بـــاحـــتـــرام 
تصرف بغير هذا االتجاه إنما يمثل انتحارًا 
تتحمل مسؤوليته هي وحــدهــا، وهــو إمعان 
 18 ومنذ  بالكامل«.  املصرفي  القطاع  بضرب 
أكتوبر/ تشرين األول 2019، تحتجز املصارف 
ــع بـــالـــدوالر، كما  الــلــبــنــانــيــة حــســابــات الـــودائـ
وضعت سقوفًا على السحوبات من حسابات 
احتجاجات  لبنان  ويشهد  اللبنانية.  الليرة 
بـــني الــحــني واآلخـــــر يــرفــع فــيــهــا املــتــظــاهــرون 

مسؤولية  السياسية  الطبقة  تحّمل  شعارات 
ــار املـــالـــي واالقــــتــــصــــادي، ويــطــالــبــون  ــيـ ــهـ االنـ
بــاســتــرداد أمــوالــهــم املــحــتــجــزة فــي املــصــارف. 
ــع مــــودعــــون دعـــــــاوى قـــانـــونـــيـــة مــتــهــمــني  ــ ورفــ
واالحــتــيــال، وســط مخاوف  باإلهمال  البنوك 
املالية  األزمــة  وأسقطت  مدخراتهم.  تبدد  من 
واالقــتــصــاديــة شريحة واســعــة مــن املواطنني 
في براثن الفقر والبطالة، تزايدت حدتها مع 
انــتــشــار جــائــحــة فــيــروس كــورونــا مــنــذ بــدايــة 

العام املاضي.
وتـــتـــزايـــد الــتــحــذيــرات الـــدولـــيـــة مـــن خــطــورة 
األزمـــــة فـــي لــبــنــان. وذكــــر الــبــنــك الـــدولـــي في 
تــقــريــر لــه مــطــلــع يــونــيــو/ حـــزيـــران الــجــاري، 
يــغــرق«، مرجحًا أن تحتل األزمــة  أن »لــبــنــان 
املــالــيــة واالقــتــصــاديــة فـــي الــبــلــد، مــرتــبــة من 
الــثــاث األولـــى مــن األزمـــات األكــثــر حــدة على 
التاسع  القرن  منتصف  منذ  العالم  مستوى 
عــشــر. ووفـــقـــًا لــتــقــريــر »املـــرصـــد االقــتــصــادي 
الــلــبــنــانــي« الــصــادر عــن الــبــنــك فـــإن الــظــروف 
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة الــتــي يــواجــهــهــا 
لــه عواقب  »تــنــذر بفشل وطني شامل  لبنان 

إقليمية وعاملية محتملة«.

تونس ـ إيمان الحامدي

سجلت أســعــار األغــذيــة فــي تونس ارتفاعًا 
ملحوظًا خال مايو/ أيار املاضي، لتحول 
ــم تــراجــع  دون هـــبـــوط مـــعـــدل الــتــضــخــم رغــ
الــســلــع، فيما تتصاعد  الــعــديــد مــن  أســعــار 
إقــدام  التحذيرات من انفات األســعــار حــال 
الحكومة على »تفكيك منظومة الدعم« وفقا 
الشــتــرطــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مقابل 
إقراض الدولة التي تواجه صعوبات مالية. 
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد اإلحصاء 
أسعار  أن تضخم  السبت،  أمــس  الحكومي، 
املستهلكني استقر خال الشهر املاضي عند 
5%، وهي نفس النسبة املسجلة في الشهر 
السابق له، مشيرة إلى تراجع التضخم في 
الصحة  منها  الخدمات،  من  العديد  أسعار 
الــتــي ســجــلــت زيـــــادة بــنــســبــة 7.7% مــقــابــل 
ــان، فـــضـــا عــن  ــيـــسـ نـ إبــــريــــل/  8.8% خـــــال 
هبوط تضخم األسعار في قطاعات الفنادق 
واملطاعم والنقل في ظل استمرار تداعيات 
كورونا. لكن البيانات تشير إلى أن أسعار 
املــواد الغذائية ارتفعت على أساس سنوي 
6%، مقابل 4.9% خال إبريل/ نيسان، األمر 
الذي تسبب في عدم هبوط معدل التضخم 
بشكل عام وبقائه عند املستويات السابقة، 

وفق معهد اإلحصاء. ويشكك محللون في 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة حـــول مــعــدل التضخم، 
ــى زيــــــــادات كـــبـــيـــرة فــــي األســـعـــار  ــ الفـــتـــني إلـ
بفعل ارتفاع كلفة اإلنتاج وزيادة الحكومة 
ــة أســـاســـيـــة،  ــيـ ــذائـ ــار الـــنـــقـــل ومـــــــواد غـ ــعــ أســ
وإقــرار تعديات في تعريفات مياه الشرب 

واملحروقات )املنتجات البترولية(.
وأعلنت الحكومة، قبل أيام، عن زيادة سعر 
بنسبة  األســـري  لاستعمال  املــوجــه  السكر 
النقل الحكومي  40%، كما رفعت تعريفات 
فــــي ســعــر  زيــــــــادة  وأقــــــــرت  بــــني 5% و%10 

املياه. وبدأت حكومة هشام املشيشي خطة 
متدرجة في تفكيك منظومة الدعم، في إطار 
إصاحات اقتصادية تعهدت بتنفيذها في 
رسالة نوايا قدمتها لصندوق النقد الدولي 
 4 بقيمة  الحصول على تمويات  أجــل  مــن 

مليارات دوالر. 
وحـــذر الــخــبــيــر االقــتــصــادي محسن حسن 
مـــن عـــواقـــب الـــتـــســـرع فـــي تــفــكــيــك مــنــظــومــة 
الدعم والزيادات املتواترة لألسعار، مؤكدا 
الرصانة  يتطلب  االقــتــصــادي  اإلصـــاح  أن 
هذا  لتحقيق  املحكم  والتخطيط  والــتــدرج 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ اإلصــــاح. وقـــال حسن 
الــدولــيــة أثبتت أن  الــتــجــارب  إن العديد مــن 
الكلفة االجتماعية واملالية ملعالجة منظومة 
الدعم باهظة للغاية، مؤكدا أن الرفع الكلي 
لدعم املحروقات من دون اتخاذ اإلجــراءات 
ــــاد  ــــؤدي إلــــى ازديـ الـــضـــروريـــة املــصــاحــبــة يـ
الفقر في تونس بما ال يقل عن %5.  نسبة 
وأضاف أنه ال ينكر أحد أن نسبة من الدعم 
تــتــســرب إلــــى شـــرائـــح مـــن عــــدم املستحقني 
مــثــل ذوي الــدخــل املــرتــفــع، وجـــزء هـــام منه 
النباتية  كالزيوت  محله  غير  في  يستعمل 
املدعمة التي تستعمل في الصناعات، لكن 
ال بــد مــن حماية الــفــقــراء حــال اإلقــــدام على 

تفكيك الدعم.

ديون 
بال مساءلة

متسوقون في أحد األسواق المركزية 
بالعاصمة التونسية )فرانس برس(

»صرخة المودعين« تطالب بكامل األموال

تفكيك الدعم ينذر بانفالت األسعار

البرلمان المصري يستثني 
»الصكوك« من الرقابة المالية

تفسح الحكومة 
المصرية الطريق لدخول 

أداة جديدة لالقتراض 
لتمويل مشروعات 

متعثرة بعد تكثيف 
االستدانة من المؤسسات 

المالية المختلفة 
والمستثمرين الدوليين، 

لكن أداتها الجديدة في 
االستدانة ستكون خارج 

الرقابة المالية

لبنان مال وسياسة

تونس

الدين الخارجي 
وصل إلى 129.2 مليار 

دوالر بنهاية 2020

البنوك تحتجز منذ أكتوبر/ 
تشرين األول 2019 ودائع 

العمالء بالدوالر

وقـــالـــت الــحــكــومــة فـــي املــــذكــــرة اإليــضــاحــيــة 
ملــشــروع الــقــانــون، إن الــصــكــوك مــن منتجات 
التقليدية  الــســنــدات  الــثــابــت، وتشبه  الــدخــل 
حتسب عليها فائدة، مبينة 

ُ
تمامًا، ولكن ال ت

أنــهــا تتميز بــعــائــد مــرتــفــع مــقــارنــة بــــأدوات 
الــديــن األخـــرى، نظرًا الرتــفــاع حجم املخاطر 
فــيــهــا، فــي وقـــت تنخفض فــيــه ســعــر الــفــائــدة 
في  مخاطر  وجــود  لعدم  واألذون،  للسندات 

تداوالتها.
وبـــخـــاف الـــضـــغـــوط املـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــعــرض 

يواجه  املترامية،  الحكومية  املشروعات  لها 
ــر صـــعـــوبـــات  ــي مــــصــ ــ ــة فــ ــ ــــاصـ ــــخـ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
متزايدة، في ظل استمرار التداعيات الناجمة 
إقدام  عن جائحة فيروس كورونا، رغم عدم 

الدولة على تعطيل األعمال خال الجائحة.
وأظــهــرت بــيــانــات صــــادرة عــن مــؤســســة »آي 
لــألبــحــاث مطلع  العاملية  مــاركــت«  إتــش إس 
 مؤشر مديري 

ّ
أن الــجــاري،  يونيو/ حــزيــران 

املشتريات استمر في نطاق االنكماش، خال 
مــايــو/ أيـــار املــاضــي، للشهر الــســادس على 

واألعمال  اإلنتاج  انخفاض  نتيجة  التوالي، 
ــة أن  ــيــ الــــجــــديــــدة. وذكــــــــرت املـــؤســـســـة الــــدولــ
املؤشر الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير 
الــنــفــطــي، ســجــل 48.6 نقطة الــشــهــر املــاضــي. 
ويــعــنــي انــخــفــاض املـــؤشـــر عـــن مــســتــوى 50 
 تخطيه 

ّ
أن في حني  انكماشًا،  ثمة  أن  نقطة، 

 
ّ
هــذا املستوى يشير إلــى النمو. وأفـــادت بأن
االقــتــصــاد غــيــر الــنــفــطــي فــي مــصــر، يــواصــل 
االنكماش منذ ديسمبر/ كانون األول 2020، 

في ظل تدهور ظروف األعمال.

عامل بناء في أحد 
مشروعات العاصمة 
اإلدارية الجديدة 
)فرانس برس(

Sunday 6 June 2021 Sunday 6 June 2021
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تصدر دول أوروبية مبيدات محظورة إلى المغرب وتباع أخرى منتهية الصالحية، رغم مخاطرها العالية على صحة 
الفالحين والمستهلكين والبيئة، لكن محاصيل التصدير لالتحاد تتسم بالجودة واألمان، على عكس تلك المخصصة 

للسوق المحلي

منتجات آمنة للتصدير وسموم 
على موائد المغاربة

المبيدات 
المحظورة

الرباط ـ عادل نجدي

ــيــــب املــــــــــزارع املــــغــــربــــي مــحــمــد  أصــ
ــم، بـــســـرطـــان الــبــروســتــاتــا  ــ ــالـ ــ إدسـ
فــي عـــام 2015،  بــعــد 17 عــامــا من 
ــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة املــغــطــاة  ــبـ الـــعـــمـــل فــــي الـ
فــي إقليم اشــتــوكــة آيــت بــاهــا جــنــوب املــغــرب، 
ومتراكمة  مكثفة  لــجــرعــات  الــتــعــرض  نتيجة 
مــن مبيدات اآلفـــات الــزراعــيــة، وهــو مــا يؤكده 
الدكتور أحمد املرابط، املتابع لحالة إدسالم، 
»العربي الجديد«: »التعرض للمبيدات  قائا لـ
ــــد مـــــن احـــتـــمـــالـــيـــة  ــزيـ ــ ــنــــن يـ ــلــــى مـــــــــدار الــــســ عــ
إصــابــة املـــزارعـــن بــســرطــانــات الـــدم النخاعي 

والبروستاتا والرئة«.
وأصــيــب 11 عــامــا فــي اإلقليم ذاتـــه بــأمــراض 
جلدية والحساسية والربو والسرطان وفشل 
في الكلى، جراء استخدام بعض املبيدات بما 
ومنهم  اإلنــتــاج،  عمليات  فــي  املحظورة  فيها 
املــغــربــيــة خــديــجــة شــنــا الــتــي أصــيــبــت بطفح 
املبيدات  الــوجــه والعنق بعد رش  فــي  جــلــدي 
لشركة  الــتــابــعــة  الباستيكية  الــبــيــوت  بــأحــد 
بيريروك )Perriroc( اإلسبانية، وفق ما وثقته 
ــان )غــيــر  ــســ الــجــمــعــيــة املــغــربــيــة لــحــقــوق اإلنــ
حكومية(، ويوضح الحسن أولحوس، رئيس 
فرع الجمعية في اشتوكة آيت باها، أن جماعة 
خــمــيــس آيــــت عــمــيــرة بـــاإلقـــلـــيـــم، تــعــد األكــثــر 
ــيـــة وكــذلــك  اســتــقــطــابــا لــاســتــثــمــارات الـــزراعـ
املــركــز الــفــاحــي األكــثــر اســتــعــمــاال للمبيدات، 
وهــو ما أسفر عن وفــاة عامل زراعــي بإحدى 
الضيعات الفاحية بخميس آيت عميرة بعد 
إصــابــتــه بــاخــتــنــاق شــديــد جــــراء اســتــنــشــاقــه 
كيماوية  مبيدات  أثــنــاء تحضير  مــادة سامة 
استعدادا لرشها في املزرعة في يناير/كانون 
الثاني 2019، كما يقول محمد كيماوي، رئيس 
االتحاد الوطني لجمعيات حماية املستهلكن 

»العربي الجديد«.  باملغرب لـ

الحياة وسط السموم
ــا مــتــخــصــصــون مــن  ــ ــراهـ ــ تـــكـــشـــف دراســــــــة أجـ
ــم أمــــــــراض الـــــــدم بــــاملــــركــــز االســـتـــشـــفـــائـــي  قـــسـ
الفرنسية  تــور  مدينة  في  الجامعي  اإلقليمي 
وتــم اإلعـــان عــن نتائجها فــي فبراير/شباط 

ــدان االتـــــحـــــاد. لـــكـــن مــــســــؤوال فــي  ــلـ ــبـ تـــدخـــل لـ
املكتب الوطني للسامة الصحية للمنتجات 
الغذائية )طلب عدم الكشف عن هويته، لكونه 
غير مخول بالحديث لإلعام( يرد بأن املكتب 
لديه برنامج مراقبة يعتمد على جمع عينات 
ــواق الــجــمــلــة لــتــقــيــيــم نسب  ــ ــ ــزارع وأسـ ــ ــ مـــن املـ
متبقيات املبيدات، وسبق أن رصد مخالفات 
وتم تحرير محاضر ملزارع النعناع وإرسالها 

إلى النيابة العامة.

استيراد المبيدات المحظورة
يــحــظــر املــكــتــب الـــوطـــنـــي لــلــســامــة الــصــحــيــة 
 304 استعمال  )أونــســا(،  الغذائية  للمنتجات 
مبيدات لآلفات، وفق الئحة محدثة ومنشورة 
عــلــى املـــوقـــع الـــرســـمـــي فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
ــــواع املــحــظــورة  الـــجـــاري. لــكــن الــعــديــد مــن األنـ
ــد طـــريـــقـــهـــا إلــــــى األســــــــــواق والـــضـــيـــعـــات  ــجـ تـ
»الــعــربــي  ــبـــرج، قـــائـــا لـــ ــة، وفــــق بـــولـ ــيــ الــــزراعــ
ــعـــات يــســتــعــمــلــون  ــيـ الــــجــــديــــد«: »مـــــــاك الـــضـ
مـــبـــيـــدات مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة وأخـــــــرى غــيــر 
تكلفة  بأقل  املنتوج  لــزيــادة  للرقابة  خاضعة 

وتحقيق أرباح كبيرة«.
وفـــــي جـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة ملـــعـــد الــتــحــقــيــق عــلــى 
األســــواق األســبــوعــيــة ومــحــات بيع املبيدات 
املــنــتــشــرة فـــي اشــتــوكــة آيـــت بـــاهـــا، وثـــق بيع 
ثمانية أنـــواع مــن املــبــيــدات املــحــظــورة دوليا 
والــــتــــي ال تــــوجــــد ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة الــوطــنــيــة 
للمزروعات  وتستعمل  املــحــظــورة  للمبيدات 
  Heliocuivre املخصصة للسوق املحلية ومنها
ــادة الــنــحــاس،  ــ مــبــيــد فـــطـــري يــحــتــوي عــلــى مـ
ومبيد   ،Kumulus الـــركـــام  الــفــطــريــات  ومــبــيــد 
 ،)%80 بنسبة  الــكــبــريــت  مــن  )يــتــكــون   Soufre
 Lussacو  Cofely top إلــى مبيدات  باإلضافة 

 .Dynamecو Insecticideو kenociadو max
ــــورة، يـــؤكـــدهـــا  ــظـ ــ ــــحـ تـــــــــداول تـــلـــك األنــــــــــواع املـ
كيماوي، مشيرًا إلى أنها تدخل إلى املغرب عن 
طريق التهريب من بلدان آسيوية وأوروبية، 
ما يجعلها خارج الرقابة الصحية، وال يعلم 
املــكــتــب الــوطــنــي لــلــســامــة الــصــحــيــة بــأمــرهــا 

وبالتالي، تبقى خارج قائمته.
غــيــر أن املــشــكــلــة الــكــبــرى تــتــمــثــل فـــي مــوافــقــة 
ــدول األعـــضـــاء فــي االتـــحـــاد األوروبـــــي على  الــ
الحشرية  املــبــيــدات  مــن  ــا 

ً
تــصــديــر 81615 طــن

الــتــي تــحــتــوي عــلــى مـــواد مــحــظــورة أوروبــيــا 
وهو ما جرى في عام 2018، رغم املخاطر غير 
املــقــبــولــة الــتــي تشكلها عــلــى صــحــة اإلنــســان 
اململكة  املــصــدرة  الـــدول  رأس  وعــلــى  والبيئة. 
وفرنسا  وأملانيا  وهولندا  وإيطاليا  املتحدة 
وبلجيكا وإســبــانــيــا، وفـــق مــا وثــقــتــه منصة 
بالشفافية(  )تعنى  السويسرية   Public Eye
»كيف  بعنوان:   2020 سبتمبر/أيلول   10 في 
يــصــدر االتـــحـــاد األوروبــــــي مــبــيــدات حشرية 
شــديــدة الــخــطــورة مــحــظــور اســتــخــدامــهــا في 
ــا«. وتعد املــغــرب والــبــرازيــل وأوكــرانــيــا  أوروبــ
واملكسيك وجنوب أفريقيا من بن أكبر عشرة 
مستوردين ملبيدات اآلفات املحظورة أوروبيا، 
املـــخـــاطـــر  مــــن   Public Eye خــــبــــراء  ويــــحــــذر 
مبيدا   41 عــن  الــنــاتــجــة  البيئية  أو  الصحية 
يتم تصديرها من االتحاد األوروبي، إذ يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى الـــوفـــاة بسبب االســتــنــشــاق أو 
تسبب عيوبا خلقية أو اضطرابات تناسلية 

أو هرمونية أو السرطان. 
واســـــتـــــوردت أفـــريـــقـــيـــا قــــرابــــة 7500 طــــن مــن 
املبيدات الحشرية التي تحتوي على 25 مادة 

خطرة محظورة في أوروبا، ومن بن عشرين 
املــغــرب وجنوب  أفــريــقــًيــا، استقبل  مــســتــورًدا 
والــســودان  مصر  تليها  كميات  أكبر  إفريقيا 

والسنغال، وفق املصدر ذاته. 
ــدرة أوروبــــيــــا  ــلـــى األنــــــــواع املــــصــ ــــن بــــن أعـ ومـ
إلـــى املــغــرب، مبيد الــحــشــرات »ثــنــائــي كــلــورو 
الــــبــــروبــــن«، وتـــعـــد املــمــلــكــة ثـــانـــي الــوجــهــات 
ــذوب فـــي املـــاء  ــذي يــ الــرئــيــســيــة لــهــذا املــبــيــد الــ
ــه مــــزارعــــو  ــدمـ ــتـــخـ ــسـ ــة ويـ ــهـــولـ ــر بـــسـ ــبـــخـ ــتـ ويـ
الــــخــــضــــروات، رغــــم حـــظـــره مـــن قــبــل االتـــحـــاد 
املـــخـــاطـــر  بـــســـبـــب  فــــي عـــــام 2007  األوروبــــــــــي 
ــلـــوث املــيــاه  املــرتــبــطــة بـــه عــلــى املــســتــهــلــك، وتـ
ــيــــة، واألضــــــــــــرار املـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــطـــيـــور،  الــــجــــوفــ
والثدييات، والكائنات املائية، وغالبا ما يتم 
 Chloropicrin خلط ذلك املبيد مع نوع آخر هو
خــال  كيميائي  كــســاح  تــم تصنيعه  ــذي  والــ

.Public Eye الحرب العاملية األولى، وفق

لماذا تغيب الرقابة الرسمية؟
يعرفون  ال  مبيدات  مغاربة  مــزارعــون  يقتني 
إبــراهــيــم  بينهم  ومـــن  وأضـــرارهـــا،  مكوناتها 
ــذي قــابــلــه مــعــد الــتــحــقــيــق بينما  ــ خـــويـــي والــ
كــــان يــهــتــم بـــشـــراء أحــــد األنــــــواع الــخــطــرة من 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ســــوق شــعــبــي، ويـــقـــول لـــ
»نــحــن أمــيــون ال نــعــرف مــا هــو املــكــتــوب على 
عــلــبــة املــبــيــد، فــقــط نــشــتــري مـــا يــقــول الــبــائــع 
إنـــه جـــيـــد«.  وتــنــتــشــر األنـــــواع املــحــظــورة في 
األسواق األسبوعية، بسبب ثمنها الرخيص، 
درهــمــا  و150   100 بـــن  ســعــرهــا  يــــتــــراوح  إذ 
حسب  أمـــيـــركـــيـــا(،  دوالرا  و17   11( مــغــربــيــا 
خويي، الفتا إلى أن املبيدات املصنعة من قبل 
الشركات املعروفة تباع بأسعار مرتفعة تصل 
إلــى 2000 درهــم )227 دوالرًا( وتكفي هكتارا 

واحدا. 
و»يــظــل قــطــاع املــبــيــدات فــي املــغــرب مــن بن 
أقـــل املـــجـــاالت الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة، وهـــو ما 
يرجع إلــى عــدم وجــود تنسيق بــن شركات 
إلــى تسرب  االستيراد واملــوزعــن، باإلضافة 
ــاورة«، وفــق  ــــدول املــــجــ ــذه املــنــتــجــات مـــن الـ هـ
ــــى أن  ــتـــي أشـــــــارت إلـ ــاو الـ ــ دراســـــــة مــنــظــمــة فـ
ــوق املـــبـــيـــدات يــســيــطــر عــلــيــهــا  ــ 90% مــــن سـ
مليون درهم   730.4 بقيمة  الخاص،  القطاع 
من   %0.2 أو  دوالر(  ألــف  و895  مليون   82(
الـــســـوق الـــعـــاملـــي«. وهــــو مـــا يـــطـــرح إشــكــاال 
حــقــيــقــيــا عــــن كــيــفــيــة فـــــرض رقــــابــــة صـــارمـــة 
لــحــمــايــة صــحــة املــغــاربــة، فــي وقـــت يفترض 
ــنــــي لــلــســامــة  ــقــــوم املـــكـــتـــب الــــوطــ فـــيـــه أن يــ
الــصــحــيــة بــتــطــبــيــق ســيــاســة الــحــكــومــة في 
مراقبة  عبر  املستهلك  صحة  حماية  مــجــال 
السلسلة الغذائية من خال رصد املنتجات 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والـــنـــبـــاتـــيـــة ومـــراقـــبـــة األدويــــــة 
وكذلك  الزراعية،  اآلفــات  ومبيدات  البيطرية 
الــتــدقــيــق عــلــى مــا يــدخــل املــغــرب مــنــهــا بكل 
والــذي  بولبرج وكيماوي  يقول  كما  الطرق، 
يــرى أن ضعف رقابة املكتب الوطني ترجع 
من  أكثر  مع  املهام واالختصاصات  لتداخل 
عشر مؤسسات، منتقدا ضعف الرقابة على 
الــفــواكــه والخضر املحلية، والــتــي ال  أســـواق 
تتوفر على نظام لتتبع املنتجات من املزارع 
إلـــى الــســوق، وهـــو مــا يــقــره جــزئــيــا، املــصــدر 
املـــســـؤول فـــي املــكــتــب الــوطــنــي، مـــؤكـــدا على 
معضلة تداخل االختصاصات مع مؤسسات 
البشرية  املـــوارد  أخــرى والشح في  حكومية 

بالنظر لحجم وتعدد املهام املوكلة إليهم.

املاضي، أن احتمال إصابة املعرضن لجرعات 
املبيدات بسرطان الدم النخاعي، أكبر بـ %50 
مما هو لدى غير املعرضن، وفق بحث استمر 
علمية  بيانات  تحليل  عبر  عامن  مــدار  على 
منشورة بن عامي 1946 و2020 في 3 قواعد 
بــيــانــات عــاملــيــة، وشــمــلــت فــحــوصــات 4 آالف 

مريض.
الــزراعــيــة فــي املغرب،  و»تبلغ نسبة األراضـــي 
12% مــن إجــمــالــي مــســاحــة الـــبـــاد، ويــتــراوح 
حجمها بن 8 و9 ماين هكتار«، وفق دراسة 
ــات الــزراعــيــة على  »رصـــد تــأثــيــر مــبــيــدات اآلفــ
صحة اإلنسان والبيئة« الصادرة عن منظمة 
األغذية والزراعة )فاو( في عام 2015، ويشيع 
اســـتـــخـــدام »28 مــبــيــدًا 22 مــنــهــا حــشــريــة و7 
أنــــواع مــبــيــدات أعــشــاب ومــبــيــد رخـــويـــات في 
الــبــاد«، وتــحــذر الــدراســة مــن تأثيرات ضــارة 
جــراء عدم اتخاذ اإلجـــراءات الوقائية، ومنها 
»تلف العن والصداع وفقدان الوعي«، وهو ما 
يؤكده الحسن بولبرج، القيادي في الجامعة 
الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــفــاحــي )اتـــحـــاد عــمــالــي(، 
مــؤكــدا عــدم توفر شــروط السامة قبل وبعد 

رش املبيدات في بعض الضيعات.
واألخـــطـــر كــمــا يـــرى الــخــبــيــر الـــزراعـــي نعمان 
للتنمية  نالسيا   

ً
مؤسسة مدير  الــكــريــم،  عبد 

حكومية(  )غير  االجتماعي  والعمل  والبيئة 
أن تلك املحاصيل الزراعية توّجه إلى األسواق 
املحلية، دون احترام املواعيد النهائية النتهاء 
مفعول املبيدات السامة، إذ يمكن أن يتم رش 
املبيد في يوم والجني في اليوم التالي، رغم 
أن مــتــبــقــيــات املــبــيــدات تــحــتــاج وقــتــا مــحــددا 
للتخلص منها، وهو ما يسمى بفترات األمان 
الفاصلة بن رش املبيدات وقطاف املحصول، 
ــر تــبــعــا  ــ ــى آخــ ــ والــــتــــي تــــتــــفــــاوت مــــن مـــبـــيـــد إلــ
لتركيبته الكيميائية وتتراوح تلك الفترة من 
يــوم إلــى 35 يوما، كما تختلف فترات األمــان 

لنفس املبيد من الخضار إلى الفواكه. 
ويؤكد عبدالكريم أن املنتوجات املوجهة إلى 
الــســوق األوروبــيــة، تخضع ملراقبة دقيقة في 
بعدم  أصحابها  ويعتني  التعبئة،  محطات 
املطلوبة،  والشروط  الدولية  املعايير  مخالفة 
من خال احترام فترات األمان ونوع املبيدات 
لن  وإال  بــهــا  املــســمــوح  والــكــمــيــات  املستعملة 
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المبيدات المحظورة تهدد حياة الفالحين والمستهلكين )العربي الجديد( »رُباعية« من »تويوتا كوروال«

تعتزم »تويوتا« اليابانية إطالق نسخ معدلة رباعية الدفع من سيارات »كوروال« 
Corolla موديل 2022 في عــدة أســواق، على أن تأتي بهياكل كــروس بطول 
4.46 أمتار مبنية على منصات »تنغا-سي« TNGA-C، بمسافة بني محوري 
العجالت تبلغ 2.64 متر. وهي تتمتع بقدارات مميزة على اجتياز الطرق الوعرة 
و18   17 بني  مقاسها  بعجالت  وتجهيزها  ميليمترات   206 هيكلها  الرتفاع 
طرح في الواليات املتحدة 

ُ
إنشا، إلى جانب أنظمة تعليق خاصة. ومن املقرر أن ت

بنظام دفع رباعي، مقابل نظام دفع أمام في بلدان أميركا الجنوبية وغيرها.

مخاوف إطارات تستدعي 5974 »تسال«

 اســتــدعــت شــركــة »تــســال« األمــيــركــيــة 5974 ســيــارة كــهــربــائــيــة فــي الــواليــات 
لــفــقــدان ضغط اإلطــــارات بما يــزيــد من   املــتــحــدة، بسبب عيب فني قــد يـــؤدي 
ــرور عــلــى الــطــرق  ــ ــادث، بــحــســب »اإلدارة الــوطــنــيــة لــســالمــة املـ ــ ــوع حـ خــطــر وقــ
التي   »3 »مــوديــل  ســيــارات  بعض  يشمل  االستدعاء  إن  قالت  التي  السريعة«، 
يعود تاريخ صنعها إلى السنوات بني عامي 2019 و2021، إضافة إلى »موديل 
قرار  بعد  االستدعاء  عملية  وتأتي  و2021.   2020 العامني  في  املنتجة  واي« 
مماثل في فبراير/شباط املاضي شمل 36.1 ألف سيارة »موديل إس« و»موديل 
إكس« في الصني، و134.9 ألف سيارة في الواليات املتحدة، بسبب عطل فني 

في شاشة اللمس.

استدعاء »هوندا أوديسي« في السعودية

أعلنت وزارة التجارة واالستثمار السعودية أنها استدعت 541 سيارة »هوندا 
أوديسي« موديالت العامني 2018 و2019، والسبب وجود خلل في منفذ الطاقة 
إلــى حــدوث احتكاك كهربائي  يــؤدي  الثالث بما قد  الصف  املخصص ملقاعد 
يزيد احتمالية نشوب حريق. وطالبت الــوزارة أصحاب السيارات من التحقق 
الشركة  مع  والتواصل   ،Recalls.sa املركبة من خــالل  رقــم هيكل  من شمول 
املستوردة إلجراء اإلصالحات مجانا لدى وكيل سيارات »هوندا« أي »شركة 

عبدالله هاشم املحدودة«.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

ســـــيـــــارة  عـــــــن  تــــبــــحــــث  كـــــنـــــت  إذا 
ــة مـــتـــعـــددة  ــيــ ــاضــ ــي ريــ ــ ــاعـ ــ دفــــــع ربـ
االســتــخــدامــات SUV جــديــدة ذات 
مـــواصـــفـــات عــالــيــة وأســـعـــار مــعــقــولــة مــوديــل 
العام 2021، فقد تجد ضالتك في هذا التقرير. 
فالزبائن ينشدون مزيدا من القدرة العملية 

واملــنــافــع مــن ســيــاراتــهــم هـــذه األيــــام، ولــذلــك 
ال عـــجـــب مــــن أن ســــيــــارات الــــدفــــع الـــربـــاعـــي 
تخطت الــســيــارات »الــســيــدان« فــي األســـواق 
لتصبح األكثر مبيعا في السنوات األخيرة، 
ــر مساحة 

ّ
تــوف بأنها  عـــادة،  لتمّيزها،  وذلـــك 

باملركبات  مــقــارنــة  والبضائع  لــلــركــاب  أكــبــر 
العادية.

ــــاع مـــســـتـــوى مــقــاعــدهــا  ــفـ ــ جـــزئـــيـــا بــفــضــل ارتـ

وتــوافــرهــا بــمــيــزة الــدفــع الــربــاعــي، غــالــبــا ما 
تـــكـــون هــــذه املـــركـــبـــات أيـــضـــا مــجــهــزة بشكل 
تعامل  لناحية  العادية،  السيارات  من  أفضل 
السائق مع األرصفة القاسية واألسطح الزلقة 

وكذلك الطقس العاصف.
مــن سيارات  للعديد  الباهظة  األســعــار  ورغــم 
والدقيق  الجاد  البحث  أن  إال  الرباعي،  الدفع 
يمكن أن يقودك إلى العثور على سيارات من 
مستعينا  تنافسية،  أكثر  بأسعار  الفئة  هــذه 
ــو.إس  ــ ــراء »يـ ــبـ بـــتـــجـــارب وأبــــحــــاث أجــــراهــــا خـ
نــيــوز« usnews، وأفــضــت إلــى اخــتــيــار 10 من 
أرخــــص ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي، فــي خضم 
ــتـــي تــخــوضــهــا كــبــرى  املـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة الـ
لكسب  الصعيد  هــذا  على  العاملية  الــشــركــات 
ــجــري 

ُ
الــزبــائــن، علما أن املــؤســســة كــثــيــرا مــا ت

تــحــديــثــا لــنــتــائــجــهــا بـــاســـتـــخـــدام الــبــيــانــات 
واملراجعات الجديدة فور ظهورها إلى العلن، 
ولــذلــك قــد ال تتطابق بعض العامات مــع ما 
يمكن التوصل إليه عند اختبار السيارات في 

وقت ما الحقا.
ــة املـــــحـــــتـــــدمـــــة، يـــصـــبـــح  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ بـــنـــتـــيـــجـــة املـ
الـــعـــثـــور عــلــى ســـيـــارتـــك الـــريـــاضـــيـــة مــتــعــددة 
أكــثــر بحث عــن مجّرد  التالية  االســتــخــدامــات 
ج 

َ
ُمنت دعــائــي ألي  سعر مطبوع على ملصق 

كان. فمن خال إجراء مقارنة بعض املعايير، 
ــركــــاب والـــبـــضـــائـــع، والــســامــة  مــثــل أبـــعـــاد الــ
قد  املــتــوقــعــة، واألداء،  املــوثــوقــيــة  وتــقــيــيــمــات 
يــســاعــدك هـــذا الــتــصــنــيــف عــلــى الــتــمــيــيــز بن 
ســيــارة دفــع ربــاعــي رخيصة تستحق الشراء 
خــرى ال بد لك من أن تتجنبها. وقد أفضى 

ُ
وأ

إلـــى احــتــال »كــيــا« و»هــيــونــداي«  التصنيف 
»شــيــفــرولــيــه«  تليهما  الــــصــــدارة،  الــكــوريــتــن 
ــورد«  ــ ــيـــســـان« الــيــابــانــيــة و»فــ األمــيــركــيــة و»نـ
ــونــــداي« مــــجــــددا تــلــيــهــا  ــيــ ــيـــة، ثــــم »هــ ــيـــركـ األمـ
»مازدا« و»هوندا« اليابانيتان، و»شيفروليه« 

خرى ثم »تويوتا« اليابانية.
ُ
مرة أ

 17490 ســعــرهــا   :Kia Soul ســــول«  »كــيــا   –  1
دوالرا وعامتها 8.3 من أصل 10.

 :Hyundai Venue فــيــنــيــو«  »هـــيـــونـــداي   –  2
سعرها 18750 دوالرا وعامتها 7.8.

 Chevrolet بـــايـــزر«  تـــرايـــل  »شــيــفــرولــيــه   –  3
وعامتها  دوالر   19000 سعرها   :Trailblazer

غير محددة.
سعرها   :Nissan Kicks كيكس«  »نيسان   -  4

19500 دوالر وعامتها 7.5.

 :Ford EcoSport ــبــــورت«  إكــــوســ »فــــــورد   –  5
سعرها 19995 دوالرا وعامتها 6.3.

6 – »هيونداي كونا« Hyundai Kona: سعرها 
20500 دوالر وعامتها 8.3.

7 – »مازدا سي.إكس-Mazda CX »3-3: سعرها 
20790 دوالرا وعامتها 7.3.

 :Honda HR-V إتـــــــش.آر-فـــــــي«  »هــــونــــدا   –  8
سعرها 21220 دوالرا وعامتها 7.4.

 :Chevrolet Trax تـــراكـــس«  »شــيــفــرولــيــه   –  9
سعرها 21400 دوالر وعامتها 6.7.

 :Toyota C-HR »تــويــوتــا ســـي-إتـــش.آر«  –  10
سعرها 21545 دوالرا وعامتها 6.8.

أرخص 10 سيارات رُباعية الدفع لعام 2021
)Getty( 10 األولى »كيا سول« سعرها 17490 دوالرًا وعالمتها 8.3 من)الثانية »هيونداي فينيو« سعرها 18750 دوالرا وعالمتها 7.8 )الشركة

الثالثة 
»شيفروليه ترايل 
باليزر« والرابعة 
»نيسان كيكس« 
)الشركتان(

)Getty( تراهن الشركة على تسريع خوض المنافسة في سوق السيارات الكهربائية لدرّ األرباح
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احتلت الصدارة »كيا« 
و»هيونداي« 

و»شيفروليه« و»نيسان«

الشركة تكافح 
في 2021 بعد خسارة 8 
مليارات يورو سنة 2020

باريس ـ العربي الجديد

 Renault SA »تــتــخــذ شــركــة »ريـــنـــو إس.إيــــــه
الفرنسية خطوات رئيسية نحو إنشاء مركز 
لتصنيع السيارات الكهربائية شمال الباد، 
ــا الــتــنــافــســيــة  فــــي مـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز قـــدرتـــهـ
األوروبــيــة  الكهربائية  الــســيــارات  فــي ســـوق 
ســريــعــة الــنــمــو، حــيــث مـــن املــتــوقــع أن تعلن 
العريضة  الخطوط  املقبل،  األسبوع  الشركة 
لخطة دمج عمليات 3 مواقع قائمة فعا في 
ورويــتــز   Maubeuge ومــوبــيــج   Douai دواي 
ومملوك  منفصل  قــانــونــي  كــيــان  فــي   ،Ruitz
»بلومبيرغ«  شبكة  نقلته  ملا  وفقا  بالكامل، 
األمــيــركــيــة عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، فـــي خــطــوة 
ستمّهد الطريق إلجراء محادثات مع ممثلي 
الـــعـــمـــال حــــول األجــــــور وظــــــروف الــعــمــل في 
للمركبات  الــذي سيخّصص  املركز  املصانع. 
الــكــهــربــائــيــة ويــمــكــن أن يــنــتــج مــا يــصــل إلــى 
ا رئــيــســيــا من  ــارة، ُيـــعـــد جـــــزء ــيــ 400 ألــــف ســ

اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، 
لـــوكـــا دي مـــيـــو، الـــرامـــيـــة إلــــى تــغــيــيــر اتــجــاه 
صانعة السيارات املتعثرة وتعزيز إنتاجها 
مــن الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة. كما 
ســتــســاعــد هـــذه الــخــطــوة فـــي الـــوفـــاء بتعهد 
الــحــكــومــة، وهـــي أقـــوى مــســاهــم فــي »ريــنــو«، 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــــن وتـ ــفـ ــ ــــوظـ ــى املـ ــلــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ الـ

السيارات الكهربائية في فرنسا.
فــبــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن تــولــيــه املــنــصــب في 
بــأن  الـــنـــقـــابـــات  مــيــو  أبـــلـــغ دي  ــام 2020،  ــعـ الـ
تصنيع سيارة كهربائية تقل تكلفتها عن 20 

ألف يورو تعادل 24400 دوالر، هو أمر بالغ 
لــلــشــركــة الــتــي تــكــافــح من  األهــمــيــة بالنسبة 
أجل تأمن املداخيل، علما أن طرازها املتقادم 
الــبــطــاريــة األكــثــر مبيعا  »Zoe« كـــان ســيــارة 
العام املاضي، لكنه يواجه خطر  في أوروبــا 
إنتاج شركتي  ُرز من 

ُ
بط العام،  تجاوزه هذا 

و»فولكسفاغن  األميركية   Tesla Inc »تسا« 
إيه.جي« Volkswagen AG األملانية.

ومــنــذ ذلــك الــحــن، كشف الــرئــيــس التنفيذي 
ــان«  ــغـ ــيـ ــــن تــشــكــيــلــة ســـــيـــــارات »مـ ــنــــقــــاب عـ الــ
سيتم  التي  املستقبلية  الكهربائية   Megane
وحــدة  تختص  بينما  دواي،  فــي  تصنيعها 
موبيج بإنتاج موديات تعمل بالبطارية من 

.Kangoo »شاحنة التوصيل »كانغو
وفي يناير/كانون الثاني 2021، أعلن دي ميو 
 5 Renault »5 عن خطة إلحياء سيارة »رينو
التكلفة  معقولة  كهربائية  كسيارة  الشهيرة 
الزبائن، رغم تحذيره  قــادرة على استقطاب 
من أن تجميعها في فرنسا سيتطلب إشراك 
نتج 

ُ
ت الشركة  أن  علما  واملــوّرديــن،  النقابات 

في الصن حاليا سيارة الكروس الكهربائية 
»داسيا سبرينغ Dacia Spring وتبيعها في 

القارة األوروبية.
ــنـــو« الــعــريــقــة أن أبــلــغــت  وســبــق لــشــركــة »ريـ
املستثمرين بأن العام 2021 سيشكل تحديا 
كبيرا بعدما ُمنيت بخسارة صافية ضخمة 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا 8 مـــلـــيـــارات يــــورو فـــي الــعــام 
املتوقع  مــن  أســوأ  الــذي كانت نتائجه   2020
مـــدفـــوعـــة بــتــداعــيــات كــــورونــــا الـــتـــي ضــربــت 
ــك، تعمل  ــيـــارات.  وعــلــى ضـــوء ذلــ ســـوق الـــسـ
الـــشـــركـــة عــلــى خــفــض الــتــكــالــيــف وتــقــلــيــص 
مع  تكافح  بينما  فرنسا،  في  العاملة  قوتها 
توقف اإلنتاج بسبب نقص أشباه املوصات، 
املاضي  الــعــام  الــشــركــة تعرضت  أن  ال سيما 
لـــضـــغـــوط شــــديــــدة مــــن الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
املصانع  الوظائف ومستقبل  بشأن  ماكرون 
في شمال فرنسا، بينما تحصل على قرض 

مدعوم من الدولة بقيمة 5 مليارات يورو.

»رينو« الفرنسية المتعثرة
مجّمع مستقل لتصنيع السيارات الكهربائية

جديد السيارات

Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة



خيري عمر

تـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــيــة 
نشاطًا واسعًا يشمل بلدانا عديدة، فقد 
ــزايــــدت كــثــافــة الـــنـــشـــاط الــدبــلــومــاســي  تــ
لحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك امللفات 
املراحل  ميراث  إلــى  وبالنظر  السياسية. 
ــقـــة، يــمــكــن الـــتـــســـاؤل  ــابـ االنـــتـــقـــالـــيـــة الـــسـ
الداخلية  الــتــحــّديــات  فــرصــة تحويل  عــن 
والخارجية ملصلحة الحل السلمي. ومن 
ثــم، تــبــدو أهمية تــنــاول الــتــرابــط مــا بني 
الــســيــاســات الــداخــلــيــة وتــســانــد املــواقــف 
الــدولــيــة وانــعــكــاســه فـــي تــكــويــن أرضــيــة 

مالئمة لدعم املرحلة االنتقالية.    
الحكومة  إدراك  كــان  تكوينها،  بداية  في 
الخارجية  السياسة  أن  واضــحــًا  الليبية 
تواجه نفوذًا خارجيًا متناميًا، وذا ظالل 
سلبية على سيادة الــدولــة. وأنــه في ظل 
مــحــدوديــة عـــدد الــســكــان، تــبــدو الــحــاجــة 
لتمتني التماسك االجتماعي والسياسي 
ــّديــــات، فـــقـــد كــشــفــت  ــتــــحــ ملـــقـــابـــلـــة هـــــذه الــ
خــطــابــات رئــيــس الــــــوزراء، عــبــد الحميد 
الدبيبة، وتحركات املجلس الرئاسي، عن 
إدراك مخاطر فجوة العالقات الخارجية. 
ــّب مـــحـــتـــوى الـــتـــحـــّركـــات  ــ ــــصـ ــك، انـ ــ ــذلــ ــ ولــ
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــابــــعــــة عــ ــتــ ــتــ ــة املــ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
التنافسية  وخــفــض  الثنائية،  الــعــالقــات 

الدولية على ليبيا.
الوطنية،  الــوحــدة  حكومة  تشكيل  ومنذ 
قــامــت مــالمــح الــســيــاســة الــخــارجــيــة على 
ي توجهات انفتاحية ومحايدة تجاه 

ّ
تبن

الـــبـــلـــدان املــخــتــلــفــة، حــظــيــت فــيــهــا بــلــدان 
الــشــرق األوســــط بــاألولــويــة، فــقــد شملت 

محمد ثابت

ــُر الــلــغــط املــــصــــري/ اإلثـــيـــوبـــي بــشــأن  ــــذكــ ُي
ــرة على  ــدائــ نــهــر الــنــيــل، والــتــصــريــحــات الــ
أعــلــى مستوى بــني الــقــاهــرة وأديـــس أبــابــا، 
ـــالن املــــبــــادئ املــــوقــــع فــي  ــ بـــخـــاصـــة بـــعـــد إعـ
آذار 2015، بأعراف  الــخــرطــوم فــي مـــارس/ 
اإلجرامية؛  البشرية  املجموعات  أو  الغابة 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا أمـــــام نـــــزاع واضـــح 
عام  منذ  تمتد  التفاقيات  ويخضع  دولــًيــا 
عن  بــالــنــيــابــة  بــريــطــانــيــا  ووقـــعـــت   ،1891
بالنيابة عن  إيطاليا  مع  والــســودان  مصر 
إريـــتـــريـــا بــمــا يــلــزمــهــا، بــاالمــتــنــاع عـــن أي 
»أعمال أو منشآت« تؤثر على النيل، وهو 
ما تكّرر مع إثيوبيا في عــام 1902، ثم في 
الهدف  إلــى  تــؤّدي  بتفاصيل  1925 و1929 
الــخــالف تفجر بــصــورة غير  نــفــســه، إال أن 
ــــام 2009 بـــرغـــبـــة ســــت مــن  قـــانـــونـــيـــة فــــي عـ
النهر، إثيوبيا، أوغندا، كينيا،  دول منابع 
تنزانيا، روانـــدا، وبــورونــدي، التوقيع  في 
عنتيبي األوغــنــديــة عــلــى مــعــاهــدة جــديــدة 
لالستيالء على أغلب منابع النيل، ضاربة 
ــيــــات الـــدولـــيـــة  ــاقــ ــفــ ــائــــط بــــاالتــ ــحــ عــــــرض الــ
املشتركة  للدول  امللزمة  والقوانني  السابقة 
ــة ومـــجـــراهـــا.                                                                                               ــيــ ــار الــــدولــ ــ ــهـ ــ فــــي مـــصـــب األنـ
وفــــي مقدمتها  أفــريــقــيــة،  دول  كــانــت  فــــإذا 
بخيرات  االستئثار  بــدأت مسيرة  إثيوبيا، 
النيل التي اعتادتها، وعاشت في ظلها، ولم 
يكن في ترك طرف من  املياه والطمي، ليصال 
إلى السودان ومصر، يمثل لها إشكالية أو 
ا هذا التصّرف بعالٍم 

ً
أزمــة، ولو جاز فرض

، ما دام أحد 
ً

يعرف قانون الغابة إليه سبيال
 أن يقّر 

ُ
ا، فإنه ال ُيعقل

ً
طرفي التنازع ضعيف

سلمنا  إذا  هــذا  الضعيف.  الــطــرف  بالظلم 
 ضعيف. لكن ما 

ٌ
اضطراًرا بأن مصر طــرف

أمــام سيناريو  أننا  حــدث يجعلنا نــصــّدق 
استولى  مــن كبير مفترض،  إجــرامــي  غابة 
راغًبا  بالقوة،  شريف  شعب  مــقــّدرات  على 
فــي االســتــحــواذ على خــيــرات بــالده لنفسه 

لميس أندوني

فصول  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  انــتــصــر 
مـــعـــركـــة مـــســـتـــمـــرة، مــفــعــمــة بــــاألمــــل، وإن 
بــدمــوع  ومثقلة  بــالــجــراح،  مثخنة  كــانــت 
انتصر بتحّدي  الحزينة.  املــآقــي  فــي  الــدم 
الشعب الفلسطيني، وفي تحّدي اإلرهاب 
الــصــهــيــونــي، لــكــنــه نــصــر مـــطـــارد بشبح 
التآمر الرسمي العربي املستسلم وخنوع 
ــطـــت اســـتـــمـــرارهـــا  ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة ربـ
بقدرتها على تكبيل املقاومة الفلسطينية. 
الــخــطــر داهـــــم عــلــى الـــهـــّبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــتـــمـــرارهـــا هــو  بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــهـــا، فــيــمــا اسـ
ــامــــن لـــلـــبـــنـــاء عـــلـــى زخـــم  األســــــــاس والــــضــ
السماح  وطني وإقليمي وعاملي ال يمكن 
بتبديده، خصوصا أن الهّبة الشعبية لم 
تكن ضد االحــتــالل فحسب، بل ضد نهج 
ــام 1993،  ــلـــو عــ ــدأ بــاتــفــاقــيــة أوسـ كـــامـــل بــ
واتـــخـــذ مـــنـــحـــدرا مـــن تــفــكــيــك )وتــفــتــيــت( 
للشعب الفلسطيني وهويته، ونشر ثقافة 
الفلسطيني مــجــّرب على  املــهــادنــة، وكـــأن 
تقديم شهادة حسن سلوك، أمال في دولة 
ليس أكثر من سراب، ولكنه كان ضروريا 
للتغطية على االنتقال إلى مراحل متقّدمة 

في املشروع الصهيوني.
أهــم ما غيرته الهّبة الشعبية، وبــث رعب 
الــــصــــواريــــخ الــــتــــي خــــرقــــت حــــاجــــز األمــــن 
ــان عند اإلســرائــيــلــي، هــو فــي إعــادة  واألمــ
الــصــراع إلــى نقطة بــدايــتــه، أي بــني حركة 
كولونيالية استيطانية إحاللية والشعب 
األصلي الذي ُيراد اقتالعه، سكان األرض 
األصليني واألصــيــلــني الــذي رفــضــوا، وما 
زالـــوا يــرفــضــون، ســرقــة وطنهم وأرضــهــم 
وتاريخهم وتراثهم وذاكراتهم، وانفجروا 
فــي وجـــه ذلـــك كــلــه فــي هــّبــة شــامــلــة تهدد 
مشروعية دولة محتلة، تربط استمرارها 
بــقــدرتــهــا عــلــى إنــهــاء الــســكــان األصــلــيــني، 
تريدهم أن يختفوا أو أن يصمت من بقي 
على  دليال  أقفاص،  في  منهم، وحصرهم 
انتصار املستعمر ورقته، فهو اختار أن ال 

يبيدهم كلهم.
 فهو أعاد املعادلة على 

ٌ
هذا تغييٌر مزلزل

حــقــيــقــتــهــا بــــني شــــعــــٍب يــــخــــوض مــعــركــة 
ــاول أن يـــفـــرض  ــ ــحـ ــ ــّرر ومـــســـتـــعـــمـــر يـ ــ ــحـ ــ تـ
شرعيته بــالــقــوة والــقــتــل، وتــدمــيــر جــذوة 
ــل بــالــعــيــش. وال تـــهـــّدد هـــذه املــعــادلــة  األمــ
كل  بل  فقط،  األميركي  وحليفه  املستعمر 
نــظــام عــربــي اعــتــمــد عــلــى تــوظــيــف نفسه 
لخدمة املصالح األميركية التي ال تسمح 
ملــســاس إســرائــيــل، ولـــو لــغــويــا، وتــطــويــع 
كامل  الستسالم  العربي  والعالم  املنطقة 
لهيمنتها. وقد اعتقدت أميركا أنها على 
بــنــجــاح، خصوصا  إنــهــاء مهمتها  وشـــك 
بــعــد اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع غــيــر املــســبــوقــة 
مـــع دول فـــي الــخــلــيــج، فــقــد تــحــقــق فيها 
يتعّدى  تطبيع  فــي  إســرائــيــل  بعض حلم 
دول الـــطـــوق، بـــل تـــريـــده بـــدايـــة إلخــضــاع 
املــشــروع  لــخــدمــة  الخليج وثــرواتــهــا  دول 
املنطقة، ففي  الصهيوني وسيطرته على 
املنظور الصهيوني، ال تستطيع إسرائيل 
االســــتــــمــــرار مــــن دون خـــــوف مــــن نــتــائــج 
املتالحقة،  وخــطــايــاهــا  األولـــى  خطيئتها 
الجمعي  الــعــربــي  الــوعــي  مــن دون تدمير 

واختراق عقول شعوب املنطقة.
فــي رفــضــه االســتــســالم، معلنا ذلـــك بقوة 
 
ً
 بطولية

ً
أمــام العالم الــذي يشاهد ملحمة

الــخــلــيــج  الــــجــــوالت األولــــــى مــصــر ودول 
وتـــركـــيـــا، ثـــم تــونــس والـــجـــزائـــر، لتغطي 
 ســـيـــاســـيـــة شـــهـــدت اخـــتـــالفـــات 

ً
مـــســـاحـــة

رًا 
ّ

مؤش ُيعد  ما  ليبيا،  مع  العالقة  بشأن 
ــــي الـــــوقـــــوف عــلــى  ــة فـ ــبــ عـــلـــى وجـــــــود رغــ
ــن الــــــــدول اإلقــلــيــمــيــة،  ــدة مــ مـــســـافـــة واحــــــ
امتدت مالمحه في طرح حزمٍة متماثلٍة 
مــــن املـــصـــالـــح املـــشـــتـــركـــة فــــي الــقــطــاعــات 

االقتصادية واألمنية. 
وعلى املستوى الداخلي، تواجه الحكومة 
تــداعــيــات خـــالف تــقــلــيــدي بـــني رئــاســتــي 
ــاره  مــجــلــســي الـــنـــواب والــــدولــــة، تــظــهــر آثـ
فــــي تـــبـــاطـــؤ اســـتـــكـــمـــال شـــغـــل املــنــاصــب 
العامة، غير أن املضي في اعتماد املوازنة 
املــالــيــة وتـــجـــاوز الــخــالف بــني املجلسني 
الثقة  املشتركة يعمل على بث  املهام  في 
مع  وخصوصًا  السياسية،  العملية  فــي 
انفتاحية،  سياسة  الدولة  مجلس  ي 

ّ
تبن

دعم املسار االنتخابي، ســواء من خالل 
ُ
ت

تشكيل  أو  االســـتـــفـــتـــاء  قـــانـــون  صــيــاغــة 
لجنة الختيار موظفي املناصب العليا. 

ــواء، يــحــاول الــلــواء املتمّرد  فــي هــذه األجــ
خــلــيــفــة حــفــتــر الـــحـــفـــاظ عـــلـــى فــاعــلــيــتــه، 
عسكريًا أو سياسيًا، في املشهد الجديد، 
ارتـــكـــازًا عــلــى تــراكــمــات الــفــتــرة الــســابــقــة 
مـــن الــنــفــوذ والـــقـــوة. ويــمــكــن الــنــظــر إلــى 
فــي احتفالية اســتــعــراضــيــة، في  ظــهــوره 
ليبيا،  كــرامــة  لعملية  الــســابــعــة  الـــذكـــرى 
ــــن صـــنـــاعـــة الـــــصـــــورة ملـــزاحـــمـــة  ــًا مـ ــوعــ نــ
ــار تــمــاســك  ــبــ ــتــ ــيـــاســـي واخــ ــهـــد الـــسـ املـــشـ
محتوى  كلمته  تضّمنت  وقــد  الحكومة. 
السياسية،  السلطة  على  على  وصــائــيــًا 
حمل أعباء الحرب ورعاية 

َ
ويحثها على ت

مــــــشــــــاورات مـــصـــريـــة ـ تـــركـــيـــة لــتــطــويــر 
املــصــالــح املــشــتــركــة ضــمــن نــشــاط واســع 
للعالقات اإلقليمية يشمل قطر والعربية 
الــســعــوديــة وتـــونـــس والـــجـــزائـــر، تــتــزايــد 
التقارب  على  إيجابيًا  تأثيره  احتماالت 
بــــني املـــكـــونـــات الــلــيــبــيــة وتــقــلــيــل فـــرص 
االنــــــزالق لــلــصــراع واســـتـــقـــرار االعـــتـــراف 

 وحيدًا للدولة.
ً
بالحكومة القائمة ممثال

ــمــــــدت بـــــعـــــض الـــــبـــــلـــــدان  ــتــــ وبــــيــــنــــمــــا اعــــ
ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ دبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــــوفـــــــود واالتـ
التجارية واالقتصادية الثنائية، تحاول 
الــواليــات املتحدة ودول أوروبــيــة تكوين 
تالقت  فــقــد  ليبيا،  مــع  تنسيقية  صيغة 
ــواقـــف أملـــانـــيـــا، فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا، في  مـ
مــارس/آذار 2021، على تنسيق مواقفها 

ضمن سياسات االتحاد األوروبـــي، وقد 
شـــهـــدت هــــذه الــصــيــغــة تـــطـــويـــرًا يــقــتــرب 
مــن تــكــويــن كتلة أوروبـــيـــة ـ أمــيــركــيــة في 
ــة األطـــــــــــراف األخـــــــــــرى. وحـــســـب  ــهــ ــواجــ مــ
الــســفــارة األمــيــركــيــة، 28 إبــريــل/ نيسان 
2021، انضمت الواليات املتحدة بجانب 
بريطانيا إلطار تنسيقي يشمل إيطاليا 
الخطوة  هــذه  ز 

ّ
وتتعز وأملــانــيــا.  وفرنسا 

بــتــســمــيــة الــســفــيــر األمـــيـــركـــي، نــــور النـــد، 
خاصًا  مبعوثًا   ،2021 مايو/أيار   10 في 
وبتتابع الوفود األوروبية على طرابلس. 
تعمل هـــذه الشبكة عــلــى تــطــويــر أشــكــال 
ــال الــســيــاســي وتـــوســـيـــع الــنــفــوذ  االتــــصــ
ــة، وخـــصـــوصـــًا  املـــشـــتـــرك لــــهــــذه املــــجــــوعــ
مــــع الـــصـــالحـــيـــات املـــفـــتـــوحـــة لــلــمــبــعــوث 
الليبيني  املسؤولني  ومرافقته  األميركي، 

في الزيارات الخارجية.
ــات الــــســــيــــاســــة  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــــوى مــ ــتــ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ عــ
الــــخــــارجــــيــــة، وضــــعــــت الــــحــــكــــومــــة عــــدة 
ــدة  ــاعــ ــســ ــلــــب املــ ــــي طــ ــلـــت فــ ــثـ ــمـ ــات تـ ــفــ ــلــ مــ
واألمنية  العسكرية  املؤسسات  لتوحيد 
ــاء مــصــالــح مــشــتــركــة فـــي قــطــاعــات  ــنـ وبـ
الــنــفــط والــكــهــربــاء، بــجــانــب دعـــم مــســار 
ــا يــتــعــلــق  ــه فــــي مــ ــ االنــــتــــخــــابــــات. غـــيـــر أنـ
اختلفت  والعسكرية،  األمنية  بالشؤون 
حظيت  فقد  والــدولــيــة،  الليبية  املــواقــف 
مــشــكــلــة املــــرتــــزقــــة األجــــانــــب بـــجـــدل فــي 
على  مؤشرًا  يعكس  مختلفة  مستويات 
والخارجي.  الداخلي  املــزدوج؛  التنافس 
وجهة  من  الحكومة  تناولتها  فداخليًا، 
ــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي،  ــقـ االخــــتــــصــــاص الـ
كــمــســؤولــيــة ســيــاديــة تــحــدد مــشــروعــيــة 
أمنية  اتفاقيات  وفق  العسكري  الوجود 

قــانــونــيــتــه. ويــتــبــنــى املجلس  انـــعـــدام  أو 
الــرئــاســي مــعــيــارًا قــانــونــيــًا يــتــبــاعــد مع 
ــدار الــتــزامــات  رغــبــة بعض الـــدول فــي إهـ
لـــيـــبـــيـــا تــــجــــاه الـــــــــدول األخـــــــــــرى. وعـــلـــى 
الــتــعــامــل األوروبــــي  خـــالف ذلـــك، يتبنى 
واألميركي مطلب اإلنهاء الفوري لوجود 
الــــقــــوات األجـــنـــبـــيـــة فــــي لــيــبــيــا مــــن دون 
موقف  القانوني، وهو  لوضعها  اعتبار 
ـــعـــد 

ُ
ــة. وت ــيــ يـــرتـــبـــط بــالــتــنــافــســيــة الــــدولــ

لــهــذه  الــلــيــبــيــة  الــخــارجــيــة  إثـــــارة وزارة 
التجانس  ضــعــف  عــلــى  ملمحًا  املــشــكــلــة 
مع  تقاربًا  وأكثر  الحكومة  في  الداخلي 
ليبيا  بإخالء  ودولية  إقليمية  مطالبات 
من املكونات العسكرية األجنبية، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن وضـــعـــهـــا الـــقـــانـــونـــي، وهـــي 
من  إخـــراج روســيــا  مطالب تنصب على 
تركيا،  على  والــضــغــط  الليبية  املــعــادلــة 
ــتـــوقـــع أن يــضــعــهــا وقـــــف إطــــالق  ــن املـ مــ
النفوذ  على  املساومات  نطاق  في  النار 

السياسي.
ــم تـــبـــنـــي حـــكـــومـــة  ــاهــ ــســ بـــشـــكـــل عـــــــــام، يــ
الوحدة الوطنية نمطا مرنا في صياغة 
ــواء  ــ ــتـ ــ ــة الــــخــــارجــــيــــة وفـــــــي احـ ــاســ ــيــ الــــســ
إلى جانب خفض  الداخلية،  االختالفات 
مــســتــوى الـــصـــراع الـــدولـــي بــشــأن ليبيا. 
ــراءة الــحــراك  ــ مـــن هـــذه الــوجــهــة، يــمــكــن قـ
الــدبــلــومــاســي مــؤشــرًا مهمًا عــلــى وجــود 
فـــرصـــة لــتــحــيــيــد الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة، ولــعــل وجـــود حــالــة الــوفــرة 
واســتــقــرار إنــتــاج الــنــفــط يــســاعــد قـــدرات 
الحكومة التفاوضية في تحويل الصراع 

ملصالح دولية تدعم االنتقال السياسي.
)كاتب مصري(

وعــصــابــتــه املـــقـــّربـــة، مــشــارًكــا فـــي مصالح 
أعدائها. وهكذا فعلها عبد الفتاح السيسي 
بــاملــصــريــني بــتــوقــيــعــه عــلــى إعــــالن املــبــادئ 
الخاص بسد النهضة في الخرطوم بـ2015؛ 
إذ أقـــر ووافــــق بــل »بــصــم« إلثــيــوبــيــا ببناء 
سّد يحتجز أضعاف ما تحتاجه من املياه 
على حساب حصتي الــســودان ومصر، في 
السابق  السوداني  الرئيس  يبعد  ال  إجــراء 
عمر البشير عن املسؤولية نفسها، وبرغبة 
من السيسي في اعتراف االتحاد األفريقي 
)كانت ترأسه أديس أبابا وقتها( بشرعيته 

قها بعد االنقالب.
ّ
التي كان االتحاد عل

ــيـــســـي رضــــــا االتــــحــــاد  ــذا كـــســـب الـــسـ ــ ــكـ ــ وهـ
األفريقي واعترافه به على حساب استمرار 
جـــريـــان الــنــيــل فـــي مــصــر الـــتـــي ُعـــرفـــْت بــه، 
منذ  باملنيل  مقياسه  جـــدران  على   

َ
ــِقــش

ُ
ون

النهر  انخفض منسوب  »إذا  السنني:  آالف 
فليهرع كــل جــنــود الــفــرعــون، وال يــعــودون 
جريانه«،  يقيد  مما  النيل  تحرير  بعد  إال 
عــلــى الــرغــم مــن أن ذلـــك كـــان يــخــص مجرد 
انخفاض منسوبه مــع جــريــانــه، فــمــاذا عن 
جفافه أساًسا؟! وفي ظل املنظومة نفسها، 

وجدتها إثيوبيا فرصة سانحة. 
ــــواض  ــلـــى أحــ ــو األمـــــــر الـــــــذي يــــســــري عـ ــ وهــ
األنـــــهـــــار الـــعـــاملـــيـــة املـــتـــحـــضـــرة املـــشـــتـــركـــة 
ــــي تـــخـــضـــع لـــحـــكـــم رؤســـــــاء  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاملــ ــعــ الــ
وزعماء حريصني على بالدهم، واستمرار 
مــســيــرتــهــا الــديــمــقــراطــيــة، ال رئـــيـــس مــــّدٍع 
يتصّرف بمنطق زعيم لعصابة، فيتذبذب 
تارة بني التأكيد على أنه لم يضّيع شعبه 
املغلوب على أمره من قبل، كي يضيعه اآلن؛ 
ثم تــاّرة يقول إن من حق الشعب نفسه أن 
يعلن  وأخــــرى  الــنــيــل،  عــلــى مستقبل  يقلق 
أنه خط أحمر ال يجوز املساس به، وثالثة 
يـــتـــجـــّرأ عـــلـــى االجـــتـــمـــاع بـــاملـــســـؤولـــني عــن 
املجاري،  أو  الصحي  الصرف  مياه  تحلية 
 من 

ً
بـــدال بــأن املصريني سيشربون  ــا 

ً
مــؤذن

الــنــيــل مـــيـــاه املــــجــــاري، مــتــنــاســًيــا اعــتــمــاد 
البالد عليه بنحو نسبة 97%، وغير عابئ 

 على شاشات التلفزات والهواتف 
ً
حقيقية

ــبـــاب  املـــحـــمـــولـــة، يـــســـطـــرهـــا شــــابــــات وشـ
وشيوخ وأطفال، وجه الشعب الفلسطيني 
ضـــربـــة ملــــشــــروٍع، بــــدا وكـــأنـــه يــكــتــمــل في 
ــرق ثــقــافــي وبـــدء  اتــفــاقــيــات تــحــالــفــيــة وخــ
قــــبــــول نـــخـــب مــــهــــزومــــة، لـــيـــس فـــقـــط فــي 
فــي غيرها، ممن  بــل  الخليج،  بعض دول 
يـــبـــّررون ضــعــفــهــم بــالــتــنــظــيــر »لــلــواقــعــيــة 
ــو، فــــي حــقــيــقــتــه،  ــ الـــســـيـــاســـيـــة«، فـــيـــمـــا هــ
املحتل وبأساطير  بتجّبر  للقبول  تنظير 
ــيـــوش األمـــيـــركـــيـــة، تــأمــيــنــا ملــصــالــح  الـــجـ
ذاتية، وخدمة لحكام ومسؤولني، وتسبب 
الفلسطينية  القضية  غيبت  نظٍم  بإحراج 
مــــن مـــصـــطـــلـــحـــاتـــهـــا، وأمــــعــــنــــت فــــي ربـــط 
عــــدوا، على  بــكــيــاٍن يعتبرها  اقــتــصــادهــا 
أميركا  تنازالتها، فتحّركت  الرغم من كل 
ــتـــني« الـــذي  ــدولـ ــل الـ »حـ ـــ لــتــجــدد وعــــــودا بـ
ســاهــمــت فــي قــتــلــه، بــل لــم تــدعــمــه عمليا، 
مــن مجلس  أي خــطــواٍت عملية  إذ منعت 
األمن في األمم املتحدة لوقف االستيطان 
فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة في 
العام 1967، بل وايضا إخالء املستوطنني 
ــذه األراضـــــــــي. وحــــاولــــت وتـــحـــاول  ــ مــــن هـ
إغالق السبل أمام املحاوالت الفلسطينية 
فـــي مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة لعرقلة 
االستيطان. وأمّدت إسرائيل بكل التمويل 
واألسلحة الالزمة الستكمال التهويد في 
مدن فلسطني وقراها وسهولها وجبالها 
أفشلت  بل  الفلسطينية،  هويتها  ومسح 
ــــي مـــنـــتـــصـــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  أمــــيــــركــــا، فـ
مــؤتــمــرا دولـــيـــًا كــــان يــســعــى إلــــى تطبيق 
بــنــود مــيــثــاق جــنــيــف الـــرابـــع الــــذي يحرم 
أي قــوة محتلة مــن فــرض تغيير سكاني 
ويجّرم  جــغــرافــي،  وتقسيم  ديمغرافي  أو 
أي اعتداءات على السكان وعلى أمالكهم 
وأراضيهم وإخضاعها  لقوانني االحتالل.

لــيــســت املــشــكــلــة فـــي مـــا تــســوقــه أمــيــركــا، 
السلطة  عــربــيــة، ومنها  أنظمة  أن  فــي  بــل 
ــة 

ّ
ــام قــش ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، تــعــتــبــر تــلــك األوهــ

ــاة مــــن ضـــــــرورة مــواجــهــتــهــا حــقــائــق  نـــجـ
الفلسطيني،  الــشــعــب  يــصــنــعــهــا  جـــديـــدة 
تــؤيــد هــذه الحقائق فــئــات وقـــوى واسعة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، بــل فــي الــعــالــم، فترى 
شبابا وشابات غربيني يبدعون في سرد 
الرواية الفلسطينية، وفي تدمير األكاذيب 
جديدا  عربيا  جيال  أن  كما  الصهيونية. 
وحجج  الصهيونية  أساطير  مــن  يسخر 
ــاط األقـــنـــعـــة،  ــقــ األنــــظــــمــــة، مـــبـــدعـــا فــــي إســ

إشــارتــه   
ً
الفــتــة وكــانــت  منها.  املتضررين 

املسلحني  وإدمـــاج  السالح  جمع  لعملية 
فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة، وبـــغـــض الــنــظــر 
ــراعـــي فـــي الــخــطــاب،  عـــن املـــحـــتـــوى الـــصـ
ســاهــمــت مــشــاركــة مــســؤولــني حكوميني 
فـــي االحــتــفــال فـــي تــفــويــت الــفــرصــة على 

انبعاث عوامل االنقسام.
ــــي، شــكــلــت  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــوى اإلقـ ــتـ ــ ــسـ ــ وعـــــلـــــى املـ
الليبية  للحكومة  االنفتاحية  التوجهات 
استقبال  ليبيا محط  تــكــون  ألن  أرضــيــة 
وفود متتالية، اتسمت سياقاتها بالرغبة 
فــي الــبــنــاء عــلــى املــصــالــح املــشــتــركــة، فقد 
تركيا وتونس  مــن مصر  وفــود  تتابعت 
ــشـــهـــريـــن  ــيـــا خــــــــالل الـ ــبـ ــيـ وقـــــطـــــر عــــلــــى لـ
املاضيني، فيما كانت البلدان األخرى عبر 
زيارات تقليدية ملسؤولني سياسيني. قد 
يعكس هذا النمط من تطلع البلدان إلى 
بناء سياسة شاملة مع ليبيا تقوم على 
قاعدة التنافسية. وبالنظر إلى اتجاهات 
واالتــفــاقــيــات يمكن مالحظة  املــحــادثــات 
أنها تقع في نطاق العالقات االقتصادية، 
 مستقرًا 

ً
واعتبار الحكومة الليبية ممثال

لــلــســيــاســة فـــي لــيــبــيــا، كــمــا يــمــكــن النظر 
إليها محاولة لتقليل الفجوة مع األطراف 

األوروبية واألميركية.
وبمرور الوقت، بدت السياقات اإلقليمية 
ــم املـــرحـــلـــة املــؤقــتــة  ــ ــثـــر تـــوافـــقـــًا مــــع دعـ أكـ
وانـــعـــقـــاد االنـــتـــخـــابـــات. وتــشــيــر خــريــطــة 
ــتـــوســـع نــطــاق  الـــتـــفـــاعـــالت اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـ
اختلفت، سابقًا،  بــني حــكــومــات  الــتــالقــي 
حــــول تــقــيــيــم الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا. وذلـــك 
عــلــى أســــاس تــفــضــيــل الــحــل الــســيــاســي، 
ــذه الـــتـــوجـــهـــات عـــنـــد بـــدء  ــم تـــتـــوقـــف هـــ لــ

بــاضــمــحــالل الــحــيــاة الــتــي تــقــوم بــحــوالــي 
ستغلة حواليه، 

ُ
95.5% من مساحة مصر امل

وغــيــر عــابــئ بــاملــجــاعــة املقبلة عــنــد جفاف 
ــة، نــتــيــجــة نــقــص مــنــســوب  ــيـ الــتــربــة الـــزراعـ
املياه فيها؛ وهو ما لن يعالجه ال الصرف 
 

ً
الصحي وال تبطني الترع أو غيرهما، فضال

عــن الخطر الــداهــم الــذي يــهــّدد مصر، ومن 
الـــتـــام، إذا حــدث  بــالــغــرق  الـــســـودان،  قبلها 
خــلــل فــي بــنــيــة الــســد اإلثــيــوبــي. إنــنــا أمــام 
تاريخ  فــي  لــم يحدث  الخطورة  بالغ  تحٍد 
ــي الــســيــســي  ــراخــ مـــصـــر، بـــخـــاصـــة بـــعـــد تــ
الثاني للسد منذ  املــلء  واستهتاره، وبــدء 
الـ5 من الشهر املاضي )مايو/  أيار( مبكًرا، 
أميركا وإعالنها عدم ترحيبها  ثم تدخل 
 
ً
بالحل العسكري، ليجدها السيسي فرصة
الســتــمــرار الــســيــر فـــي تـــّرهـــاتـــه، ثـــم تــجــّرؤ 
رئــيــس الــــوزراء اإلثــيــوبــي، آبــي أحــمــد، في 
بداية يونيو/ حزيران الحالي، وإعالن أن 
بـــالده  ستبني مــائــة ســد خــالل عـــام، فهل 
الــدولــة املــصــريــة، وتتحالف  تفيق أجــهــزة 
مع الشعب، في أخذ إجراء ناجع ضد السد، 
وهل نحلم بأن يتراجع السيسي، ويحفظ 
ا يضعه في 

ً
مــاء وجــهــه، فيتصّرف تصرف

مصاف الحريصني على بالدهم؟
)كاتب مصري(

 تــــرى مـــصـــدر شــرعــيــتــهــا في 
ً
لــكــن أنــظــمــة

سلطاتها  تــحــّدي  مــن  وترتعب  واشنطن، 
ــا بـــــأن مـــصـــدر شــرعــيــتــهــا فــي  ــيـــرهـ وتـــذكـ
داخل بالدها، وأن أجياال تتحّدى قمعها 

وكذبها وسجونها.
لــــم تــــرتــــدع هـــــذه األنــــظــــمــــة، ألنـــهـــا تــؤمــن 
ــاف  ــة، وتـــخـ ــيــ ــركــ ــيــ ــــوة األمــ ــقـ ــ ــار الـ ــتـــصـ ــانـ بـ
إســـرائـــيـــل، وتـــخـــاف أكـــثـــر مــمــن ال يــخــاف 
إســــرائــــيــــل، فــــالــــواليــــات املـــتـــحـــدة ربــطــت 
ــروط قـــبـــولـــهـــا، أو  ــ ــشـ ــ ــة بـ ــمــ ــظــ مـــعـــظـــم األنــ
ومنها  وعسكرية،  اقتصادية  باتفاقيات 
معاهدات مع العدو اإلسرائيلي، ما جعل 
أن  الحاكمة، ومن حولها، تخشى  النخب 
 تــتــحــدث بــعــض هـــذه النخب 

ْ
تــســقــط، وإن

املــســتــفــيــدة بــلــغــٍة مــغــايــرة فـــي أحــاديــثــهــا 
الخاصة، وأحيانا على منّصات التواصل 
االجــــتــــمــــاعــــي، وإنــــهــــا تــــريــــد مــــن الــشــعــب 
الفلسطيني التضحية من أجل خالصها، 
لكنها مــرتــعــدة، وأجـــن مــن املــشــاركــة في 
ــة، وإعــــــــالن مــــوقــــف ضــــاغــــط عــلــى  ــركــ ــعــ املــ

حكوماتها وأنظمتها.
الوضع يختلف قليال في األردن، فالدولة، 
ــن الــســيــاســات  ى مـ

ّ
ومــنــهــا الـــقـــصـــر، تــــتــــأذ

ــم تـــحـــتـــرم اتــفــاقــيــة  ــلـــيـــة الـــتـــي لــ اإلســـرائـــيـ
الوصاية  وال  معها،  عــربــة  وادي  »ســـالم« 
ــّدســــات اإلســـالمـــيـــة  ــقــ الـــهـــاشـــمـــيـــة عـــلـــى املــ
واملـــســـيـــحـــيـــة، وتـــخـــشـــى مـــــن ضـــــم دولـــــة 
ــتـــالل الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــور األردن  االحـ
ــل ســلــمــي يــقــبــلــه  إلـــيـــهـــا، فــيــتــبــخــر أي حــ
ــؤّد حتى  ــ ــم يـ ــك لـ الــفــلــســطــيــنــيــون. لــكــن ذلــ
إلــى طــرد السفير اإلســرائــيــلــي فــي عــّمــان، 
أبـــيـــب،  ــل  تــ ــن  مــ األردن  ســفــيــر  ســـحـــب  أو 
على الــرغــم مــن إدانـــة الــحــكــومــة، وبلهجة 
شديدة، عمليات االقتالع القسري لسكان 
حي الشيخ جــّراح، بغرض تهويد القدس 
ــل اكـــتـــفـــت بــالــســمــاح  وتـــشـــريـــد أهـــلـــهـــا. بــ
بــــاملــــظــــاهــــرات، ولـــــم تـــجـــرؤ عـــلـــى تــجــمــيــد 
ــع إســـرائـــيـــل،  اتــفــاقــيــاتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة مـ
وهذا ما أغضب فئات واسعة من الشعب 
األردنــــي، فتحولت املــظــاهــرات إلــى حركة 
ــوة إلـــى إلـــغـــاء االتــفــاقــيــات،  ــ مــقــاطــعــة ودعـ
وفـــي مــقــدمــتــهــا اتــفــاقــيــة الــغــاز )املــســروق 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني(، بـــل والـــغـــاء مــعــاهــدة 
املظاهرات  هــذه  إلــى  وادي عربة. وتنضم 
والدعوات يوميا فئاٌت اجتماعية لم تكن 
منخرطة من قبل، وتساهم بشكل ناشط 
و فعال، دفاعا عن سيادة األردن وحقوق 

الشعب الفلسطيني. 
ووحــدة  الفلسطينية،  الهّبة  استمرار  مع 
الشعب الفلسطيني وانخراطه في عملية 
تــغــيــيــر جــــديــــدة، واســتــراتــيــجــيــة تــطــالــب 
ــدة عــلــى كـــل أرض فــلــســطــني،  ــ بـــدولـــة واحــ
حتى لو أن ذلك لن يكون من دون انهيار 
النظام الصهيوني القائم على االستعمار 
والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، فــمــقــاومــة الــشــعــب 
الــعــربــيــة،  الــشــعــوب  بــوصــلــة  الفلسطيني 
نهوض  فــي  حــاســم  عــامــل  واستنهاضها 
االجتماعي  نضاله  يــربــط  عــربــي،  شعبي 
التطبيع  بمعاداة  السياسي  االقتصادي 
والتبعية. وهـــذا طــريــق قــد يــكــون طويال، 
ــة إجــهــاضــه  ــاولـ ــال مـــحـ ولـــكـــن املـــهـــم إفــــشــ
ــرة  ــاح لــــأنــــظــــمــــة بـــــالـــــرضـــــوخ مــ ــمــ ــســ ــالــ بــ
ــا تــســمــى عــمــلــيــة »الــــســــالم«، فال  ــرى ملـ ــ أخـ
بأسمائها  األشــيــاء  تسمية  ســوى  سبيل 

ومواجهة الطغيان واالستعمار معا. 
)كاتبة من األردن(

في السياسة الخارجية للحكومة الليبية

النهضة: عرف الغابة واالتفاقيات الدولية

عن مقاومة محاوالت إجهاض 
الهبّة الفلسطينية

يساهم تبني 
حكومة الوحدة 

الوطنية نمطًا مرنًا 
في صياغة السياسة 

الخارجية واحتواء 
االختالفات الداخلية

تحٍد لم يحدث في 
تاريخ مصر، بخاصة 

بعد تراخي السيسي 
واستهتاره

مقاومة الشعب 
الفلسطيني بوصلة 

الشعوب العربية، 
واستنهاضها عامل 
حاسم في نهوض 

شعبي عربي

آراء

حسام كنفاني

يتعامل رئيس الحكومة اإلسرائيلية املنتهية واليته بنيامني نتنياهو مع محاوالت 
الدكتاتوريني  ائتالف حكومي جديد، بنفس فكر كل  السلطة عبر  إخراجه من 
املتمسكني بالسلطة إلى األبد. فبعد فترة حكم امتدت ألكثر من 12 عامًا، منذ 31 
مارس/آذار 2009، ما عاد نتنياهو قادرًا على تخيل نفسه خارج السلطة، فضال 
عما يمكن أن يحدث له من مالحقات قضائية في حال نجح زعيما حزبي »هناك 
مستقبل« يائير لبيد و»يمينا« نفتالي بنيت في تمرير ائتالفهما الحكومي في 
لرئيس  أنهم معارضون  أطرافه على شيء سوى  ائتالف ال يجتمع  الكنيست. 
الحكومة املنتهية واليته، لذا من املمكن إطالق اسم »ائتالف إخراج نتنياهو« على 

هذا التحالف.
نتنياهو أول من يعلم أن هــذه هي الغاية من االئــتــالف، والــذي يــدرك أطرافه أنه 
لن يعمر أكثر من سنة أو سنتني في الحد األقصى، وهي فترة ستكون كفيلة 
بإخراج نتنياهو من املشهد السياسي سواء عبر القضاء أو حتى بعزله داخل 
حزب الليكود، والذي بدأت أصوات تمرد تخرج داخله ضد رئيس الحزب. فال أحد 

يعّول على أي إنجازات سياسية لهذا التحالف، باستثناء إنهاء حكم نتنياهو.
على هذا األساس، فإن نتنياهو يتصرف في مواجهة االئتالف على أنها معركة 
وجودية، ولن يتوانى عن استخدام كل األسلحة فيها، بداية من املنطق الديكتاتوري 
أنه  يتأكد  نتنياهو  إلى كالم  امليداني. ومن يستمع  الوضع  إلى تفجير   

ً
وصــوال

يعيش حالة من الهستيريا غير املسبوقة. فهو لم يكتف بإعالن معارضته هذا 
التحالف والتحذير من »خطورته« بحسب رأيه، بل دعا إلى الخروج بتظاهرات 

ضده، داعيًا حلفاءه إلى اجتماعات متتالية إلدارة »املواجهة«. 
املواجهة، بعدما ظهرات بوادر  أن نتنياهو يحقق نقاطًا في هذه  اآلن يبدو  إلى 
برم مع 

ُ
تردد على أحد أعضاء االئتالف الحكومي، خصوصًا بعد االتفاق الذي أ

»القائمة العربية املوحدة« بزعامة منصور عباس، وهو ما يؤخر مثول الحكومة 
أمام الكنيست. لكن نقاط نتنياهو غير مضمونة، وخيارات أخرى قد تكون أمام 
النواب  النقص في حــال حصوله، وال سيما بني بعض  لتعويض  االئتالف  هــذا 

العرب الذين لم يعلنوا صراحة بعد التصويت ملصلحة هذا االئتالف.
الترقب هذه قد تكون خطرة، ونتنياهو من املمكن أن يلجأ إلى أسلحة  مرحلة 
أمضى في »معركة البقاء«، وهو ما تخشاه أطراف كثيرة، وفي مقدمتها اإلدارة 
بيني غانتس، بشكل عاجل  اإلسرائيلي،  األمــن  وزيــر  استدعت  التي  األميركية 
إلى واشنطن للتأكيد على منع أي توجه من نتنياهو ملهاجمة إيران تحت ذريعة 
ردعــهــا مــن الــحــصــول عــلــى ســـالح نــــووي، وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يــربــك املنطقة 
هو حاول  إسرائيل«.  »حامي  كـ  نتنياهو  تصدير  ويعيد  الداخلية،  والحسابات 
ذلك في العدوان على غزة، ونجح في حصد نقاط داخلية ليست قليلة، غير أن 
الضغط األميركي إليقاف الحرب أعاد تخسيره هذه النقاط بني األطراف اليمينية 

»حماس«. التي رأت أن وقف الحرب أعطى نقاط قوة لـ
الجبهة  نتنياهو، قد يعيد األخير محاولة إشعال  إخــراج  التقدم في معركة  مع 
إيــران. محاولة  القوي على االحتكاك مع  األميركي  الفيتو  الفلسطينية، في ظل 
ر لها أطرافًا يمينية للقيام باقتحامات متكررة لألقصى، إضافة إلى توسيع 

ّ
يسخ

حملة االعتقاالت في الداخل الفلسطيني والقدس املحتلة. وعلى هذا األساس فإن 
مفاوضات التهدئة مع غزة ال تزال تراوح مكانها، وبات نتنياهو يربطها بملف 
تبادل األسرى، عله يحقق أيضًا بعض النقاط التي تبقيه داخل الحلبة السياسية 

ملزيد من الوقت، غير أن الوقت قد ال يسعفه لذلك.
إسرائيل اليوم باتت على أعتاب طي فترة حكم نتنياهو، غير أن معركة األخير 
لالستمرار لم تنته بعد، ففي حال خسارته الحكومة، سيكون أمام معركة أخرى 

داخل حزب الليكود لن تقل شراسة عن مواجهة هذا االئتالف الحكومي.

باسل طلوزي

يعشقونها بعيدة، كالخليلة السّرية. وألنها كذلك بحثوا لها عن بيت »مهجور« لتقيم 
فيه، مع وعد قاطع أنهم لن يتركوها وحيدة، شريطة أال تقترب من بيوتهم الزوجية. 
وفي املقابل، سيغدقون عليها أزيد مما تحلم به أي زوجة »لصيقة« في العالم. وبعد 
اإليجاب والقبول، تم إبرام العقد بني الطرفني على هذا األساس قرنا. وكان يمكن أن 
تطول املدة لوال حدوث أمرين لم يكونا في حسبانهم: أن البيت لم يكن مهجوًرا، وأن 
نفدت  لو  لتلبيتها، حتى  لكنهم مضطرون  ملطالبها،  حــدود  وال  هم 

ّ
الن بالغة  الخليلة 

أبــًدا. تلك حال  إليهم، وهــم ال يعشقونها قريبة  البديل عودتها  أرصدتهم كلها؛ ألن 
الغرب مع إسرائيل، الخليلة التي تستمّد أهميتها من بعدها عنهم، والتي خّصصوا 
لها »البيت املهجور« على عجل، من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تمحيصه، بعد أن 
وا أنه أصبح من أمالكهم عندما تقاسموا إرث »الرجل املريض« قبل موته حتى، 

ّ
ظن

ا أن البيت لم يكن غير فلسطني، أو مثلث الرعب الذي يلتهم الغزاة، 
ً
فاكتشفوا الحق

كما تلتهم النار الخشب. قلنا لهم ألف مرة: إذا كنتم تعشقون إسرائيل إلى هذا الحّد 
ا. ملاذا نتحّمل نحن دنس هذه العالقة غير 

ً
فخذوها عندكم، واتركوا لنا بيتنا نظيف

 للمعضلة اليهودية في 
ّ

الشرعية، فأجابوا بأنهم حاولوا، طوال قرون، البحث عن حل
إطار مجتمعاتهم ذاتها، لكن بال جدوى، فهم ال يحتملون وجود اليهود بني ظهرانيهم، 
ولــم يكن أمامهم غير إرسالهم بعيًدا، سيما وأن يهود أوروبــا عرفوا جيًدا من أين 
ا من  تؤكل الكتف، عندما ربطوا مصائرهم بالدول العظمى، وأصبحوا جزًءا عضوّيً
صراعاتها وحروبها العظمى، حّد أنهم سعوا إلى إقامة عالقاٍت »زوجيٍة« مزدوجة بني 
املتصارعني بانتظار الغالب منهم، مقابل عرض خدماتهم كرأس حربة في الدولة التي 
ة باتت تتأرجح لصالح الحلفاء في الحرب 

ّ
يعتزمون إقامتها. وعندما شعروا أن الكف

العاملية األولى، بذلوا فروض الطاعة والوالء لبريطانيا التي منحتهم وعد بلفور، وفتحت 
ص الغرب كله من املعضلة 

ّ
لهم أبواب الهجرة واسعة، ليقيموا دولتهم املشتهاة، وليتخل

وا الطرف 
ّ

ت مضجعهم، ثم تابعوا الوعد البريطاني من دون أن يغض
ّ

اليهودية التي قض
 بهتلر ونازيته، فحاولوا أن يقنعوه بحل مشكلته مع 

ً
عن الفحل األملاني البازغ، ممثال

اليهود عبر تهجيرهم إلى فلسطني، غير أن هتلر رأى أن يرسلهم إلى غرف الغاز.
وعندما شعرت العشيقة السّرية أن عشيقها البريطاني غربت شمس إمبراطوريته، 
الصاعدة  املتحدة  بالواليات   

ً
، ممثال

ً
أزيــد فحولة إلــى عشيق جديد  هجرته وتحولت 

آنذاك، متعهدة أن تكون له قاعدة متقّدمة في قلب منطقة الشرق األوسط، تعفيه من 
متاعب االستعمار املباشر، وتحول دون عودة أي وحدة عربية من أي نوع في املنطقة، 
والتخلف،  والــفــرقــة  الجهل  كهوف  فــي  وإبقائها  البينية،  بالنزاعات  دولــهــا  وإشــغــال 
 من أنظمة حكم قبلية مستبّدة، ال يعنيها غير الحفاظ على 

ٌ
تساندها في ذلك طغمة

عروشها واستبدادها، من خالل رهن تلك العروش برضى إسرائيل عنهم، فهرول من 
هرول للتطبيع معها، وانتظر من انتظر دوره. أما الرافضون فمنهم من هدمت دولهم 
على رؤوسهم، ومنهم من حوصر بغذائه ودوائه، ومنعت عنه حتى أقالم الرصاص. 
في املحصلة، استندت الخليلة، في احتاللها البيت غير املهجور، إلى عشيق قابل دوًما 
لدفع الثمن كلما طلبت املزيد، أو كلما شعر بأدنى خطر يتهّددها، فطغت وعربدت أمام 
ا لها غير أصحاب البيت أنفسهم فقط، الذين ظلوا  الجيران. ولم تكن ترى مهّدًدا حقيقّيً
حتى حرب غزة أخيرا يرفضون الخضوع مهما فدح الثمن الذي يكابدونه. وفي هذه 
ا 

ً
 ما استغرقها قرن

ّ
الحرب، تحديًدا، تشعر خليلة الغرب ألول مرة منذ قيامها، أن كل

ا، كما تنهار أبراج غّزة بصواريخها الكريهة، بينما  لتأسيسه ينهار أمام عينيها حرفّيً
ترتفع مقابلها أبراج أخرى أعلى قامة، عنوانها الكرامة املستعادة.

فاطمة ياسين

في أواسط القرن املاضي ظهرت شخصية ديفيد بن غوريون، رجل إسرائيل الذي 
ع وثيقة استقالل إسرائيل، وقادها منذ إنشائها حتى 

ّ
عطي لقبا روحيا رفيعا، ووق

ُ
أ

العام 1963. تخلل ذلك فترة راحة ما بني عامي 1954 و1955، ما يعني أنه حكم 13 
سنة وبضعة أشهر. كان بن غوريون يتخلى عن منصبه متظاهرا بالسخط، ويلجأ 
إلى مخبئه في صحراء النقب قابعا بعيون مفتوحة، مراقبا ما يحدث، وسرعان 
ما يعود إلى املنصب نفسه، والحزب نفسه، فيوزع جوائز الترضية الوزارية على 

مناصريه، مستفيدا من اسمه التاريخي و»إنجازاته الوطنية«. 
على الرغم من ذلك، لم يرحمه أعضاء حزبه ورفاقه وراقبوه فرحني وهو يغادر، 
وعيونهم على مقعده الذي أصبح شاغرا، لكنه حاول أن يعود، فأسس حزبا جديدا 
باسم »رافي« مع تلميذه شيمون بيريز، من دون جدوى. وسرعان ما حان يومه 
األخير، وذهب هذه املرة، بال رجعة، إلى مخبئه في صحراء النقب، معتكفا يؤلف 
الكتب، ويرقب بحنق مصيره املحزن، وكان في السابق يعتقد أن إسرائيل التي 

أسسها مرتبطة باسمه الشخصي.
أعــوامــا أكثر من بن غوريون،  لــلــوزراء  أمــا بنيامني نتنياهو فقد استمر رئيسا 
وهو اآلن صاحب الرقم القياسي في املنصب. ومن الطبيعي أن يشعر بأنه أصبح 
الــــوزراء. كــان يــمــارس سلطاته ويـــوزع هــو اآلخــر  مالكا شرعيا لكرسي رئيس 
املناصب الوزارية على مناصريه بترف، من دون أن يدرك أن لحظة تشبه لحظة 
بن غوريون قادمة إليه ال محالة، وتبدو اآلن قد اقتربت على أيدي أعضاء سابقني 
في حكوماته املتالحقة: بيني غانتس زعيم أزرق أبيض ووزيــر دفــاع، ونفتالي 
بينيت وزير سابق وزعيم حزب يمينا، وأفيغدور ليبرمان رئيس »إسرائيل بيتنا« 
ووزير دفاع سابق، ويائير لبيد وزير مالية سابق وزعيم الئحة هناك مستقبل. 
..  يشترك هؤالء جميعا بأنهم تحالفوا مع نتنياهو، وكانوا أعضاء في حكومته، 
 
ً
ولديهم أسباب تحالٍف سياسية وشخصية إلقصاء نتنياهو الذي ال يمتلك مخبأ
في الصحراء، بل تنتظره عدة قضايا فساد ورشوة وسوء استخدام للسلطة، وقد 

يغادر منصبه الرفيع إلى السجن.
يضاف إلى أولئك شخصيات لديها ثأر سياسي عتيق، ولم تتحالف مع نتنياهو، 
وأحزاب تعتبره خطرا على إسرائيل، كحزبي العمل وميرتس املغرق في اليسار، 
الــذي قبل أن يصافح كال من  النائب منصور عباس، اإلسالمي  إلى  باإلضافة 
نفتالي ولبيد إلطاحة نتنياهو، مجموعة ذات توجهات تبدو متنافرة يجمع بينها 
كراهية هذا الشخص، ورغبة في اختفائه عن املسرح. ولكن كيف لهذا الخليط أن 
يتجانس، بعد أن يتم تحقيق املرحلة التكتيكية ومواجهة االستحقاق التشريعي؟ 
ن من إكمال سنواته األربــع، ولكن 

ّ
يبدو أن التعايش بينهم صعب، وقد ال يتمك

ف لصالح اإلبقاء على هذا االئتالف أو توسيعه أو تعديله، 
ّ
مؤشرا يمكن أن يوظ

وهو شخصية يائير لبيد الذي خضع ملتطلبات بينيت، صاحب املقاعد السبعة، 
ورضي أن يعطيه منصب رئيس الوزراء سنتني في الفترة األولى للحكومة، وقد 

يضطر الليكود ملواجهة الواقع بعد أن يتم إقصاء نتنياهو.
يمكن أن يتصّرف »الليكود«، وهو صاحب حجم املقاعد األكبر بحرية أوسع، 
الحكومة  شكل  في  جوهرية  تغيرات  تحصل  وقــد  نتنياهو،  زعيمه  رحــل  إذا 
املواقع،  أفضل  في  والتمركز  التموضع  على  القادرة  الشخصية  لبيد،  بوجود 
وهو الذي استوعب السياسة اإلسرائيلية، وقرأ درس بن غوريون وطبقه على 
الصحافي  أنبياء إسرائيل، وهو  ب فيه من  لنفسه طريقا يطوَّ ليفتح  نتنياهو، 
ٍس انفعالي وبعاطفة صهيونية عارمة: »أنا صهيوني، 

َ
ف

َ
الذي كتب ذات يوم بن

وأعــتــقــد أن أي شــخــص يــعــيــش هــنــا يــجــب أن يــخــدم فـــي الــجــيــش، وأن يــدفــع 
االنــتــخــابــات، وأن يحفظ أغنية واحـــدة على األقــل  الــضــرائــب، وأن يــصــّوت فــي 
لشالوم حنوك«. وكان يجب أن يكمل قائال: وأن يساعد رئيس وزراء عجوزا 

على السقوط ليجلس مكانه.

محمد أبو رمان

تطلق مؤسسة فريدريش إيبرت األملانية، هذه األيام، فيلمًا توثيقيًا قصيرًا بمناسبة 
مـــرور عــشــرة أعــــوام عــلــى الــحــراك الشعبي فــي األردن، بــالــتــزامــن مــع أفــــالٍم توثق 
التطورات السياسية في أكثر من دولة عربية، وترصد ما آلت إليه األمور، والتطلعات 
الشعبية والسياسية نحو الديمقراطية والحرية. يتناول الفيلم األردني آراء محللني 
العام 2010،   من الحراك الشعبي في 

ً
وناشطني عديدين لجملة من األحــداث، بداية

مرورًا بحركة 24 آذار )حاولت محاكاة التجارب العربية، بخاصة في ميدان التحرير 
في مصر(، ثم تشكيل لجنة الحوار الوطني، ولجنة التعديالت الدستورية، والحقًا 
 إلى مظاهرات الدوار الرابع 2018، وما تخلل 

ً
االحتجاجات الشعبية املتتالية، وصوال

ه من جدال ونقاش سياسي بشان خريطة الطريق نحو اإلصالح والتغيير 
ّ
ذلك كل

السياسي. ما أشبه الليلة بالبارحة! فالنقاشات والحوارات هي نفسها، أردنّيًا، وال 
تختلف كثيرًا عما يدور اليوم في أروقة الدولة، استعدادًا إلطالق جولة جديدة من 
اإلصالح  نفسه، حتى أصبح مصطلح  املوضوع  في  الداخلية  السياسية  الحوارات 
السياسي، كما ذكر خبراء مشاركون في ندوة مركز الدراسات االستراتيجية )في 
الجامعة األردنية األسبوع املاضي( يثير االنزعاج في األوساط السياسية والشعبية، 
نا ما زلنا 

ّ
به واستبداله بمفهوم آخر، خشية من اإلقرار بأن

ّ
ويعمل ناشطون على تجن

ر الجميع 
ّ
ه يذك

ّ
ندور في املسارات ذاتها. أهمية ما يتضمنه فيلم فريدريش إيبرت أن

بما تّم خالل تلك الفترة، ويطرح أسئلة مهمة تستدعي املراجعة من الدولة والنخب 
إلطالق  الصحيحة  البداية  نقطة  أو  املفقودة،  الحلقة  عن  البحث  في  والسياسيني، 

مسار داخلي يخرج الجميع من نظرية الـTreadmill )السير في املكان نفسه(.
ال تغيب هذه األزمة عن بال امللك عبدالله الثاني نفسه الذي أشار، في لقائه، أخيرا، مع 
ب العودة بالنقاشات إلى املربع األول، واقترح 

ّ
نخبة من السياسيني، إلى ضرورة تجن

 عن ذلك تحديد النتائج واألهداف مسبقًا التي يسعى الجميع إليها، بمعنى: ما هي 
ً
بديال

صورة النظام السياسي التي نريد في السنوات املقبلة، ثم نعود إلى التخطيط بصورة 
ر األوراق النقاشية امللكية )طرحها امللك خالل 

ّ
معكوسة، في كيفية تحقيق ذلك. توف

 
ً
خمسة أعوام 2012 - 2017( مرجعًا مهمًا لتحقيق األهداف، فهي رسمت سقفًا مقبوال

من غالبية القوى السياسية والناشطني بتصّور نظام سياسي يقوم على حكوماٍت 
الــنــواب، ودولــة مدنية تحتكم  برملانيٍة تمثل األغلبية الحزبية والسياسية في مجلس 
إلى سيادة القانون ومفاهيم املواطنة وقيمها، وتطوير الجهاز اإلداري ليكون حياديًا 
قادرًا على حمل املعادلة السياسية الجديدة في مئوية الدولة الثانية. وبالضرورة، ثّمة 
ســؤال جوهري يطرح في الــنــدوات والنقاشات الحالية في عّمان: ملــاذا لم تتم ترجمة 
األوراق النقاشية خالل األعوام السابقة، وملاذا أضعنا تلك املدة من دون تطوير الحياة 
السياسية، بل سمحنا لألوضاع بالتراجع املخيف، الــذي بدا واضحًا خالل األزمــات 
األخيرة؟ هذه وتلك من النقاشات دفعت الخبراء والسياسيني، في ندوة مركز الدراسات 
االستراتيجية، إلى طرح سؤال آخر جدلي: أين أخطأنا؟ وملاذا لم ننجح في بناء نموذج 

سياسي يتجاوب مع املتغيرات الكبيرة ويعالج املشكالت ويواجه التحديات؟
 

ّ
ما سبق يقودنا إلى العوائق الحقيقية في وجه التغيير الديمقراطي املنشود، لعل

أبرزها وجود قوى داخل الدولة وخارجها نافذة وقوية، سياسيًا ومجتمعيًا، ما 
تــزال تخشى من اإلصــالح السياسي، واالعتراف في االختالفات املوجودة في 
في  للحوار  محطٍة  أي  عند  املتبادلة  الهواجس  اإلصالحية، وصعود  األولــويــات 
بناء  تتمثل في  أمــام مهمٍة رئيسيٍة وكبيرة  نا 

ّ
أن يعني  السياسي. ما  اإلصــالح 

التي  املشتركة  األرضية  حــول  الفاعلة  القوى  بني  والجوهري  الحقيقي  التوافق 
نريد أن نصل إليها وكيفية تحقيق ذلك. القفزة املطلوبة اليوم هي بناء »الصفقة 
الوطنية«، إن جاز التعبير، بني القوى املحافظة واأليديولوجية املختلفة في ترسيم 
سقوف التنازالت والتفاهمات والتوافقات؛ وتقديم الضمانات املتبادلة؛ وهو أمٌر 
قد يبدو لبعضهم تأخيرًا في قطار اإلصالح، لكن من ينظر إلى التجارب املصرية 
أّن الشكوك والهواجس حرفت املسارات، حتى  والتونسية وغيرها، سيكتشف 
ه ال يكفي أن نكون متوافقني على ضرورة تغيير الواقع، بل ما 

ّ
بعد الثورات، ألن

هو البديل، وما املسار اآلمن الذي علينا أن نسلكه لتحقيق ذلك؟

معركة »إخراج نتنياهو« أبراج الكرامة ترتفع

يائير لبيد نجم إسرائيل الجديد

الصفقة المطلوبة 
في »اإلصالح األردني«
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لندن ـ العربي الجديد

َص استطالع للرأي أجرته صحيفة »ذا 
ُ
خل

السياسات   
ّ
أن إلـــى  البريطانية  غـــارديـــان« 

الــتــي اتــخــذتــهــا الــــدول األوروبـــيـــة ملــواجــهــة 
ــتــــرك نـــــــدوب نــفــســيــة  فــــيــــروس كـــــورونـــــا »تـــخـــاطـــر بــ
واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة عــلــى مــاليــن الــشــبــان في 
أنحاء القارة العجوز، مع عواقب بعيدة املدى عليهم 

وعلى املجتمع«.
وكــشــفــت نــتــائــج االســـتـــطـــالع الــــذي شــمــل مــئــات من 
الــشــبــان الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــن 16 و25 سنة 
ــريــــت بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســات  مـــن 30 دولــــــة، وأجــ
إعــالمــيــة فــي أملــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
ملعرفة تأثير فيروس كورونا على »الجيل Z«، وهو 
األقــل  أعتبر  الـــذي  الجيل  إلــى  يــرمــز  مصطلح علمي 
 64 في املائة من الشبان 

ّ
إصابة بفيروس كورونا، أن

األوروبـــيـــن مــعــّرضــون لــخــطــر اإلصـــابـــة بــإالكــتــئــاب. 
وكتبت »ذا غارديان: »املراهقون والشبان قلقون على 
نتيجة   بــالــفــشــل،  الــحــكــومــات  ويــتــهــمــون  مستقبلهم 
ســيــاســة اإلغـــــالق الــتــي امـــتـــدت 15 شـــهـــرًا، مـــا زعـــزع 

صحتهم العقلية وتعليمهم وفرص عملهم«.
الــبــريــطــانــيــة عــن تــقــريــر لــم ُينشر  ونــقــلــت الصحيفة 
ملؤسسة »االتحاد األوروبــي لتحسن ظــروف العمل 
األوروبـــي«،  لالتحاد  تابعة  وكــالــة  واملعيشة«، وهــي 
إلــى األشــخــاص الذين تتراوح   »الــوضــع بالنسبة 

ّ
أن

 
ّ
أعــمــارهــم بــن 18 و29 عــامــا قــد يــكــون األســـــوأ، وأن

اإلنـــاث الــلــواتــي تــتــراوح أعــمــارهــن بــن 18 و24 عاما 
سجلن أدنى مستويات للصحة العقلية«.

وفي حديثه لـ »ذا غارديان«، وصف شاب في الـ17 من 
إنكلترا، سياسة لندن  العمر، وهو من سكان شمال 
بأنها »قائمة على تنحية جيل بكامله، ما يعني أنها 
ا«. 

ً
تخلق مشكلة للمستقبل يجب التعامل معها الحق

ــق شـــاب أملــانــي فــي الـــــ21 مــن الــعــمــر عــلــى موقع 
ّ
وعــل

»ذا غــارديــان«: »نحن أقــل أولــويــة«، فيما كتب شاب 
فرنسي في السن ذاتــه: »أعتبر نفسي جزءًا من جيل 

تمت التضحية به«.
ورغـــم أن »الــجــيــل Z » لــم يــكــن ضــمــن الــفــئــات األكــثــر 
تــعــرضــا لـــأمـــراض الــجــســديــة بــســبــب الــــوبــــاء، لكنه 
ــراب تــعــلــيــمــي فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــطـ ــ تــــعــــّرض »ألكــــبــــر اضـ
الـــحـــديـــث، وزيـــــــادة فـــي الـــبـــطـــالـــة، إلــــى جـــانـــب اآلثــــار 

النفسية للعزل واإلغالق«. 
ورجحت الصحيفة أن »يدق اليأس والغضب جرس 
اإلنــــذار فــي الــســيــاســات، فــي وقـــت تعمل الحكومات 
األوروبـــيـــة على تــرويــض األزمـــة الصحية مــن خالل 
بــرامــج تطعيم وإعـــــادة فــتــح لــالقــتــصــادات املــنــهــارة 
بـــحـــذر«. وأبـــلـــغ مــاســيــمــيــلــيــانــو مــاشــيــريــنــي، رئــيــس 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي مـــؤســـســـة »االتـ ــ الـــســـيـــاســـة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
األوروبي لتحسن ظروف املعيشة والعمل« صحيفة 
 »الخطر على املستقبل يتمثل في 

ّ
»ذا غارديان« بأن

أن هناك مجموعة أمضت نحو عام ونصف العام من 

حياتها املبكرة في تعتيم تام، ولم تكتسب أي خبرة 
 من القوة 

َ
ا أو رأس مال بشري. فهؤالء قد يمثلون جزء

العاملة التي ستعاني طوال حياتها«.
مــن جــهــتــه، ُيــشــيــر كـــالوس هـــورملـــان، أســتــاذ الصحة 
 »نسيان 

ّ
العامة في مدرسة هيرتي في برلن، إلى أن

ــــى حـــرب  ــــؤدي إلـ ــــان خـــطـــأ ســيــاســيــا قــــد يــ الـــشـــبـــان كـ
 
ّ
إن القول  الجائحة. ويمكن  األجيال في عقد ما بعد 

قرار السلطات السياسية كان بمثابة رسالة واضحة 
االهتمام   

ّ
وأن أولوية،  ليسوا  بأنهم  الشابة  لأجيال 

يجب أن ينصب على كبار السن«.
لــكــن الــالفــت فــي االســتــطــالع أنـــه يحلل اســتــنــادًا الــى 
إجـــابـــات الــشــبــان بـــأن »الــصــدمــة ستنشط األعــضــاء 
ــذه الــفــئــة الــعــمــريــة كـــي يــأخــذوا  األكـــثـــر مـــرونـــة فـــي هـ
املــعــارك األخـــرى على عــاتــقــهــم«. وقـــال شــاب فرنسي 
الـــ16 من العمر: »يتوجب علينا مواجهة قضايا  في 
أو سببا   

ّ
أداة ــا  كــــورونــ فـــيـــروس  يـــكـــون  قـــد  كـــثـــيـــرة. 

متوقعة،  غير  بــطــرق   Z الجيل  لتسييس  مستقبليا 
تماما كما شكلت األحداث العاملية التاريخية الكبيرة 

األجيال التي نشأت في أوجها«.
واتــفــق املــشــاركــون فــي االستفتاء مــن دول فــي أنحاء 
 جيلهم سيخلق مجتمعات أكثر رعاية 

ّ
أوروبا على أن

باملستقبل، لكن ذلك سيحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة. 
وسأل شاب في الـ17 من العمر، من ويست ميدالندز 
بإنكلترا: »كيف يمكننا أن نبرر العيش في اقتصاد 
بــاإلجــازة بسبب عــدم رغبتهم  يشهد احــتــفــال نــاس 

في شغل وظائفهم؟«. ورأى مستفتون شبان آخرون 
الحاجة  يفهمون  الطويلة جعلتهم  العزلة  فترات   

ّ
أن

إلى تفاعالت إنسانية »حقيقية«. وقال بعضهم: »ال 
يمكن أن نعيش الحياة في الشبكات االجتماعية أو 

مكاملات الفيديو«.
الـــ18 من العمر  من جهتها، قالت شابة إسبانية في 
إن »حــبــســي لــشــهــور فـــي شــقــة صــغــيــرة مـــع عائلتي 
جعلني  واحــد  كمبيوتر  لجهاز  وتقاسمنا  الكبيرة، 
فــي حالة نفسية مــروعــة«. وقــال طالب أستوني في 
الـ23 من العمر: »أشعر بقلق دائم. أعيش في حال من 

عدم اليقن في شأن املستقبل، وهذا أمر مؤلم«.

مجتمع
أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة يونيفرسيتي كولدج في لندن الجمعة، أن الكتلة الجليدية 
قبالة سواحل املحيط املتجمد الشمالي تذوب بسرعة أعلى بمرتن مما تشير التقديرات الحالية، 
في خالصات تعزز املخاوف بشأن التغير املناخي. وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة 
»ذي كريوسفير« إلى أن الجليد في املناطق الساحلية الرئيسية في القطب الشمالي يتقلص بنسبة 
إلــى إعــادة  تــراوح بن 70 % إلــى 100% أكثر من املعدل املتعارف عليه حاليا. وتوصل الباحثون 
)فرانس برس( التقييم الالفتة هذه باستخدام خرائط أحدث تتعلق بسماكة الثلج فوق الجليد. 

قد ستة إثر حادث في منجم 
ُ
ذكر تلفزيون الصن املركزي، أمس السبت، أن شخصن لقيا حتفهما وف

للفحم بوسط البالد. وأضاف أن »االنفجار العارض« وقع في منجم فحم تديره شركة خنان خبي 
الــطــوارئ. وكانت  بــدأت خطة للتعامل في حــاالت  إقليم خنان  السلطات في  للفحم والكهرباء وأن 
حكومة اإلقليم قد أعلنت الشهر املاضي موافقتها على إعادة فتح منجم آخر تديره خبي بعد إغالقه 
لعدم امتثاله للقواعد التنظيمية. وتجري الصن تفتيشا على السالمة في مناجم الفحم، لكن ارتفاع 
)رويترز( أسعاره إلى مستويات قياسية يدفع شركات التعدين إلى زيادة اإلنتاج. 

الصين: قتيالن بحادث في منجم فحمالجليد بالقطب الشمالي يذوب أسرع مما يُعتقد

المستفتين  فعل  ردود  مــن  العديد  تعكس 
التقاط  عليهم  سيتعين  أنه  من  الخوف  الشبان 
أجزاء خلّفها التحدي المزدوج لفيروس كورونا، 
وحال الطوارئ المناخية. ولّخص مراهق إسباني 
السابقة  األجيال  »تركت  قائًال:  تلك  النظر  وجهة 
مشاكله،  نحل  أن  يجب  إننا  لنا  قالوا  مخيفًا  عالمًا 

وهذا ببساطة أمر غير عادل«.

عالم مخيف

أثـــــاَرت بــيــانــات حــكــومــّيــة مـــخـــاوف مـــن أن يشهد 
مــوســم الــجــفــاف املــقــبــل املــزيــد مــن تــآكــل الــغــابــات 
العام  مع  باملقارنة  البرازيلية  األمــازون  في منطقة 
الغابات  فيها  تآكلت  التي  املنطقة  وزادت  املاضي. 
فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي، والــتــي تــم تحديدها بناء 
ــار صــنــاعــيــة، بنسبة  ــمـ ــور الــتــقــطــتــهــا أقـ عــلــى صــ
مــن عام  الشهر نفسه  مــع  باملقارنة  املــائــة  فــي   41

مراقبة  نظام  يومية جمعها  لبالغات  وفقًا   ،2020
هذه  وتعد  الفضاء.  ألبــحــاث  الوطني  للمعهد  تابع 
لــبــيــانــات أكثر  الــبــيــانــات مــؤشــرًا رئيسيًا مــوثــوقــًا 

 تصدر نهاية العام الجاري.
ً
شموال

ويــعــد شهر مــايــو/ أيـــار بــدايــة مــوســم الجفاف في 
ــزداد تــآكــل الـــغـــابـــات، وقــد  ــ مــنــطــقــة األمـــــــازون، إذ يـ
مربعًا،  كيلومترًا   1180 إلى  التآكل  نسبة  وصلت 

وهو أكبر تآكل في شهر مايو/ أيار خالل السنوات 
ــام شــهــري  ــ الــخــمــس املـــاضـــيـــة.  كــمــا تـــصـــدرت أرقـ
إبريل/ نيسان ومارس/ آذار جميع القراءات السابقة 
لهذين الشهرين منذ بدء إصدار اإلحصائيات عام 
2015. وتــأتــي هــذه الــبــيــانــات فــي وقــت تــواجــه فيه 
حكومة الرئيس، جايير بولسونارو، تدقيقًا مشددًا 
وشكوكًا بشأن تعهدات األخير بكبح جماح إزالة 

الــغــابــات. ويــخــضــع مــســؤولــون، مــن بينهم وزيــر 
فــي تسهيل  للتحقيق  ريـــكـــاردو ســالــيــس،  الــبــيــئــة 
تصدير أخشاب األشجار املقطوعة ما يعد مخالفًا 
إذا  مــا  فــي  منفصل  تحقيق  يجري  كما  للقانون. 
أشجار  أخشاب  قد عرقل مصادرة  كان ساليس 

قطعت بشكل غير قانوني، وهو ما نفاه الوزير.
)أسوشييتد برس(

Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة

)Getty /إرنستو كاريسو(
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رفيق عبد السالم

يبدو املشهد العام في منطقتنا شديد التحّرك 
والــتــقــلــب فـــي عــــدة اتـــجـــاهـــات، بــمــا يــوحــي أن 
ــقــــّرت خـــــالل الـــســـنـــوات  ــتــ املـــعـــطـــيـــات الــــتــــي اســ
األخــيــرة في طريقها إلــى التغير السريع، ولم 
تــعــد تــقــوى عــلــى االســـتـــمـــرار، فــقــد جـــرت مياه 
كثيرة في النهر العربي وما حوله، على الرغم 
الــخــارجــي مــن جمود  مما يــبــدو على السطح 
واستمرار ظاهرْين. الكل يقف اليوم على أرٍض 
متحّركة تميد من تحت القدمن، ويبحث عن 
مساحٍة، ولو صغيرة، من االستقرار في مرحلة 
ــادة التموقع، أو  مــا بعد تــرامــب، بما يتيح إعـ
إعــــــادة االنـــتـــشـــار بــاملــصــطــلــح الــعــســكــري، في 
املــرحــلــة املــقــبــلــة. فـــجـــأة، تـــم رفـــع الــحــصــار عن 
ــر تــفــاهــمــات ســيــاســيــة ســريــعــة وغــيــر  قــطــر إثــ
مــتــوقــعــة بـــن الــــدوحــــة ودول الـــحـــصـــار، وقــد 
ــارات واملـــجـــامـــالت في  ــزيــ تــــوج ذلــــك بــتــبــادل الــ
مستويات عليا مع اثنتن من هذه الدول، بعد 
العناد واالشتراطات  ثالث سنوات ونيف من 
واألتـــراك  املصريون  املحاصرين.  من  املجحفة 
ــاٍت بـــــدأت  ــمــ ــاهــ ــفــ ــون الـــخـــطـــى نـــحـــو تــ ــرعــ ــســ يــ
مــحــتــشــمــة مـــن األجــــهــــزة االســتــخــبــاراتــيــة، ثم 
أخذت منحًى سياسيا مع زيارة وزير خارجية 
ــلــــو، الـــقـــاهـــرة. الـــريـــاض  تـــركـــيـــا، جـــاويـــش أوغــ
وأنـــقـــرة بــدأتــا تــقــاربــا محتشما بــعــد ســنــوات 
من الجفوة والقطيعة، خصوصا بعد  حادثة 
اغــتــيــال الــصــحــافــي جــمــال خــاشــقــجــي، وقــبــل 
ذلــك محاولة االنــقــالب على الرئيس أردوغـــان 
الفاشلة في صائفة 2016، كما تتجه الرياض 
إلـــى الــتــحــاور مــع طــهــران، بــتــوســط العراقين 
ــتـــكـــاك  بـــعـــد مـــــدة طـــويـــلـــة مــــن الــقــطــيــعــة واالحـ
املباشر  وغير  املباشر  والسياسي   العسكري 
في أكثر من موقع في املنطقة وخصوصا في 

عمر كوش

بــعــد اكــتــمــال مــهــزلــة االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
السورية، باإلعالن عن فوز بشار األسد فيها 
يــطــاول مرحلة  الــســؤال  بــات   ،%95.1 بنسبة 
ما بعد هــذا »الــفــوز«، ومــاذا سيقدم لسورية 
ولـــلـــســـوريـــن بــعــد كـــل هــــذا الــــدمــــار الــكــارثــي 
الـــذي تسبب بــه؟ تــقــود أبــســط اإلجــابــات إلى 
اســتــشــراف أثـــر هـــذا الـــفـــوز عــلــى مـــا ســتــؤول 
إليه األمور في الوضع الداخلي، الذي يطاول 
معيشة السورين في مناطق سيطرة النظام، 
والـــذي يشهد تــدهــورًا مــتــزايــدًا فــي األوضـــاع 
الجنوني  االرتــفــاع  للناس، في ظل  الحياتية 
ــيــــة، وانـــهـــيـــار ســعــر  ألســــعــــار املـــــــواد األســــاســ
صرف الليرة السورية أمام العمالت األجنبية 
وتـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وفـــقـــدان األمــــان 
واألمن، وتسلط املافيات واملليشيات وأجهزة 

األمن على حياة السورين وسوى ذلك.
وبــــــداًل مـــن الــعــمــل عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن ثقل 
مــعــانــاة الــســوريــن فــي الـــداخـــل، ســـارع وزيــر 
املــالــيــة فــي حكومة الــنــظــام، فــور اإلعـــالن عن 
فوز األسد بانتخاباته، إلى الكشف عن توّجه 
إلـــى تــعــديــل قــانــون ضــريــبــة الــدخــل، بذريعة 
الحّد من ظاهرة التهّرب الضريبي، ما ينذر 
بتصاعد الضغوط االقتصادية على غالبية 
الــــســــوريــــن مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل املــــحــــدود 

مالك ونوس

على غير عـــادة الــرؤســاء األمــيــركــيــن الــجــدد، 
بالرئيس  بايدن،  جوزيف  الرئيس  يتصل  لم 
املصري، عبد الفتاح السيسي، إال بعد أربعة 
أشهر من وصوله إلى البيت األبيض. ولو لم 
يــكــن الــســعــي إلـــى وقـــف الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي 
على غزة موضوع االتصال األول، ربما ملا كان 
فعلها بــايــدن. وعلى الــرغــم مــن الضغط الــذي 
ــدوان، والـــــذي كــــان مــوضــوع  ــعــ كــــان يــشــكــلــه الــ
االتصال الثاني الذي جاء بعد أيام من األول، 
إال أنـــه كـــان لــبــايــدن الــفــرصــة ليثير مــوضــوع 
ــفـــي مــع  ــاتـ ــهـ ــه الـ ــثـ ــقــــوق اإلنـــــســـــان فــــي حـــديـ حــ
السيسي، ما يوحي أنه موضوع ضاغط هو 
اآلخـــر، وقــد قـــّرر إثــارتــه بعد أن اتــبــع أسلوب 
الفترة، وهــو ما  تجاهل السيسي طــوال هــذه 
أعــطــى الــنــظــام املــصــري الــحــّريــة لــلــتــمــادي في 
انتهاك حقوق اإلنسان وتمديد حالة الطوارئ 
ثالثة أشهر أخرى، في إبريل/ نيسان املاضي.
وفي االتصال الذي أجراه بايدن مع السيسي، 
ــار(، شــدد  ــ ــايـــو/ أيــ فـــي 24 الــشــهــر املـــاضـــي )مـ
ــاء فــي ملف حقوق 

ّ
على »أهــمــيــة الــحــوار الــبــن

اإلنــســان فــي مــصــر«، مــا أعــطــى االنــطــبــاع عن 
جــّديــة الــرجــل للضغط مــن أجـــل حــلــه، ووقــف 
ــاول  ــطـ ــتــــي تـ ــة الــ ــوقـ ــبـ ــر املـــسـ ــيـ ــاكــــات غـ ــهــ ــتــ االنــ

اليمن ولبنان وســوريــة. مــا الــذي حــدث، حتى 
تتغير أو باألحرى تنقلب األمور بهذه السرعة، 
وتــحــل الــــزيــــارات واالبـــتـــســـامـــات واملــجــامــالت 
الدبلوماسية بعد هــذه السلسلة من الحروب 
الباردة والساخنة في مواقع كثيرة في املنطقة؟ 
هـــذه الــتــغــيــرات السريعة هــي جـــزء مــن مشهد 
بــكــثــرة التقلبات  دولــــي وإقــلــيــمــي عــــام، يتسم 
الصراع  اليوم خطوط  تبدو  إذ  واالنعطافات، 
التحّرك حتى  الــســواء شديدة  والتحالف على 
داخــــل الــحــلــف الـــواحـــد، خــالفــا لحقبة الــحــرب 
الـــبـــاردة الــتــي كــانــت خــطــوط الـــصـــراع إّبــانــهــا 
واضحة وشبه مستقرة. ال شيء مستقر اآلن، 
عدو اليوم ربما يصبح صديق الغد والعكس 
التوجهات  في  الحاصلة  التغييرات  صحيح. 
السياسية لدوٍل كثيرة في املنطقة هي نتيجة 
السنوات  املعطيات خــالل  تراكم مجموعة من 
األخــيــرة، ولكن العامل الحاسم في ذلــك يبقى 
إلــى صعود  أّدت  الــتــي  االنــتــخــابــات األميركية 
الديمقراطين وسقوط ترامب. كان ذلك بمثابة 
 األرض من تحت أقـــدام املحور 

ّ
زلـــزال كبير هــز

 كان مفعول هذه 
ْ
املصري الخليجي أساسا، وإن

االنتخابات متفاوتا على الجهة املقابلة أيضا. 
األميركي،  بالرئيس  املــحــور  هــذا  عالقة  كانت 
ــر،  دونـــالـــد تـــرامـــب، تـــتـــجـــاوز، فـــي حــقــيــقــة األمــ
البيت األبيض،  التقليدي املعهود في  النطاق 
وتحولت إلى عالقة مرّكبة يتداخل فيها الطابع 
إطــاٍر  فــي  األيــديــولــوجــي،  الشخصي بالنفعي 
مــا يمكن تسميتها  بــن  الوثيق  التحالف  مــن 
الــيــمــيــنــيــة الـــعـــربـــيـــة والـــيـــمـــيـــنـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة 
 نزلت 

ً
املتطّرفة، فقد رأى هؤالء في ترامب نعمة

عليهم من السماء، ألنه، بكل بساطة، سيواجه 
ــران وحــلــفــاءهــا، وســيــكــســر شــوكــة اإلســـالم  ــ إيـ
السياسي نيابة عنهم، ولن تكون الديمقراطية، 
وال حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي كـــل األحــــــــوال، ضمن 

ــم، عــبــر تــحــمــيــلــهــم أعـــبـــاء ضــريــبــيــة  ــيـــرهـ وغـ
جديدة، وما يستتبعها من زيادة في أسعار 
ــــواد املــنــتــجــة محليا واملــســتــوردة  الــســلــع واملـ
 عـــن أن تــعــديــل قــانــون 

ً
مـــن الــــخــــارج، فـــضـــال

ــار مـــحـــاوالت  ــ ضــريــبــة الـــدخـــل يـــدخـــل فـــي إطـ
النظام التنصل من مسؤولياته أمام تدهور 
وتحميلها  لــلــســوريــن،  املعيشية  ــــاع  األوضـ

إلى الذين ال يدفعون الضرائب.
ويــبــدو أن نــظــام األســـد غير قـــادر على تقديم 
أي شيء يمكنه أن ُيحّسن من أوضــاع الناس 
املستوى  على  سيطرته  مناطق  فــي  الخانقة 
املعاشي، كونه ال يملك املــوارد وال اإلرادة وال 
املقومات لتحقيق ذلك، فقد خسر معظم املوارد 
من نفط وغاز في منطقة الجزيرة السورية بعد 
أن سيطرت عليها »قوات سوريا الديمقراطية« 
تغريم  عــلــى  يعتمد  وراح  أمــيــركــيــة،  بــحــمــايــة 
السورين وفرض األتاوات والضرائب عليهم. 
ــم أنـــه لــيــس مــن أولـــويـــات الــنــظــام األســد  واألهــ
تحسن أوضاع السورين، وحتى املوالن من 
بينهم. لذلك لم يحمل خطاب األسد الذي رفع 
شعار »األمل بالعمل« في حملته االنتخابية، 
ر على إمكانية تجسيده 

ّ
الــفــوز، أي مؤش بعد 

لتحسن أوضــــاع الــســوريــن، حــيــث لــم يعلن 
العمل  لبداية مرحلة  أو برنامج  عن أي خطة 
 بالشتائم 

ً
من أجل ذلك، بل كان خطابه حافال

ــديــــدات ملـــعـــارضـــيـــه الــــســــوريــــن وغــيــر  ــهــ ــتــ والــ

في  وخصوصا  السيسي،  عهد  في  املصرين 
السنوات األخــيــرة، غير أنــه بعد أيــام من هذا 
األميركية  الخارجية  وزارة  نشرت  االتــصــال، 
وثــائــق عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى اإلنــتــرنــت، تظهر 
فيها أن إدارة بايدن أبقت على املبلغ السنوي 
املخصص للمساعدات العسكرية ملصر، وهو 
املليار دوالر، من دون نقصان. وهو  يتجاوز 
بِق 

ُ
أمر يدفع إلى استنتاج أن هذه اإلدارة لم ت

بيدها وسيلة للضغط على الحكومة املصرية 
من أجل البدء بذلك »الحوار البناء« الذي أشار 
إليه بايدن لتحسن واقع حقوق اإلنسان في 
تــقــريــر وزارة خارجيته  ــار  الــبــالد، والــــذي أشـ
الذي  العالم  في  اإلنــســان  السنوي عن حقوق 
صــدر، أواخـــر مـــارس/ آذار املــاضــي، إلــى أنها 

نتَهك في دول حليفة، منها مصر. 
ُ
ت

املتعاقبة  األميركية  اإلدارات  كانت  ما  دائما 
ــام مـــصـــر شـــــرط تـــحـــســـن أوضـــــاع  ــ ــ تـــضـــع أمـ
املــســاعــدات  قــبــل تسليمها  اإلنـــســـان  حــقــوق 
الــســنــويــة املـــقـــّررة لــهــا مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــات 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــــالل اإلسـ ــتـ ــ ــع االحـ كـــامـــب ديـــفـــيـــد مــ
ــكــــون الــقــســم  ــي مــــســــاعــــدات، عـــــــادة مــــا يــ ــ وهــ
األكـــبـــر مــنــهــا عـــتـــادًا حــربــيــا، وقــســم أقـــل منه 
في املجال االقتصادي. غير أنها في النهاية 
الــواليــات  مصالح  أن  بحجة  إيــاهــا  تسلمها 
املــتــحــدة تقتضي ذلــــك، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 

ــــرى، سيشفي  أجــنــدتــه أو أولـــويـــاتـــه. بــلــغــٍة أخـ
غــلــيــلــهــم مـــن كـــل مـــا يــكــرهــونــه فـــي تــوجــهــات 
ــا.  ــامــ ــبــــق بـــــــاراك أوبــ الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي األســ
ــدّوي واملــربــك، فــقــدت هذه  وبــســقــوط تــرامــب املــ
الــدول الغطاء السياسي الــذي كانت تخوض، 
تحت رايته، صراعاتها وتبني تحالفاتها، وقد 
كان ذلك متزامنا مع حالة اإلرهاق املتبادل التي 
ــت بجميع الــقــوى املــتــصــارعــة فــي املنطقة، 

ّ
حــل

ــى اإليــرانــيــن  مـــن املــصــريــن والـــســـعـــوديـــن إلــ
واألتراك والقطرين. الكل أصابه قليل أو كثير 
ــذا الـــصـــراع ومــخــلــفــاتــه. فتح  مـــن جـــراحـــات هــ
ــراع كــثــيــرة وفـــي كل  الــســعــوديــون جــبــهــات صــ
االتجاهات تقريبا، في اليمن ولبنان وسورية، 
وأخــرى مع إيــران وتركيا، واإلســالم السياسي 
والقائمة طويلة، ولكنها كانت، في محصلتها 
الــنــهــائــيــة، فــاشــلــة بــالــتــمــام والـــكـــمـــال. وهــكــذا 
البيت  فــي  التحّول  الــريــاض خطر  استشعرت 
األبيض، وما عساه يتولد عن ذلك من ارتداداٍت 
ثقيلة فــي مــلــف خــاشــقــجــي وحــقــوق اإلنــســان 
اليمن وغيره، فقفزت بسرعة نحو  وموضوع 

فك الحصار، ثم جّرت معها القاهرة.
اإليرانيون بدورهم أرهقهم حصار اقتصادي 
 على شّدته 

ً
ومــالــي  طــويــل، زاده تــرامــب شـــدة

في  النشطة  تدخالتهم   واستنزفت  السابقة، 
سورية ولبنان واليمن وأفغانستان والقائمة 
طــويــلــة. ولـــذلـــك بـــاتـــوا يــرغــبــون فـــي شــــيء من 
وأنــقــرة  والخليجين.  السعودية  مــع  التهدئة 
ــــرى أنهكتها كــثــرة خــطــوط الــصــراع  هــي األخـ
واالســــتــــهــــداف، مـــن جــمــاعــة غـــولـــن ومــخــلــفــات 
االنـــقـــالب الــفــاشــل واألكـــــــراد فـــي الــــداخــــل، إلــى 
ملفات  سورية وأذربيجان وليبيا والصومال 
ــك كـــلـــه مـــلـــف شـــرق  ــ وغـــيـــرهـــا، واألثــــقــــل مــــن ذلـ
املــتــوســط وصــراعــاتــه الــســاخــنــة حـــول الطاقة 
التي وضعتهم في احتكاك عسكري مباشر مع 

السورين، وفق منطقه  السورين. وقّسم فيه 
أن  إلــى »وطنين« و»خــونــة«، معلنا  الفاشي، 
املــرحــلــة الــجــديــدة هـــي الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة 
»الــخــونــة«، و»الــثــيــران« »املــرتــزقــة«، و»فــاقــدي 
ــر  ــواز ســفــر ســـــــوري«، األمـ ــ الـــشـــرف حــامــلــي جـ
الــذي يشي بأن النظام لن يختلف تعامله مع 
السورين، ولن يحيد أبدا عن النهج اإلقصائي 
والـــــدمـــــوي الــــــذي بــــــدأه مـــنـــذ انــــطــــالق الـــثـــورة 
السورية منتصف مارس/ آذار 2011، وأفضى 
إلى قتل أكثر من نصف مليون سوري، وتدمير 
مــعــظــم حـــواضـــر ســــوريــــة، وتــشــريــد أكـــثـــر من 

نصف شعبها.
الــســوري الحالي  الــوضــع  وفـــي ظــل معطيات 
الــجــمــود عليه وســـط تــوازنــات  الـــذي يسيطر 
القوى املسيطرة على األرض، بفضل داعميها 
الدولين واإلقليمين، فإن بقاء املشهد من دون 
تطورات كبيرة ال ينفي أنه غير مرشح للتغير 
فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق، خــصــوصــا فـــي الــشــمــال 
السوري، نظرًا إلى إمكانية وجود ديناميات 
لــلــتــغــيــر فــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لــيــس من 
املرّجح أن تحدث تطورات، في املدى املنظور، 
بــاتــجــاه حــســم عــســكــري لــصــالــح الــنــظــام، وال 
 سياسي للقضية السورية. 

ّ
باتجاه إيجاد حل

وبــالــتــالــي لـــن يــؤثــر فـــوز األســــد عــلــى الــواقــع 
الـــســـوري املــقــســم بـــن مــنــاطــق ســلــطــات األمـــر 
الواقع الثالث، بما فيها سلطة النظام. كما أن 

كان  أحــيــاٍن  وفــي  للشروط.  القاهرة  انصياع 
ــع جـــزء مــن تــلــك املـــســـاعـــدات، فــتــرة، ثم 

َ
ُيــقــتــط

م جميعها، هكذا حسب 
َّ
في فترة أخــرى تسل

وتشّددهم  اإلدارات  تلك  فــي  الفاعلن  أهـــواء 
فـــي مـــوضـــوع الــــشــــروط املـــفـــروضـــة. غــيــر أن 
في  الفشل  تحصد  اإلدارات  تلك  أن  املــالحــظ 
 مصر على تحسن حال حقوق 

ّ
جهدها لحث

اإلنسان. وعلى العكس تماما، ذكرت تقارير 
ض مصالح  قـــوَّ السيسي  نــظــام  أن  أمــيــركــيــة 
باتباعه  أحيان كثيرة،  املتحدة في  الواليات 
سياسة عدائية داخل املجتمع املصري، تدفع 
بعض الجهات إلى أن تصبح أكثر راديكالية، 

ما يهّدد استقرار مصر واملنطقة. 
الــســيــســي،  بـــايـــدن مـــع  تـــواصـــل  بــعــد أن  اآلن، 
كــــان هــنــالــك الــكــثــيــر لــكــي يــفــعــلــه، وهــــو الـــذي 
أبــكــر فــي اإلفــصــاح عــن موقفه تــجــاه السيسي 
وانتهاك نظامه حقوق اإلنسان، وعندما تأخر 
عــادة  املــصــري، على غير  بالرئيس  باالتصال 
الـــرؤســـاء األمــيــركــيــن الــجــدد. كــذلــك كـــان عليه 
أن يترجم هــذه املواقف إلــى سياسة عبر ربط 
فسح املــســاعــدات املــقــّررة مــع ملــس الــتــطــور في 
حقوق اإلنسان، من قبيل وقف العمل بقانون 
الــطــوارئ الــذي يمّدد حالة الــطــوارئ كل ثالثة 
أشــهــر، والــتــغــيــيــب الــقــســري داخــــل املعتقالت، 
ووقف التعذيب الذي عادة ما يؤدي إلى وفيات 

اليونانين، ومــن ورائــهــم األوروبــيــن، يضاف 
إلى ذلك العالقة املتوترة مع اإلدارة األميركية 
الجديدة، على خلفية ما سميت مجازر األرمن. 
القاهرة هي األخــرى مثخنة بجراح معركتها 
الداخلية، بعد انقالب 2013 وضغط املجموعات 
املسلحة جنوب سيناء، واألخطر من ذلك ملف 
الــنــيــل، شــريــان حــيــاة وقـــوت املــصــريــن )مصر 
هــبــة الــنــيــل كــمــا يــقــال(، يــضــاف إلـــى ذلـــك ملف 
الـــذي بنت فيه رهــانــات خاطئة، بسبب  ليبيا 
تحالفها مــع حفتر الـــذي تــم طـــرده مــن الغرب 
يحاول  إزاء وضــع متحّرك،  هنا  الليبي. نحن 
أمكن.  مــا  التقليل مــن خــســائــره  فيه بعضهم  
وآخرون يحاولون تعزيز مكاسبهم في ميزان 
قوى متحّرك. ربما الطرف الوحيد الــذي قطع 
الــشــك فــي أجــــواء الــغــمــوض هــو أبــوظــبــي التي 
حسمت أمرها باتجاه التحالف مع إسرائيل، 
باعتبارها أقــرب طريق إلى قلب واشنطن، ثم 
لحماية نفسها من كل العواصف واالرتــدادات 

من الصعب حدوث اختراق في مواقف الدول 
والقوى املتدخلة في الشأن السوري، حيث إن 
الروسي واإليراني والصيني  الدعم  استمرار 
لبشار األسد دفعه إلى عدم االكتراث بمواقف 
الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا وفرنسا 
السخرية من  أن يتمادى في  وإيطاليا، وإلــى 
بيان وزراء خارجيتها الذي وصف انتخابات 
ــيـــة«  ــة بــــأنــــهــــا »غــــيــــر شـــرعـ ــيــ ــاســ ــرئــ األســــــــد الــ
و»مــــزيــــفــــة«، و»لـــيـــســـت انـــتـــخـــابـــات حــــــّرة وال 
نزيهة«، وإلى التبجح في الرد عليهم بالقول 
»قيمة آرائكم صفر، وقيمتكم عشرة أصفار«. 

ــان دعــم الــســاســة الــروس  وال يغيب عــن األذهــ

بــن املــســاجــن، عـــالوة على الــوفــيــات الناجمة 
عن ظروف االحتجاز السيئة وحرمان الطبابة. 
العرفي ووقـــف سياسة  التوقيف  إلــغــاء  كــذلــك 
اإلعــدامــات الجماعية وإطــالق ســراح السجناء 
أصل  مــن  أميركيون  بينهم  ومــن  السياسين، 
ــع قــضــيــتــهــم. كــذلــك  ــرامـــب مـ ــاون تـ ــهـ مـــصـــري تـ
الحكومية  غير  للمنظمات  الضمانات  إعطاء 
املــدنــي،  اإلنــســان واملجتمع  ومنظمات حــقــوق 

أنهم  أبوظبي  حكام  يتصّور  حيث  املحتملة، 
وضعوا أنفسهم في مأمن، بالتحاقهم العلني 
التوصيف  إلــى  األقــــرب  الصهيوني.  بالحلف 
ملــا يــجــري فــي املنطقة أنــهــا خــطــوات تكتيكية 
تغييرا  بالضرورة  وليس  التفافية،  وحــركــات 
لــلــدول. لكن ما  الــســلــوك السياسي  نوعيا فــي 
جــرى ويــجــري على األرض ال يجب أن يخفي 
املحور  أن  ومنها  املهمة،  الحقائق  عنا بعض 
ى ضــربــات موجعة 

ّ
املــصــري الخليجي قــد تلق

ــــرب إلــى  فــي أكــثــر مــن مــوقــع فــي املــنــطــقــة، واألقـ
القول إنه خسر بالنقاط ولم ينجح في تحقيق 
شيء يذكر من أهدافه. .. صمدت الدوحة، بقيت 
تركيا خصما عنيدا، خليفة حفتر اندحر من 
الديمقراطية  اإلســالمــيــة  الــحــالــة  ليبيا،  غـــرب 
ثبتت في تونس واملغرب وماليزيا وباكستان، 
وانتعش خــط املقاومة بعد حــرب غــزة أخيرا. 
ولذلك كان هذا املحور األكثر ضررا ووجعا من 
سقوط ترامب. الخالصة هنا، ليس مهما جدا 
معرفة ما إذا كانت هناك نيات طيبة أو خبيثة 
خلف هــذه املصالحات، ألن سلوك الــدول، كما 
األفــــــراد، ال ُيـــقـــرأ فـــي نــهــايــة املـــطـــاف مـــن خــالل 
السرائر(،   )الله وحــده يتولى  الخفية  الــدوافــع 
بل من خالل النتائج والتفاعالت على األرض. 
مــا هــو واضـــح أنــهــا خــطــوات تكتيكية، وربما 
مـــؤقـــتـــة، المـــتـــصـــاص مـــوجـــة ســـقـــوط تـــرامـــب، 
ولكنها مــع ذلـــك تظل خــطــوات مهمة، ألن من 
بن ثمارها تخفيف منسوب الضغط، وعودة 
األمــور، في الحد األدنــى، إلى مجراها السابق 
)ما قبل الربيع العربي(. بيد أنه يتوجب لفت 
االنــتــبــاه إلـــى أن مــا هــو تكتيكي ومـــنـــاور في 
سلوك الدول يمكن أن يتحّول إلى استراتيجي، 
الــتــســويــات  ــد  ــوائــ فــ أن  فـــعـــال  اســـتـــشـــعـــرت  إذا 

 وأكثر نفعا للجميع.
ً
والتفاهمات أقل كلفة

)كاتب ووزير تونسي سابق(

لــفــوز األســـد فــي انــتــخــابــاتــه، كــونــه يــوفــر لهم 
ــم الـــعـــســـكـــري فــي  ــ ــــودهـ ــتــــمــــرار وجـ حـــّجـــة الســ
الطولى فيها،  اليد  سورية وبقائهم أصحاب 
لالستمرار  لهم  سياسية  حّجة  أيضا  ــر 

ّ
ويــوف

ــة،  ــيــ ــدولــ ــل الــ ــافــ ــحــ فـــــي الــــــدفــــــاع عــــنــــه أمــــــــام املــ
ولتوظيفه في سياق مساعيهم من أجل تعويم 
الــنــظــام عــربــيــا ودولـــيـــا، لــكــنــه لــن يــفــضــي إلــى 
مساعدته للخالص من أزماته، بالنظر إلى أن 
أي مساعدات اقتصادية له من أي جهة كانت 
ســتــصــطــدم بــقــانــون قــيــصــر األمـــيـــركـــي، الـــذي 
السياسي.  الحل  في  النظام  بانخراط  رهنها 
وبالتالي، ما يسعى الروس إليه من مكاسب 
واستثمارات في عملية إعادة اإلعمار ستبقى 
بالتسوية  مرتبطة  كونها   ،

ً
مستحيلة  

ً
مهمة

السياسية، لذا عليهم التفكير خارج تمنياته 
التي يرغبون في تنفيذها. في  ومخططاتهم 
رات على تغير مواقف الواليات 

ّ
املقابل، ال مؤش

املــتــحــدة ودول الــغــرب األوروبــــي حــيــال نظام 
األســد ونتائجها.  انتخابات  األســد ورفضها 
وبــالــتــالــي، لــن يشكل فــوز األســـد بانتخاباته 
أي حــافــز نــحــو حـــدوث تــغــيــرات فــي التعامل 
مع القضية السورية على مختلف املستويات 
الــداخــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، األمــــر الــذي 
ينذر باستمرار األوضاع املأساوية، واستمرار 
ت بسورية والسورين. 

ّ
تفاقم الكارثة التي أمل

)كاتب سوري(

ــل الـــعـــودة للعمل بــشــكــل شــرعــي وحــر.  مــن أجـ
بعد إعالن فوزه في االنتخابات، ذكرت صحف 
غــربــيــة رئــيــســيــة، ومــنــظــمــات حـــقـــوق إنـــســـان، 
أواخــــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، أن 
قضية انتهاك حقوق اإلنسان في مصر ستكون 
ــه الــجــديــدة،  ــ ــ اخــتــبــارًا حقيقيا لــبــايــدن وإدارتـ
ية هذه اإلدارة في التعامل  د مدى جدِّ وستحدِّ
مــع هــذه القضية. وكتبت إحــدى الصحف أنه 
حان الوقت لوضع حدٍّ للكذبة التي تتحدث عن 
أن نظام السيسي أداة دعم االستقرار الرئيسية 
فــي الــشــرق األوســـط، فــي حــن أنــه ُيبقي نفسه 
فــي الــســلــطــة، عــبــر أســالــيــب اســتــبــداديــة تفاقم 
 حملة 

ُّ
ــكـــالت. يــومــهــا كــــان الـــنـــظـــام يـــشـــن املـــشـ

اعتقاالت بحق نشطاء حقوق إنسان وصفتها 
الـــصـــحـــف بـــأنـــهـــا »هــــجــــوم شــــامــــل« عـــلـــى تلك 
املــدنــي. ومــع أن هذا  املنظمات وعلى املجتمع 
الــهــجــوم الــشــامــل لــم يــتــوقــف مــنــذ املــجــزرة في 
ميدان رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013، 
ــا تــالهــا مـــن انــتــهــاكــات مــســتــمــرة، يخطط  ومــ
بايدن لصرف كامل املساعدات ملصر، متناسيا 
ما كان يلهج به تجاه نظامها، ربما لكي يثبت 
ــان  ــقـــوق اإلنـــسـ لــتــلــك الـــصـــحـــف وملـــنـــظـــمـــات حـ
الدولية أنه فشل في االختبار الــذي كان حريا 

به السعي إلى النجاح فيه.
)كاتب سوري(

الوضع العربي بين المصالحات والمناورات

ما بعد فوز األسد في انتخاباته

التفاتة بايدن إلى حقوق اإلنسان في مصر

تغييرات في 
التوجهات السياسية 

لدوٍل كثيرة نتيجة 
تراكم مجموعة من 

المعطيات

نظام األسد غير قادر 
على تقديم أي شيء 

يمكنه أن يُحّسن من 
أوضاع الناس الخانقة

ذكرت تقارير أميركية 
أن نظام السيسي 

ض مصالح الواليات  قوَّ
المتحدة باتباعه 
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للعزبة وأهميتها اللوجستية للدولة، األمر 
املنطقة  إخــــالء  عــلــى  مــصــرة  الــــذي يجعلها 
تماما ونهائيا من سكانها. ويقول املصدر 
فــي آخر  نــادي الصيد تقع  إن منطقة عزبة 
الصحراوي  الطريق  ناحية  بــك  محرم  حــي 
ــرابـــط بـــن الـــقـــاهـــرة واإلســـكـــنـــدريـــة، وهــي  الـ
الساحلي  الــطــريــق  مــن  ــدًا  جـ قــريــبــة  منطقة 
الدولي الذي يربط مصر بحدودها الغربية، 
ومن مطار اإلسكندرية، ومن محور التعمير 
الجديد. بالتالي، فإن لهذه املنطقة تحديدًا 
أهمية لوجستية كبيرة تدفع الحكومة إلى 

التمسك بها. 
ويـــعـــزو ســبــب تـــحـــّرك الـــنـــاس يـــوم الجمعة 
الهندسية على  الهيئة  ــدام  إقـ إلــى  املــاضــي، 
املنطقة،  الــتــي تشملها  املــبــانــي  عــدد  حصر 
الغالب، تتّم  الــعــائــالت. وفــي  إلــى  باإلضافة 
آلــيــة الــحــصــر فــي املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة، من 
ــّدادات الــكــهــربــاء واملـــيـــاه، للوصول  ــ خـــالل عـ
إلى تحديد عدد األســر املقيمة، وليس عدد 
األفـــــــراد الـــقـــاطـــنـــن. مـــع ذلـــــك، نــفــى املــصــدر 
الهيئة  الــتــي تتبعها  الــحــصــر  بــآلــيــة  عــلــمــه 
الهندسية للقوات املسلحة املصرية. كما أن 
والخيارات  البدائل  على  تستحوذ  األخيرة 

املمنوحة للسكان.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، تــشــيــر مـــصـــادر إلــى 

من  الكثير  تتيح  لــن  الهندسية  الهيئة  أن 
تطوير  بأعمال  باملقارنة  للسكان،  البدائل 
ــنـــدريـــة  ــكـ ــــرت فــــي مـــحـــافـــظـــة اإلسـ أخـــــــرى جــ
منطقة  مثل  املاضية،  القريبة  الفترة  خــالل 
غيط العنب في حي كرموس. وكان الخيار 
ــكـــان هــــو االنـــتـــقـــال إلـــــى مــســاكــن  أمــــــام الـــسـ
بــشــايــر الــخــيــر الــتــي أنــشــأتــهــا الــدولــة لنقل 
اإلسكندرية.  في  العشوائية  املناطق  سكان 
لــم تــشــرع الحكومة فــي اإلخــالء  حتى اآلن، 
والتهجير، وكــل ما جــرى كــان نتيجة لبدء 

آلية الحصر فقط.
من جهة أخــرى، ال يمكن الحديث عن عزبة 
نادي الصيد في حي محرم بك في محافظة 
اإلسكندرية من دون ذكر اسم النائب السابق 
في البرملان، هيثم الحريري، املحسوب على 
املعارضة املصرية، والذي أزيح عن العملية 
االنتخابية بعد تلفيق تهمة رشوة له نجا 
منها، وذلــك بهدف ضمان خسارته معركة 
دائرة محرم بك خالل االنتخابات البرملانية 

األخيرة.
وفــي الثاني مــن يونيو/ حــزيــران الــجــاري، 
كتب الحريري على موقعه على »فيسبوك«: 
مــحــافــظ  أعـــلـــن   ،2020 آذار  مـــــــارس/  »فـــــي 
نادي  البدء في تطوير منطقة  اإلسكندرية 
الصيد )محرم بك( بكلفة 115 مليون جنيه، 

القاهرة ـ العربي الجديد

فــتــحــت املـــواجـــهـــات الــتــي وقــعــت 
فــي الــرابــع مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
الــجــاري، بن مواطنن في عزبة 
نادي الصيد في حي محرم بك في محافظة 
اإلســكــنــدريــة، وقــــوات األمـــن املــصــريــة، ملف 
مصراعيه،  على  العشوائية  املناطق  إدارة 
األمنية.  بالعصا  املــلــف  هــذا  إدارة  وكيفّية 
وتظاهر اآلالف من أهالي عزبة نادي الصيد 
في حي محرم بك في محافظة اإلسكندرية 
في مصر، يوم الجمعة املاضي، ضد مخطط 
فيها  يــقــطــن  الــتــي  املــنــطــقــة  مــن  لتهجيرهم 
نحو 16 ألف نسمة، وتقع على مساحة نحو 
51 فدانا، رافعن شعار »تطوير ال تهجير«. 
مــحــافــظ  أطـــلـــق   ،2020 آذار  مــــــارس/  وفــــي 
إشــارة  الشريف،  محمد  الــلــواء  االسكندرية 
البدء في ما قــال إنــه »تطوير منطقة نادي 
تقّدر  بكلفة  وســـط،  لحي  التابعة  الــصــيــد« 
ألف  و329  مــاليــن   7( مليون جنيه   115 بـــ 
ذلــك  وفــــي  ــرًا.  ــهـ مــــدى 12 شـ دوالر(، وعـــلـــى 
الـــوقـــت، قــالــت املــحــافــظــة إن خــطــة التطوير 
تـــمـــول بـــــ 90 مـــلـــيـــون جــنــيــه مــــن صـــنـــدوق 
العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 
في  توقيعه  تــم  الـــذي  لــلــبــروتــوكــول  تنفيذًا 
ديسمبر/ كانون األول 2019 مع الصندوق 
ــة فــي  ــر مـــخـــطـــطـ ــيــ ــق غــ ــاطــ ــنــ لــــتــــطــــويــــر 7 مــ
ــــال مــشــروع  املــحــافــظــة، بــاإلضــافــة إلـــى إدخـ
املــنــطــقــة، والــــذي تبلغ  إلـــى  الــغــاز الطبيعي 
)مليون  جنيه  مليون   25 التقديرية  كلفته 
و593 ألف دوالر(، طبقا ألولويات املحافظة.
وللوقوف على حقيقة ما دار من مواجهات 
عنيفة من قبل قــوات األمــن ضد املواطنن، 
ــارة إلــــى أن عــمــلــيــة تــطــويــر  ــ ــ ال بـــد مـــن اإلشـ
الهيئة  اختصاص  ضمن  تقع  املنطقة  تلك 
الهندسية للقوات املسلحة املصرية، وليس 
املحافظة، األمر الذي يؤكده مصدر مسؤول 
في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهي 
الجهة التي تعمل في األساس كاستشاري 
للدولة في مجال التنمية العمرانية، وعلى 
وتطوير  لتنمية  العريضة  الخطوط  وضع 
املــنــاطــق الــعــمــرانــيــة الــقــائــمــة )أقــالــيــم ومــدن 

وقرى واملناطق العشوائية(.
ــا يــتــم تــطــويــر الــعــشــوائــيــات في  وغـــالـــبـــا مـ
العامة  الهيئة  بــن  مباشر  بتنسيق  مصر 
لــلــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي، وصـــنـــدوق تــطــويــر 
ــــي اإلســكــان واملــرافــق  الــعــشــوائــيــات، ووزارتـ
املحلية،  والتنمية  العمراني  واملجتمعات 
ــم املـــتـــحـــدة  ــ ــ وبــــالــــتــــعــــاون مــــع بـــرنـــامـــج األمـ
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــبـــشـــريـــة )مـــــوئـــــل األمـــــم 
للقوات  الهندسية  الهيئة  أن  إال  املــتــحــدة(، 

املسلحة دخلت على الخط.
ويشرح املصدر املسؤول الطبيعة الجغرافية 

عشوائيات 
اإلسكندرية

العصا األمنية 
تتحكم 

باألهالي

بك في  الصيد في حي محرم  نادي  أهالي عزبة  يجد 
محافظة اإلسكندرية أنفسهم مهددين بالتهجير من 
الحكومة  أعلنتها  تطوير  خطة  إطار  في  بيوتهم، 
لما لهذه المنطقة من أهمية لوجستية للدولة، في 

وقت ما زالت البدائل مجهولة

 أطلقت إشارة بدء 
تطوير منطقة نادي 

الصيد بمارس/ آذار 2020

غالبية االعتراضات هي 
من سكان الجزء المتطور 

في العزبة

1819
مجتمع

وتم بالفعل تطوير البنية التحتية )صرف 
صــحــي ومـــيـــاه لـــلـــشـــرب( وصـــرفـــت مــاليــن 
نــادي الصيد  أهــالــي  ثــم فوجئ  الجنيهات، 

منذ أشهر بتوقف أعمال التطوير«.
ــايــــو/ أيــــــار املـــاضـــي،  أضـــــــاف: »فـــــي أواخـــــــر مــ
انتشرت أخبار عن وجــود لجان ســوف تقوم 
املـــوجـــودة داخــل  الـــوحـــدات السكنية  بــحــصــر 
األهــالــي  الــصــيــد حــتــى يتسنى تسليم  نـــادي 
وحدات سكنية جديدة، ولم يتم بناء أي وحدات 
الصيد،  نـــادي  منطقة  داخـــل  جــديــدة  سكنية 
فكان هناك تخوف ورفض من أهالي املنطقة 
لنقلهم خارج منطقة نادي الصيد - محرم بك«.

وتــــابــــع: »بـــــــدأت الـــلـــجـــان حـــصـــر الــــوحــــدات 
ــــن ضـــــــــرورة الـــتـــوجـــه  ــــن عـ ــلـ ــ الـــســـكـــنـــيـــة، وأعـ
الســتــكــمــال األوراق املــطــلــوبــة؛ كـــل هـــذا في 
ظـــل عــــدم وجـــــود حـــد أدنـــــى مـــن الــشــفــافــيــة 
مــع املــواطــنــن وإعــالمــهــم بــخــطــة الحكومة 
بشأن منطقة نادي الصيد، األمر الذي أثار 
كــثــيــرًا مــن الــلــغــط والــغــضــب والــســخــط لــدى 

املواطنن«.
وطالب الحريري املسؤولن باحترام حقوق 
أهـــالـــي نـــــادي الــصــيــد وإعــــــالن الــتــفــاصــيــل 
الــكــامــلــة بــشــأن املــنــطــقــة، مـــع الــتــأكــيــد على 
أن غــالــبــيــة أهـــالـــي نــــادي الــصــيــد يــرحــبــون 
ويــدعــمــون قـــرار الــحــكــومــة تــطــويــر املنطقة 
مــع عـــدم نقلهم خـــارج نـــادي الــصــيــد أســوة 
عــديــدة ومناطق  فــي محافظات  بما حصل 

شعبية وغير مخططة كثيرة.
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، تــــوضــــح مــــصــــادر  عــ
 غـــالـــبـــيـــة االعــــتــــراضــــات هــي 

ّ
صـــحـــافـــيـــة أن

ــور فـــــي الـــعـــزبـــة  ــطــ ــتــ مـــــن ســــكــــان الـــــجـــــزء املــ
فـــي مــقــدمــتــهــا، ويــمــلــك غــالــبــيــة هـــذا الــجــزء 
ومحال  ورش  أصحاب  العزبة  من  األمامي 
تجارية، ولديهم أسباب اقتصادية تدفعهم 
القريبة  املنطقة  هــذه  فــي  بالبقاء  للتمسك 
من الطريق الصحراوي الرابط بن القاهرة 
واإلسكندرية، والقريب من املجمع التجاري 
 عــن 

ً
ــــال ــــضـ ــة، فـ ــقــ ــطــ ــنــ ــــي هـــــــذه املــ ــم فــ الــــضــــخــ

معرفتهم بأهمية هذه املنطقة تحديدًا بعد 
إتمام شبكة الطرق السريعة على حدودها.

وتـــؤكـــد مـــصـــادر صــحــافــيــة أن بــاقــي ســكــان 
الجزء الخلفي من العزبة يعيشون في بيوت 
بعضها آيل للسقوط، نتيجة انهيار البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــمــنــطــقــة، وعــــدم وجــــود شبكات 
 
ً
صــرف صحي أو خطوط مياه فيها، فضال
عـــن الــبــنــاء الــعــشــوائــي، األمــــر الــــذي يجعل 
ــع هـــطـــول األمـــطـــار  بــعــض املـــبـــانـــي تـــغـــرق مـ
املباني  آخــر من  العزبة جــزءًا  شتاء. وتضم 

هي عبارة عن عشش وأكشاك من صفيح.
ــان هـــــــذه املـــنـــطـــقـــة يـــفـــرضـــون  ــ ــكـ ــ ــعــــض سـ بــ
اإلتـــــــاوات، ويــرفــضــون االعـــتـــراف بــالــدولــة، 
املــدنــي،  السجل  فــي  أبــنــاءهــم  وال يسجلون 
ــدارس، فــيــمــا تعمل  ــ وال يــرســلــونــهــم إلـــى املــ
ــاء فــــي تــنــظــيــف  ــنــــســ ــتـــيـــات والــ ــفـ غـــالـــبـــيـــة الـ
املنازل. ويسمى أهالي هذا الجزء »الغجر«، 
ــاوات  ــتـــوة« تــتــولــى فـــرض اإلتـــ تــحــكــمــهــم »فـ

على السكان والعمل لصالحها.
ــذه الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة لـــعـــزبـــة نــــادي  ــ هــ
الــصــيــد، تــخــتــلــف عـــن الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
لــبــاقــي املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة فـــي مــحــافــظــة 
اإلسكندرية؛ فسكان حي املاكس على سبيل 
املثال، ممن أجبروا أيضا على إخالء املنطقة 
واالنتقال إلى مساكن بشاير الخير، هم في 
الصيادين، كان ضررهم  أهالي  الغالب من 
الــحــقــيــقــي فـــي االنــتــقــال مـــن مــحــل إقــامــتــهــم 
ــــر فــــي الــظــهــيــر الـــصـــحـــراوي  ــــى مـــكـــان آخـ إلـ

للمحافظة، بمثابة مسألة حياة أو موت.
وعـــلـــى عــكــس ســـكـــان عـــزبـــة نـــــادي الــصــيــد، 

فــالــعــزبــة تــقــع بــالــقــرب مــن مــشــروع بشاير 
الـــخـــيـــر املـــخـــصـــص لـــنـــقـــل ســــكــــان املـــنـــاطـــق 
ــــرب. وبـــــدأت  ــغـ ــ ــن نـــاحـــيـــة الـ ــيـــة، مــ الـــعـــشـــوائـ
تنفيذ  املسلحة  لــلــقــوات  الهندسية  الهيئة 
ــق الـــعـــشـــوائـــيـــة  ــاطــ ــنــ ــع تــــطــــويــــر املــ ــاريــ ــشــ مــ
 25 نحو  لتوفير   ،2015 عــام  بــاإلســكــنــدريــة 
ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة جـــديـــدة لــلــقــضــاء على 
أزمــــة الــعــشــوائــيــات بــاإلســكــنــدريــة. الــبــدايــة 
الــعــنــب،  كــانــت عـــام 2015 فــي منطقة غــيــط 
وتـــم تسليم وافــتــتــاح »بــشــايــر الــخــيــر - 1« 
فـــي عــــام 2016، فــيــمــا تـــم تــســلــيــم وافــتــتــاح 
»بشاير الخير- 2« عام 2018، وأخيرًا تسليم 

وافتتاح »بشاير الخير- 3« عام 2020.
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عبد الرحمن خضر

الـــشـــمـــال  فــــي  الـــســـكـــانـــيـــة  الـــكـــثـــافـــة  أّدت 
الــــــســــــوري والـــــــظـــــــروف الـــنـــفـــســـيـــة الـــتـــي 
الطعام  نــوعــيــة  وتــغــّيــر  الــحــرب  فتها 

ّ
خل

والـــشـــراب واعــتــمــاد الــســكــان عــلــى مـــواد 
تدفئة وطهي بدائية إلى انتشار أمراض 
 أبــرزهــا 

ّ
تنفسية وصــدريــة عــديــدة، لــعــل

 الذي تتسّبب فيه 
ّ

وأخطرها مرض السل
، فــتــدخــل 

ّ
ــل جــرثــومــة تــدعــى عــصــيــة الـــسـ

ــس ثـــّم تهاجم 
ّ
الــجــســم عـــن طــريــق الــتــنــف

تطاول  أن  قبل  فيهما،  وتستقر  ن 
َ
الرئت

أعــــضــــاء أخـــــــرى مــــن الـــجـــســـم كــالــجــهــاز 
العصبي والعظام واألمعاء.

ويـــضـــّم الــشــمــال الـــســـوري مـــركـــزًا واحـــدًا 
م  ــذا املــــرض، وُيــقــدَّ مختصا فــي عـــالج هـ
ــــدواء لــلــمــرضــى مــجــانــا بسبب ارتــفــاع  الـ
ــرّدي  ــتــ ــادي املــ ــتــــصــ ثــمــنــه والــــوضــــع االقــ
أكثر  يقطنها  التي  املنطقة  هــذه  لسكان 
 نحو 

ّ
أن أربــعــة مــاليــن نسمة، علما  مــن 

يتجّمعون  منهم  مليون  مليون ونصف 
بيئة خصبة النتقال  ــَعــّد 

ُ
ت في مخيمات 

األمــــــــــراض واألوبــــــئــــــة، بـــســـبـــب الــكــثــافــة 
الــســكــانــيــة وقـــــرب الـــخـــيـــام مـــن بعضها 
واالشتراك في مصادر املياه والحمامات، 
باإلضافة إلى قلة الرعاية الطبية والعدد 

املحدود لأطباء واملراكز الصحية.
األمــراض  في  املتخصص  الطبيب  يقول 
 

ّ
الصدرية والتنفسية ومدير مركز السل
الــــرؤوف محمود  إدلـــب، عبد  فــي مدينة 
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــــف، لــ ــــوسـ حــــــاج يـ
»نلحظ زيــادة في نسبة أعــداد مراجعي 
ر بما بن 10 إلى 15 في  قدَّ

ُ
 ت

ّ
مركز السل

املـــائـــة مــقــارنــة بــعــام 2020، وفـــي بعض 
ــدى ثــالثــة  ــــرض لــ ـــص املـ

ّ
ــان، ُيـــشـــخ ــيــ األحــ

 
ّ
ــد، عــلــمــا أن ــواحــ ــيـــوم الــ أشـــخـــاص فـــي الـ
هــــؤالء املـــراجـــعـــن يــعــانــون مـــن الــســعــال 
والزلة التنفسية والحّمى«. ويشير حاج 
 »أعمار املراجعن تتراوح 

ّ
يوسف إلى أن

ما بن 30 و60 عاما، وهم من الجنَسن، 
وقد بلغ متوسط عدد املراجعن شهريا 
 »130 مريضا من 

ّ
أن 300 شخص، علما 

الــذيــن يخضعون للعالج فــي املركز  بــن 
م  ــقــدَّ

ُ
هــم مــن مــحــافــظــة إدلـــب وحـــدهـــا. وت

والثنائية  الرباعية  األدويـــة  للمصابن 
باإلضافة  باألطفال،  الخاصة  والثالثية 
ــقــــاوم والـــحـــّســـاس،   املــ

ّ
إلــــى أدويــــــة الـــســـل

ــاع ثــمــنــهــا ونـــدرتـــهـــا في  ــفـ نــظــرًا إلــــى ارتـ
الــصــيــدلــيــات الـــخـــاصـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
خــدمــات الــتــحــلــيــل والــرعــايــة واملــتــابــعــة. 
الصحية  للتوعية  قسما  املركز  ويحوي 
بهذا املرض، في حن تنشط فرق توعية 
عــيــادة متنقلة ملسح مرض  مــع  ميدانية 

 في مدينة إدلب«.
ّ

السل
ــاج يـــوســـف »فـــقـــد لــوحــظــت  وبــحــســب حــ
الــــزيــــادة فـــي األمـــــــراض الــتــنــفــســيــة منذ 
ــدأ الـــســـكـــان بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى وســـائـــل  ــ بـ
الــتــدفــئــة الــبــدائــيــة الــتــي تــعــمــل بــالــوقــود 
ر 

ّ
يتوف ومــا  والبالستيك،  والفحم  املــكــّرر 

 
ّ
مــن أحــذيــة وألــبــســة بــالــيــة«. ويــشــرح أن
»التعّرض إلى األبخرة والغازات الناتجة 
ــــرق فــيــهــا  ــــحـ ــتــــي ُيـ ــا الــ ــا، خـــصـــوصـ ــهـ ــنـ عـ
ــواد الــبــالســتــيــكــيــة، يـــؤّدي  ــ الــنــايــلــون واملـ
ــــى تـــفـــاقـــم مــعــظــم األمــــــــراض الـــرئـــويـــة،  إلـ
ــربـــو والـــتـــوســـع الــقــصــبــي  مـــن أبــــرزهــــا الـ
يــؤدي  كذلك  املــزمــن.  القصبات  والتهاب 
استنشاقها بحّد ذاته إلى اإلصابة بالربو 
والــتــهــاب الــقــصــبــات املــزمــن االنـــســـدادي 
وســـرطـــانـــات الــقــصــبــات، خــصــوصــا إذا 

تــعــّرض الــفــرد إلــى ذلــك لفترات طويلة«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــطــبــيــب املــتــخــصــص 
في األمــراض الصدرية والداخلية أحمد 
أبرز   »من 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ حسن، 

أسباب انتشار هذا املــرض، الــذي ينتقل 
عــن طــريــق الــعــطــاس والــســعــال والبلغم، 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــتــي تــســّبــبــت فيها 
حــركــات الــنــزوح املــتــكــررة وكــذلــك نقص 
ــــى الــتــشــخــيــص  الـــتـــغـــذيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــّد  ــَعــ ــ

ُ
ــتـــأخـــر لــــأمــــراض الــتــنــفــســيــة. وت املـ

املــخــيــمــات بــيــئــة مـــؤاتـــيـــة النـــتـــشـــار هــذا 
املرض بشكل سريع«. ويشير حسن إلى 
 أحد أكثر األمراض التي تنتشر 

ّ
 »السل

ّ
أن

الــحــروب،  ومناطق  الفقيرة  البيئات  فــي 
 ســوء الــوضــع النفسي 

ّ
ال سّيما فــي ظــل

 
ّ
لــلــســكــان وقـــلـــة الـــتـــغـــذيـــة«، مــوضــحــا أن

 
ّ

ــو أكـــثـــر أنــــــواع الــســل  الــــرئــــوي هـ
ّ

»الــــســــل
املــنــتــشــرة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، وهــو 
مـــرض مـــعـــٍد. ويــســّجــل املــشــفــى الــوطــنــي 
في إدلــب نحو ثالث إصابات أسبوعيا، 
فيما تــتــراوح فــتــرة الــعــالج مــا بــن ستة 
أشهر وثمانية، وقد تصل إلى تسعة إذا 

باع 
ّ
لم يلتزم املريض بتناول األدوية وات

اإلرشادات الصحية«.
وفي تقرير أصــدره مكتب األمــم املتحدة 
)أوتـــشـــا(  اإلنــســانــيــة  الـــشـــؤون  لتنسيق 
بّن   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
ــه رصــــدت بـــن شـــهـــَري يــولــيــو/ تــمــوز  ــ

ّ
أن

مــئــات   2020 أيـــلـــول  وســبــتــمــبــر/   2019
 شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، 

ّ
ــل إصــــابــــات الـــسـ

 
ّ
ومــا زالــت التحديات قائمة، في حن أن
التنفيذ  زالــت مفقودة بهدف  ما  حلقات 
 

ّ
السل القضاء على  األمثل الستراتيجية 
وفقا إلرشادات منظمة الصحة العاملية. 
ه منذ يوليو/ تموز 

ّ
وأشار التقرير إلى أن

2020، تّم اإلبالغ عن زيادة في اإلصابات 
 املقاوم 

ّ
 الحساس لأدوية والسل

ّ
بالسل

ن في املنطقة، 
َ
لأدوية املتعّددة، املكتشف

بإجمالي 12 إصابة في الفترة املشمولة 
 املقاوم 

ّ
الــســل  

ّ
أن بالتقرير األخــيــر. وأّكـــد 

لأدوية، الذي يتطلب عالجا أكثر تعقيدًا 
 الــحــســاس لــأدويــة، ُيــَعــّد أحد 

ّ
مــن الــســل

الــتــي حــالــت دون تحقيق  العقبات  أكــبــر 
.

ّ
رؤية عام 2020 إلنهاء مرض السل

سّل في الشمال السوري

يكثر المترددون على المركز في إدلب )العربي الجديد(

شكوك في إصابته )العربي الجديد(

مواجهات في اإلسكندرية بين األهالي والشرطة في وقت سابق )فرانس برس(

25,000
عدد المساكن التي أعلنت الهيئة 

الهندسية للقوات المسلحة توفيرها 
للقضاء على عشوائيات اإلسكندرية

ما زال مرض السّل يثير 
الخوف في النفوس. 

وفي حين نجحت دول 
عّدة بالقضاء عليه، 
ل إصابات اليوم  ُتسجَّ

في مناطق مختلفة 
تشهد نزاعات، منها 

الشمال السوري

غيّر وباء كورونا معايير 
كثيرة في سياسات الدولة، 

وبينها طريقة تعاطي 
الكويت مع الوافدين 

الذين قررت ترحيل أولئك 
الذين تجاوزوا الـ60 من 

العمر من بينهم. والقرار 
يواجه تحركات معارضة

كويتيون يعارضون قرار ترحيل وافدين فوق  الستين
أطلق ناشطون حملة 

تطالب الحكومة بالتراجع 
عن اإلجراء

القرار ظالم وال يعكس 
القيم التي نطمح إليها 

في سياسات الكويت

الكويت ـ خالد الخالدي

ــلـــق نـــاشـــطـــون حـــقـــوقـــيـــون وســيــاســيــون  أطـ
حــمــلــة إعــالمــيــة فـــي الــكــويــت لــلــضــغــط على 
عدم  قــرار  عــن  املسؤولة  الحكومية  الجهات 
ــة الــــوافــــديــــن الــــذيــــن تــتــجــاوز  ــامــ تـــجـــديـــد إقــ
أراضيها  فــي  عــامــا، ويعملون  أعــمــارهــم 60 
من دون أن يحملوا شهادة جامعية أو أخرى 
فـــوق الــثــانــويــة الــعــامــة. وقـــد ســـرى مفعول 
الــقــرار منذ األول مــن يناير/ كــانــون الثاني 
الهيئة  بــنــاًء على أوامـــر أصدرتها  املــاضــي، 
الــعــامــة لــلــقــوى الــعــامــلــة، بــعــد إقــــرار مجلس 
السكانية«  التركيبة  »تــعــديــل  قــانــون  األمـــة 
الــــذي يــنــص عــلــى تقليل عــدد  نــهــايــة 2020 
الوافدين بأكبر قدر. واندرج القانون ضمن 
تــدابــيــر تــقــلــيــل الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة نسبة 
الوافدين من 70 إلى 30 في املائة، بدءًا بمن 
فقدوا  الذين  الهامشية«  »العمالة  أسمتهم 
وظــائــفــهــم فـــي ظـــل تــفــشــي جــائــحــة كــورونــا 
والــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة الــتــي أوجـــدهـــا، 

إضافة إلى من تجاوزت أعمارهم الـ60 ممن 
 تعليميا ال يتخطى شهادة 

ً
يحملون مؤهال

الثانوية العامة. وأطلق ناشطون حملة »أنا 
ضد القرار« التي تطالب الحكومة بالتراجع 
عن اإلجراء وإعطاء الوافدين الذين تجاوزوا 
الـــــــ60 ســنــة إقــــامــــات، مـــع تــحــمــيــلــهــم رســـوم 
الــرعــايــة الــصــحــيــة وزيــادتــهــا عــلــيــهــم، علما 
أنهم يدفعونها في األصل. وجمع ناشطون 
آخــرون تواقيع أرسلوها إلى نــواب مجلس 
األمة للضغط على الحكومة، بينهم سعود 

العنزي الذي جمع أكثر من 250 توقيعا. 
ــلـــي كـــيـــالنـــي، وهـــــي ربـــــة مــنــزل  تــــقــــول أم عـ
الكويت وتبلغ 65 عاما،  فــي  ُولـــدت  ســوريــة 
»العربي الجديد«: »ال أعلم إلى أين أذهب.  لـ
لـــم أدرس فـــي جــامــعــة، ألنـــنـــي تـــزوجـــت في 
 صغيرة جدًا سوريا مقيما في الكويت 

ّ
سن

أيضا، رحل عني قبل 5 أعــوام، وترك أبناءه 
الذين يعملون في الكويت بوظائف مرموقة 

وعالية الدخل«.
على  »حصلت  حالها:  وصفها  فــي  تضيف 

أشــهــر، ثم  ملــدة 3  اإلقــامــة  استثناء لتجديد 
بالخروج  إنـــذاري  ذاتها تضمن  للمدة  آخــر 
ــكــــويــــت. لـــكـــن إلـــــى أيـــــن أذهــــــــب؟ بــيــت  مــــن الــ
ــم أعــــرف في  عــائــلــتــي فــي ســوريــة مــدمــر، ولـ
حياتي وطنا غير الكويت«. وتشير كيالني 
إدارة  إلى تعاطف معها لدى مسؤولن في 

في معهد دول الخليج العربية بواشنطن  لـ 
»العربي الجديد«: »القرار ظالم، وال يعكس 
القيم التي نطمح إليها في سياسات الدولة 
الكويتية. وهو سُيفكك أسرًا وعائالت تعتبر 
ــا. كــذلــك إن غــالــبــيــة الــوافــديــن  ــهـ الــبــلــد أرضـ
الذين  السن  كبار  مــن  باإلبعاد  املستهدفن 
يـــريـــدهـــا  أو  مـــهـــمـــة  ــــف  ــائـ ــ ــلـــون وظـ يـــشـــغـ ال 
املواطنون، ما يجعل التحجج بأن إبعادهم 
يــصــّب فـــي مــصــلــحــة املـــواطـــنـــن الــكــويــتــيــن 

إليجاد وظيفة لهم، غير صحيح«. 
ــــري قــــصــــة عــــامــــلــــة املــــنــــزل  ــمـ ــ ــشـ ــ وتـــــــــــروي الـ
الــفــيــلــيــبــيــنــيــة فـــي بــيــتــهــا الـــتـــي جـــــاءت إلــى 
عــنــد عائلتها  عـــام 1996، وعــمــلــت  الــكــويــت 
بإخالص وتفاٍن، وبنت حياتها في الكويت 
واعتبرت نفسها مستقرة فيها، ثم تفاجأت 
بأنها مشمولة بالقرار ألنها تبلغ 65 سنة، 

وباتت مهددة باإلبعاد من البالد. 
تـــقـــديـــم  فـــــي  ــثـــت  بـــحـ الــــحــــكــــومــــة   

ّ
أن الـــــالفـــــت 

استثناءات للوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 
الثانوية   يفوق 

ً
الـــ60 ممن ال يحملون مؤهال

 جـــزءًا كبيرًا 
ّ
الــعــامــة، مــع األخـــذ بــاالعــتــبــار أن

منهم يعيش مع أبنائه املوظفن. لكن الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــقــوى الــعــامــلــة رفـــضـــت تــقــديــم أيــة 
استثناءات، وشددت على ضرورة إخراجهم.

وانتقد الناشط سعود العنزي صمت نواب 
ــة عـــن الــــقــــرارات الـــتـــي يصفها  ــ مــجــلــس األمـ
بــأنــهــا »مــجــحــفــة«، مــؤكــدًا أنــهــا غــيــر مقنعة 
لــكــثــيــريــن، لــكــنــهــم يــخــافــون الــحــديــث عنها 
بـــســـبـــب تــحــمــيــل قــــاعــــدة انـــتـــخـــابـــيـــة قــويــة 
يــمــثــلــهــا تــيــار واســـــع، الـــوافـــديـــن مــســؤولــيــة 
ضعف الخدمات الصحية والبنية التحتية 
في البالد. وقال العنزي: »يخافون قول كلمة 
الــحــق. ويــعــتــبــرون أن الــدفــاع عــن الــوافــديــن 
قضية خاسرة. لكن هذه ليست الكويت التي 
 

ّ
نعرفها والتي كانت تستقبل الجميع بغض
االقتصادي  ووصــف  انتمائهم«.  عن  النظر 
الوافدين  إبــعــاد  قـــرار  الــكــنــدري  العزيز  عبد 
مــمــن تـــجـــاوزت أعــمــارهــم 60 عــامــا بــالــقــرار 
االقتصادي الخاطئ، ألن الكثير منهم يملك 

رؤوس أموال كبيرة«.

الـــدولـــة مــنــحــوهــا اســتــثــنــاًء مــؤقــتــا لتمديد 
إقامتها.

إلى ذلك، يقول حسن ف.، وهو إيراني يملك 
ــــوق املــبــاركــيــة   لــبــيــع الـــفـــواكـــه فــــي سـ

ً
مـــحـــال

الــشــعــبــي وســــط الـــكـــويـــت الـــعـــاصـــمـــة، لكنه 
مــســجــل بــطــريــقــة غــيــر رســمــيــة، بــاعــتــبــار أن 
الوافدين ال يملكون حق تسجيل محالتهم 
واجهة  في  مواطنن  ويضعون  بأسمائهم، 
الـــســـلـــطـــات رفــــضــــت تــجــديــد   

ّ
أعـــمـــالـــهـــم، إن

إقــامــتــه«وأنــا ببساطة ال أعـــرف ســبــب ذلــك، 
إذ إنــنــي قــدمــت إلـــى الــكــويــت حــن كــنــت في 
الـــتـــاســـعـــة مــــن الـــعـــمـــر، وبـــنـــيـــت نــفــســي مــن 
إلــى مالك محل  السوق  للبضائع في  حامل 
صغير. وذهابي إلى إيران محدود، فأموالي 
وأمـــالكـــي كــلــهــا هـــنـــا، وأبـــنـــائـــي ُولــــــدوا هنا 
وعــاشــوا فــتــرة طــويــلــة قــبــل أن ينتقلوا إلــى 
الــخــارج، وال أريـــد الــذهــاب خلفهم، بــل أريــد 

املوت هنا«. 
من جهتها، تقول أبرار الشمري، األكاديمية 
الناشطة في مجال حقوق اإلنسان، والكاتبة 

خالل حملة تلقيح 
في الكويت )ياسر 
الزيات/فرانس برس(
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MEDIA

ترامب في سجن »فيسبوك« حتى 2023

تسريبات الموظفين تنسف صورة »أمازون« و»آبل«

واشنطن ـ العربي الجديد

مـــن  أول  »فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك«  شـــــــركـــــــة  ثـــــبـــــتـــــت 
أمــس الــجــمــعــة، حــظــرهــا لــحــســاب الــرئــيــس 
ــي الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرامــــب ملـــدة  ــركــ ــيــ األمــ
ه استحق العقوبة القصوى 

ّ
عامني، قائلة إن

ه 
ّ
النتهاكه قواعد املنصة، بعدما اكتشفت أن

أّجــح االقــتــحــام الــدامــي الـــذي نــفــذه مــؤيــدوه 
على مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس 

في يناير/ كانون الثاني املاضي.
ســـيـــكـــون الـــحـــظـــر لـــعـــامـــني ســــــاري املــفــعــول 
ــانـــي  ــثـ ــارًا مـــــن 7 يــــنــــايــــر/ كـــــانـــــون الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــيــــه  املــــــاضــــــي، وهـــــــو الـــــيـــــوم الــــــــذي مــــددت فــ
»فــيــســبــوك« تعليق حــســاب تــرامــب. ويــأتــي 
ــرار بــعــدمــا طــلــب مــجــلــس اإلشــــراف  ــقـ هـــذا الـ
عــلــى »فــيــســبــوك«، فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي، 
خــــال ستة  »يــــراجــــع  األزرق أن  املـــوقـــع  مـــن 
أشهر العقوبة االعتباطية التي فرضها في 
الــســابــع مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي التــخــاذ 
ــائـــب رئــيــس  ــتـــب نـ ــبــــة«. كـ ــنــــاســ ــة املــ ــقـــوبـ ــعـ الـ
الشؤون العاملية في الشركة، نيك كليغ، في 
نهاية هذه  »فــي  ـــه 

ّ
أن الجمعة،  يــوم  منشور، 

الفترة، سيقّيم خبراء ما إذا كان الخطر على 
السامة العامة قد انحسر. سنقّيم العوامل 
ــي ذلـــــك حــــــاالت الــعــنــف  الـــخـــارجـــيـــة، بـــمـــا فــ
والــقــيــود املــفــروضــة عــلــى الــتــجــمــع السلمي 

وغيرها من عامات االضطرابات املدنية«.
من جهة ثانية، وصف ترامب قرار »فيسبوك« 
ــة لـــــ75 مــلــيــون مــقــتــرع« مــجــددًا  ــانـ ـــه »إهـ

ّ
بـــأن

لعام  الرئاسية  االنتخابات   
ّ
أن التأكيد على 

 
ّ
إن 2020 ُسرقت منه. وقــال ترامب في بيان 

»قــرار )فيسبوك( إهانة لـ75 مليون شخص 
صوتوا لنا في االنتخابات الرئاسية املزورة 
لعام 2020«. وأضــاف »ينبغي عدم السماح 
لهم باإلفات بهذه الرقابة وكّم األفواه، وفي 
النهاية سنفوز. ال يمكن لبلدنا تحّمل هذه 

االنتهاكات بعد اآلن!«.
حسابه   

ّ
أن تــرامــب  حــســابــات  تعليق  يعني 

موجود أساسًا في »سجن فيسبوك« حيث 
السابقة  املــنــشــورات  قــــراءة  لــآخــريــن  يمكن 
 ترامب واملتعاملني مع 

ّ
والتعليق عليها، لكن

حساباته لن يتمكنوا من نشر مواد جديدة. 
على النقيض من ذلك، حظر موقع »تويتر« 
ــتـــه، وال أثـــر  ــرامــــب بــشــكــل دائــــــم مــــن خـــدمـ تــ
ذكرت  قد  »فيسبوك«  كانت  هناك.  لحسابه 
الشخصيات  على  العقوبات  ستشدد  ــهــا 

ّ
أن

منوعات
أخبار 
كاذبة

يتداول مستخدمون لمواقع 
التواصل، صورًة قيل إنّها المرأة 

تحمل السالح في فلسطين 
المحتلة. كثيرات شاركن في العمل 

العسكري واألمني مع الفصائل 
الفلسطينية على مّر السنوات، لكّن 

هذه الصورة في بيروت، منتصف 
الثمانينيات.

انتشر على صفحات مصريّة 
ادعاء مفاده أّن صحيفة 

»إيكونوميست« أعلنت أخيرًا أّن 
الجنيه المصري »سيكون من بين 

أقوى 12 عملة في العالم«. لكن، 
ال أثر لهذه المعلومات في أحدث 

التقارير المنشورة عن مصر على 
موقع الصحيفة.

في سياق نظريات المؤامرة 
التي تلف فيروس كورونا وما 

يتّصل به، ظهرت مقاطع فيديو 
تّدعي أّن اللقاحات المضادة 

لمرض »كوفيد-19« ُتنشئ حقًال 
مغناطيسيًا في جسم اإلنسان. إالّ 
أّن هذه االدعاءات ال أساس لها من 

الصّحة.

يشارك مستخدمون مجموعة 
صور ألصنام ملقاة على الطرقات 

وفي األنهار قيل إنّها تعود 
لهندوس تخلّصوا منها ألنّها لم 

ترفع عنهم بالء وباء كورونا. إال أّن 
االدعاء خطأ، فهذه الصور منشورة 

على اإلنترنت منذ سبتمبر/أيلول عام 
.2019

ــات املــدنــيــة  ــرابــ ــطــ الـــعـــامـــة فــــي أوقـــــــات االضــ
والعنف. وفي مخطط ُيرمز له باأللوان على 
منشور مدونة املوقع أول من أمس الجمعة، 
 من ينتهكون سياساته 

ّ
قالت »فيسبوك« إن

يــمــكــن منعهم مــن الــنــشــر ألّي مـــدة تــتــراوح 
بــــــني شــــهــــر )أصـــــــفـــــــر( وعــــــامــــــني )أحــــــمــــــر(. 
 االنـــتـــهـــاكـــات املــســتــقــبــلــيــة 

ّ
ــى أن ــ ــارت إلـ ــ وأشـ

العزل  وتشمل  مشددة  »بعقوبات  ستواجه 
أيضًا وضع حّد  الدائم«. تعتزم »فيسبوك« 
الــتــي دافـــع عنها  لــلــجــدل  املــثــيــرة  للسياسة 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي مـــارك زوكــربــيــرغ، التي 
التي  القواعد  السياسيني تلقائيًا من  أعفت 
تحظر خطاب الكراهية وإساءة االستخدام. 
ها لم تطبق هذه السياسة 

ّ
وقالت الشركة إن

إطاقًا على ترامب. وأوضح عماق وسائل 
ه بينما ما 

ّ
التواصل االجتماعي، الجمعة، أن

زال يطبق هذا اإلعفاء على بعض املنشورات 
ها في املصلحة العامة حتى لو 

ّ
التي يرى أن

ه لن يتعامل 
ّ
انتهكت قواعد »فيسبوك«، فإن

السياسيون بشكل  التي ينشرها  املــواد  مع 
مختلف عن منشورات أّي شخص آخر.

من مجلس  لتوصيات  استجابة  ذلــك  يأتي 
ــابـــة شــبــه املــســتــقــل لــلــشــركــة. وقــــد أيــد  ــرقـ الـ
املــجــلــس، الــشــهــر املــاضــي، قـــرار »فيسبوك« 
 
ّ
ــه قـــال إن

ّ
بــإبــقــاء حــســاب تــرامــب معلقًا، لــكــن

غير  أجـــل  »إلـــى  تعليقه  يمكنها  ال  الــشــركــة 
مــســمــى« ومــنــحــهــا ســتــة أشـــهـــر لــتــقــريــر ما 

يتعني القيام به بشأن حساباته.
ــذفـــت صــفــحــة مــدونــة  ــاء املــــاضــــي، ُحـ ــعــ األربــ
ــ بعد  تــرامــب الــتــي أطــلــقــت الــشــهــر املـــاضـــي 
حظر وسائل التواصل االجتماعي الرئيسية 
ــال  ــه ـــــ مـــن عـــلـــى مـــوقـــعـــه اإللــــكــــتــــرونــــي. وقــ لــ
الصفحة   

ّ
ميلر، إن جيسون  ترامب،  مساعد 

الــتــي كــان اسمها »مــن مكتب دونــالــد جيه. 
تــرامــب« لــن تــعــود. أضـــاف ميلر فــي رســالــة 
ها 

ّ
أن »رويــتــرز«  لوكالة  اإللكتروني  بالبريد 

ــة لــلــجــهــود  ــافـ ــانـــت )املــــدونــــة( مـــجـــرد إضـ »كـ
األوسع نطاقًا التي نبذلها ونعمل عليها«.

ــــر، خــطــطــًا  ــهـ ــ ــذ أشـ ــنـ ــريــــق تـــــرامـــــب، مـ أثـــــــار فــ
للرئيس الجمهوري السابق تتعلق بإطاق 
االجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  على  منصة 
ــذكــر. وقــال ميلر: 

ُ
لكن مع تفاصيل ال تكاد ت

ــدّي مــزيــد مـــن املــعــلــومــات  ــل أن يــتــوفــر لــ »آمــ
بخصوص الجهود األوسع قريبًا، لكن ليس 
لدّي معرفة دقيقة بخصوص املوعد«. كانت 
ــهــا مكان 

ّ
صــفــحــة املــدونــة الــتــي ُوصــفــت بــأن

»لــلــتــحــدث بــحــريــة وأمــان« بــمــثــابــة وسيلة 
اتصال من جانب واحد تتضمن منشورات 
بها ومشاركتها  اإلعجاب  يمكن  ترامب  من 
 
ّ
عــبــر شــبــكــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. لــكــن

لــم ينفع ترامب،  االلــتــفــاف على الحظر  هــذا 
»تــويــتــر« حــســابــات  املــاضــي عــلــقــت  فالشهر 
 هــدفــهــا إعــــــادة نــشــر تــرامــب 

ّ
عــــدة يـــبـــدو أن

الــذي ُمنع نهائيًا من التغريد على منصته 
املاضي.  الثاني  كانون  يناير/  في  املفضلة 
ــلــت بــعــد مــقــاالت 

ّ
ــهــا تــدخ

ّ
ــــدت حــيــنــهــا أن وأكـ

بشأن هذه  األميركية  الصحافة  فــي  ــشــرت 
ُ
ن

عيد نشر تصريحات 
ُ
الحسابات التي كانت ت

مــأخــوذة مــن مــدّونــة املــلــيــارديــر الجمهوري 
»من مكتب دونالد جيه. ترامب«.

بعد عامين سيقيّم 
خبراء انحسار الخطر على 

السالمة العامة

يستمر الجدل حول 
أوضاع موظفي 

توصيالت »أمازون«

محمد دنكر

األســـبـــوع املـــاضـــي، قــــررت شــركــة »أمـــــازون« 
تخصيص مراكز في مقراتها كي يستطيع 
ــا، فـــانـــتـــشـــرت  ــهــ ــيــ ــيـــس فــ ــفـ ــنـ ــتـ ــــون الـ ــفـ ــ ــوظـ ــ املـ
ــل: »تـــأمـــني  ــتــــواصــ ــع الــ ــواقــ الـــســـخـــريـــة فــــي مــ
ظــــروف عــمــل آمــنــة لــلــمــوظــفــني؟ كــــا. تــأمــني 
نعم«.  أحوالهم؟  املوظفون  يبكي  لكي  غــرف 
يــأتــي ذلــك بعد جــدل كبير حــول مــا يعانيه 
ــًا فــــي قــســم  ــفـــو »أمـــــــــــــازون«، خـــصـــوصـ مـــوظـ
التوصيات الذي يعّد األسرع في الواليات 

املتحدة وبعض الدول الغربية. 
وفــــي 23 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، أصــــدرت 
ــيـــزوس،  ــتـــي يــمــلــكــهــا جـــيـــف بـ »أمــــــــــازون« الـ
اعتذاًرا عن تغريدة نفت فيها مزاعم بعض 
العاملني في الشركة، تنتشر منذ عام 2018، 
جبروا على 

ُ
هم أ

ّ
بأنهم عملوا بجد لدرجة أن

التبول في زجاجات باستيكية بسبب عدم 
إيـــجـــاد وقــــت لــلــذهــاب إلــــى الـــحـــمـــام. جـــاءت 
التغريدة من حساب »أمازون نيوز« رًدا على 
منشور من النائب الجمهوري مارك بوكان 
ــق عــلــى مــزاعــم قــّدمــهــا رئــيــس قسم 

ّ
الـــذي عــل

املستهلكني في »أمازون« ديف كارك عن أن 
العاملني  تقّدمي يحترم  الشركة مكان عمل 
فيه ويقّدم للجميع وقت راحة. وقال بوكان: 
لــلــعــمــال ال  الــســاعــة  فــي   دفـــع 15 دوالًرا 

ّ
»إن

عندما  للعمل  تقّدميا  مكانا  الشركة  يجعل 
تجعل الشركة عّمالها يتبّولون في زجاجات 
املياه«، لترّد »أمــازون« في تغريدة: »أنــت ال 
ــا الــتــبــول فــي الــزجــاجــات، أليس 

ً
تــصــدق حــق

كــذلــك؟« وأضــــاف الــحــســاب فــي ذلـــك الــوقــت: 
»إذا كــــان هــــذا صــحــيــًحــا، فــلــن يــعــمــل أحــد 
 لدينا أكثر من مليون 

ّ
معنا. الحقيقة هي أن

موظف رائع حول العالم وهم فخورون بما 
يــفــعــلــونــه، ولــديــهــم أجــــور ورعـــايـــة صــّحــيــة 

الــشــركــة  لــتــعــود  الـــيـــوم األول«.  رائـــعـــة مــنــذ 
ا خاًصا، 

ً
وتعتذر في منشور: »كان هذا هدف

ــــني عـــنـــه، ونـــحـــن مــديــنــون  ونـــحـــن غــيــر راضـ
»أواًل،  وأضافت:  بوكان«.  للنائب  باالعتذار 
في  نفكر  لم  غير صحيحة.  التغريدة  كانت 
الكبير من السائقني لدينا وبــداًل من  العدد 
ذلـــك ركــزنــا بشكل خــاطــئ فــقــط عــلــى مــراكــز 
 هذه 

ّ
اإلنجاز لدينا«. أشــارت الشركة إلى أن

 على عشرات الحمامات، 
ً
املواقع تحتوي عادة

ويمكن للموظفني االبتعاد عن محطة عملهم 

في أي وقت. وأضاف الحساب: »إذا كان لدى 
أي موظف في مراكزنا تجربة مختلفة، فإننا 
التحدث إلى مديره وسنعمل  نشجعه على 
الشركة بخطئها،  اعترفت  على إصاحها«. 
ال سيما بعد الكّم الهائل من االنتقادات التي 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على  طاولتها 
واملـــنـــشـــورات الــتــي تــبــادلــهــا عـــدد كــبــيــر من 
نجوم هوليوود عن عدم صوابية ما يحصل 
 
ّ
لت الشركة األمــر بــأن

ّ
ــفــني. وقــد عل

ّ
مــع املــوظ

الـــتـــغـــريـــدة لــــم تــخــضــع لــلــتــدقــيــق املــنــاســب 

ـــا، اعــتــرفــت الــشــركــة بــأن 
ً

قــبــل نــشــرهــا. أيـــض
سائقي »أمــازون« على وجه الخصوص قد 
دورات  على  العثور  فــي  صعوبة  يواجهون 
املياه بسبب حركة املــرور أو الطرق الريفية 
فـــي بــعــض األحـــيـــان، وكــــان هـــذا هـــو الــحــال 
بشكل خاص خال ذروة اإلغاق التام للمدن 
واملــنــاطــق جـــراء جــائــحــة كــورونــا بحيث تم 

إغاق العديد من الحمامات العامة.
ــــى الــتــي   شــركــة »أمـــــــازون« لــيــســت األولـ

ّ
لــكــن

تـــعـــّرضـــت النـــتـــقـــادات عـــديـــدة بــســبــب ســوء 
تــعــّرضــت شركة  فــقــد  ــفــيــهــا. 

ّ
ملــوظ معاملتها 

»آبل« ألمر مشابه عّدة مرات كان أبرزها عام 
 China عــن  تقرير صـــادر  ــهــم 

ّ
ات 2019، حيث 

Labour Watch، وهي مجموعة مناصرة غير 
ربحية، شركة »آبل« وشريكتها التصنيعية 
Foxconn بسلسلة من انتهاكات العمل، بما 
في ذلك حجب مدفوعات املكافآت والتراجع 
عمال  وتوظيف  السامة  على  التدريب  عن 
ــه الـــقـــوانـــني  ــ ــر مـــمـــا تـــســـمـــح بـ ــثــ مـــؤقـــتـــني أكــ
املاحظات  إلــى  التقرير  واستند  الصينية. 
ــقــون ســّريــون 

ّ
والــوثــائــق الــتــي جمعها مــحــق

»آيــفــون«  لهواتف  أكبر مصنع  فــي  يعملون 
ــي مـــديـــنـــة تــشــنــغــتــشــو. نــفــت  ــي الـــصـــني فــ فــ
الشركة عبر املتحّدثة باسمها لوري لودس 
ها تجاوزت 

ّ
بأن أقــرت  ها 

ّ
لكن املــزاعــم،  معظم 

عــــدد الـــعـــمـــال املــتــعــاقــديــن الـــــذي يــســمــح به 
ــذي يـــحـــدد الــنــســبــة  ــ الـــقـــانـــون الــصــيــنــي، والــ
 ســاعــات 

ّ
ــا ان ـ

ً
ــق ـــضـــح الحـ

ّ
ـــ10 فـــي املـــائـــة. ات ــ بـ

ــــه وظــــــروف  ــــن املــــســــمــــوح بـ ــل أطـــــــول مـ ــمـ ــعـ الـ
العمل قبل إطاق الهواتف الذكية غالًبا ما 
تكون منافية ألنظمة العمل املصّدق عليها 
ــر كثيًرا على سمعة 

ّ
أث دولًيا. التسريب هذا 

نفسها   إلظهار 
ً
كافح جاهدة

ُ
ت والتي  »آبــل« 

فيها 
ّ
موظ مــع  تعاملها  فــي  إنسانية  شــركــة 

ومستخدميها حول العالم.

)Getty/ترامب: »قرار فيسبوك إهانة لـ75 مليون شخص صوتوا لنا« )جابن باتسفورد

)Getty/تسريبات أكدت معاناة وراء أرباح شركات )نايثان ستيرك

بعدما راجعت شركة »فيسبوك« عقوبتها »االعتباطية« بحق حسابات دونالد ترامب على منصاتها، أعلنت الجمعة أن التعليق سيستمر 
حتى عام 2023، في خطوة وصفها الرئيس الجمهوري السابق بـ»المهينة« للمقترعين في االنتخابات »المزورة« األخيرة
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فالشمجتمع

تحذير من األطعمة الملوثة واألمراض المنقولة

سالمة الغذاء في العالم نحو 600 مليون 
إصابة باألمراض املنقولة 
عن طريق األغذية سنويًا، 
 الغذاء غير اآلمن يشكل تهديدًا 

ّ
إذ إن

لصحة اإلنسان واالقتصادات، ويؤثر 
بشكل غير متناسب في الفئات 

الضعيفة واملهمشة، خصوصًا النساء 
واألطفال، والسكان املتضررين من 
النزاعات، واملهاجرين. يموت نحو 

 عام 
ّ

420 ألف شخص حول العالم كل
بعد تناولهم أطعمة ملوثة، ويتحمل 

األطفال دون سن الخامسة 40 في 
املائة من عبء األمراض املنقولة 

بالغذاء، مع 125 ألف وفاة سنويًا.
أرقام توردها األمم املتحدة على 

موقعها اإللكتروني، بهدف التوعية 
بمناسبة اليوم العاملي لسامة الغذاء 

الذي تحتفل به في السابع من يونيو/ 
 عام، والذي يصادف 

ّ
حزيران من كل

غدًا. واألهداف األساسية لهذا اليوم، 
كما توردها األمم املتحدة، تتمثل في 

لفت االنتباه والتحفيز على العمل 
للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة 

املخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء، 
واملساهمة في األمن الغذائي، وصحة 

اإلنسان، واالزدهار االقتصادي، 
والزراعة، والوصول إلى األسواق، 

والسياحة، والتنمية املستدامة. 
 سامة األغذية 

ّ
من هنا، ترى أن

مسؤولية مشتركة بني الحكومات 
 

ّ
 لكل

ّ
واملنتجني واملستهلكني. كما أن

فرد دورًا يلعبه؛ من املزرعة إلى مائدة 
 الطعام الذي 

ّ
الطعام للتأكد من أن

نستهلكه آمن ولن ُيلحق الضرر 
بصحتنا.

 عدد الذين يعانون من 
ّ
يشار إلى أن

نقص التغذية في العالم يزداد منذ 
عام 2015. وخال عام 2018، كان نحو 
821 مليون شخص في العالم يعانون 

من الجوع.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: األناضول(

تقدم وجبة مكسيكية مع مراعاة الوقاية من كورونا
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، فــي حــــوار مــع »الــعــربــي 
ً
هـــذه الــســنــة، قـــائـــا

ــــذه الــــــدورة أشـــبـــه بــاملــشــي   »هـ
ّ
الـــجـــديـــد«، إن

بالحماسة  مترافق  شعور  مــع  الجمر،  على 
ــا زالـــــــت تـــحـــتـــرق عــلــى  ــ املـــطـــلـــقـــة. قـــلـــوبـــنـــا مـ
، وشغفنا 

ّ
الفن إزاء   حماستنا 

ّ
لكن مدينتنا. 

املطلق به، ال يمكن إطفاؤهما«. واعتبر هذه 
السنة »استثنائية، وسط الدمار«.

ــذا الـــعـــام، هـــي الــكــاتــبــة  نــجــمــة املـــهـــرجـــان، هــ
لبكي،  نــاديــن  اللبنانية  واملمثلة  واملــخــرجــة 

التي تحمل هذه الدورة اسمها. لبكي شاركت 
فــي إعـــاٍن دعــائــي خــاص باملهرجان، ُيظهر 
س، 

ّ
وجهها تحت املاء، وهي تجهد في التنف

في إشارة مباشرة إلى حالة االختناق التي 
وفي  االنــفــجــار،  بعد  اللبنانيون  بها  يشعر 
 بطلة 

ّ
لكن البلد.  فــي  املتاحقة  ــات  األزمـ  

ّ
ظــل

الــشــريــط تــتــفــّوق عــلــى هـــذا الـــغـــرق الـــرمـــزي، 
ـــرة، 

ّ
وتــلــتــقــط أنــفــاســهــا، لــتــوّجــه رســـالـــة مـــؤث

تــنــاقــلــهــا كـــثـــيـــرون عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

بيروت ـ رنا أسطيح

ــهــــدت ُصــــــــَور الــــدمــــار،  ــا شــ ــعـــدمـ بـ
بيروت،  انفجار مرفأ  فه 

ّ
الــذي خل

نـــقـــوال فــي  اســـتـــضـــاف درج مـــــار 
ــان،  »مـــهـــرجـــان  ــنـ ــبـ مــنــطــقــة الـــجـــمـــيـــزة، فــــي لـ
كابريوليه لألفام القصيرة«، في دورته الـ13 
املاضي وتختتم  الجمعة  يوم  انطلقت  التي 
الليلة. على أن يتواصل اليوم عرض األفام 
القصيرة وعــددهــا 56، من أصــل نحو 3000 
دورة  فــي  للمشاركة  تــقــّدم  سينمائي،  عــمــل 

هذا العام.
ــه الــثــالــثــة عـــشـــرة، أقــيــم »مــهــرجــان  ــ فـــي دورتـ
 

ّ
كابريوليه« في إطــار مختلف تمامًا عن كل

الـــســـنـــوات الــســابــقــة. فــــدرج الــجــمــيــزة، الـــذي 
يــعــكــس تـــاريـــخ وحـــضـــارة هـــذه املــنــطــقــة، ما 
 
ّ
زال يحمل ندوب التفجير الدموي، الذي هز

الرابع من آب/ أغسطس  لبنان والعالم، في 
للفن  ــبـــات  وإثـ »وجــــــود«،  دورة  ـــهـــا 

ّ
إن  .2020

والسينما وللمبدعني. في هذا اإلطار، يشرح 
م املهرجان، إبراهيم سماحة، 

ِّ
مؤّسس ومنظ

سبب اختيار عنوان »وجــود« شعارًا لدورة 

الجمهور هو الذي 
يستطيع أن يكتشف 

أحقية الموهبة الفنية

تم اختيار 56 فيلمًا 
قصيرًا، من أصل نحو 3000 

عمل سينمائي

لم يعلن عن العمل 
الذي سيعرض على منصة 

»شاهد« بعد

2223
منوعات

قــادٌر على ملء   
ّ
الفن  

ّ
أن االجتماعي، مفادها 

ها، حتى تلك التي يسكنها الوجع، 
ّ
األمكنة كل

 شيء.
ّ

 الفنانني باقون في البلد رغم كل
ّ
وأن

اللبنانية، وتهديد  الهوية  لم يحاِك  اإلعــان 
وجــــود لــبــنــان واملـــواطـــن الــلــبــنــانــي فــقــط، بل 
يحاكي أيضًا الحركات العاملية، ومنها حركة 
»I CAN’T BREATH« )ال أستطيع التنفس( 
التي انطلقت من الواليات املتحدة األميركية. 
يقول سماحة، عن الشعور باالختناق الذي 

 شـــيء في 
ّ

يــجــّســده الــشــريــط الـــدعـــائـــي: »كــــل
محيط درج مار نقوال، وفي الجميزة، تدّمر. 
هـــذا واقــعــنــا. عــلــى الصعيد الــخــاص، تــدّمــر 
نــحــن نختنق،  بــالــتــأكــيــد  بــالــكــامــل.  مشغلي 
ــيـــاه وفــقــعــاتــهــا دالالت رمــزيــة  وتــــــــرّددات املـ
عــلــى انــفــجــار بــيــروت، وظــهــرت فــي الشريط 
نقول  أن  نا حاولنا 

ّ
ألن الرسالة،  هــذه  لتنقل 

إنــنــا نــعــانــي، وإنـــنـــا مــخــنــوقــون وُمــتــعــبــون، 
، وحّبنا لهذه 

ّ
لكننا باقون، ألن شغفنا بالفن

املــديــنــة، أقــــوى مـــن شــعــورنــا بــاالخــتــنــاق أو 
ها ما زلت 

ّ
م. لكن

ّ
الهزيمة. فبيروت مثلنا، تتأل

تحتضننا، ولها نقول شكرًا«.
عن مساهمة لبكي في املهرجان، املخّصص 
 عام، 

ّ
لألفام القصيرة، يقول سماحة: »في كل

هناك موضوع أو محور محّدد، ويشارك فيه 
ــد الــفــنــانــني. فــي الـــــدورة املــاضــيــة، شــارك  أحـ
الكاتب واملمثل واملسرحي جورج خباز. في 
دورة عام 2019، شارك املمثل بديع أبو شقرا، 
وقبله نــدى أبــو فــرحــات ورودريــــغ سليمان 
 نسخة 

ّ
وريـــتـــا حـــايـــك وجـــولـــيـــا قـــصـــار. كــــل

 نجم، لتوجيه شكرهم 
ّ

تستند إلى صورة كل
وشكر السينما من خالهم. انطاقًا من ذلك، 
 مــا قــامــت بــه نــاديــن لبكي 

ّ
ال يمكن، بعد كــل

 
ْ
 أن

ّ
على الصعيد السينمائي واإلنساني، إال

الــعــام. وجودها  تكون نجمة املــهــرجــان هــذا 
والستمراره.  نفسه،  املهرجان  لوجود  داعــم 
لبنان  آخرين، وضَعْت  إلــى جانب مخرجني 
 عن 

ً
الــعــاملــيــة. فــضــا عــلــى خــريــطــة السينما 

ارتباطًا  بــيــروت  بمدينة  مرتبط  اسمها   
ّ
أن

مباشرًا«.
عـــن شــعــار »الــــوجــــود«، الــــذي تــحــمــلــه دورة 
هـــذه الــســنــة، يــقــول ســمــاحــة: »أحـــــٌد لـــم يكن 
يتجّرأ على تنظيم املهرجان هذا العام. هذه 
مغامرة بحّد ذاتها. نحن ال نختار موضوع 
املــوضــوع يفرض نفسه. نحن  بل  املهرجان، 
نــعــيــش اآلن فـــي لــبــنــان فـــي حــالــة وجـــوديـــة، 
 الـــوضـــع الــــعــــام، وجـــائـــحـــة كـــورونـــا 

ّ
فـــي ظــــل

ــهــا طاولتني 
ّ
أن تــهــّددنــا جميعًا. ورغــم  التي 

وعــائــلــتــي بــشــكــٍل شــــرس، كــنــُت ُمـــصـــّرًا على 
املشاركة في اختيار أفام هذه الدورة، وعلى 
 املــآســي. فــاملــســألــة مسألة 

ّ
إقــامــتــهــا، رغـــم كـــل

وجود، بالنسبة إلينا كفنانني«.
وعــن طــرح املــواضــيــع واإلشــكــالــيــات القائمة 
إلى  االنتفاضة  من  املهرجان،  في  لبنان  في 
 عن األزمة العاملية 

ً
الوضع االقتصادي، فضا

ــقـــول ســـمـــاحـــة: »بــمــعــزل  ــا، يـ ــ ــــورونـ بــســبــب كـ
عــّمــا إذا كــانــت هــذه املــواضــيــع مطروحة في 
 مـــجـــّرد وجـــود 

ّ
ــإن ــ األفـــــام املـــشـــاركـــة أو ال، فـ

املهرجان ُيعتبر حالة وجودية للفن. في هذا 
ــه حــني ُعــرض على تشرشل، 

ّ
اإلطـــار، أذكــر أن

فــي الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، التخفيف من 
ملــاذا نقوم  الــحــرب، أجــاب ببساطة:  تكاليف 
بــحــرب. بــالــتــالــي، الــبــلــد الــــذي ال يــوجــد فيه 
 وثــقــافــة، بــلــٌد مــيــت. األمــــر الــوحــيــد الــذي 

ّ
فـــن

فمهما حصل،  والثقافة،   
ّ
الفن سنتذّكره هو 

تــبــقــى فـــيـــروز وصـــبـــاح والــرحــابــنــة ونــاديــن 
أحٌد  يتذّكر  لن  فيما  املبدعني،  لبكي وسائر 
أسماء مسؤولني أو وزراء ونّواب، غائبني عن 
مسؤولياتهم تجاه البلد. في املدى الطويل، 
الذين يصنعون هذه  والفنانون هم  الفنون 

 بلد«.
ّ

الهوية اإلنسانية لكل
السنة 56 فيلمًا، من  فــي دورة هــذه  ُيــشــارك 
بلدان عدة: لبنان وأملانيا وفرنسا وإيطاليا 
ــر  ــد واملــــكــــســــيــــك ومـــصـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وإسـ
ــم أهــمــيــتــهــا، لم  والــبــحــريــن واإلمـــــــارات. ورغــ
ــهــا فـــي لــبــنــان. 

ّ
ــــام الــقــصــيــرة حــق تـــأخـــذ األفــ

يــقــول ســمــاحــة: »الــفــيــلــم القصير ُمــهــّم جــدًا، 
ُيرّكز على موضوع واحد، على عكس األفام 
الــطــويــلــة، ويـــوصـــل رســـالـــتـــه بــنــحــٍو ســريــع 
الكاتب  شاهد، بحسب رؤيــة 

ُ
امل ومباشر إلى 

 مــوضــوعــه 
ّ
 أن

ّ
الــفــيــلــم، إال لــنــهــايــة  واملـــخـــرج 

واحد ومرّكز«.

ربيع فران

املغربية سميرة  املغنية  أخــرى، تطلق  مــرة 
شكل صدمة 

ُ
سعيد )1958(، أغنية جديدة ت

للجمهور. صاحبة »قال جاني بعد يومني« 
فاجئ  بلحن 

ُ
بهر وت

ُ
تحاول في كل مرة أن ت

ألوان  غير مستهلك وبموسيقى تجمع كل 
أو إيقاعات الـــدارج فــي هــذه األيـــام. بعبارة 
أخـــــرى: تــحــاكــي املـــــرأة الــســتــيــنــيــة األجـــيـــال 
الفعل. وكأن  ردود  بالتالي  بذكاء، وتنتظر 
بعيدًا،  جــديــد  كــل  بعد  تقف  سميرة سعيد 
لتثبت أنها على صــواب، وأن ما تقدمه من 
أغان جديدة في مسيرتها هو نوع آخر من 

م به الجمهور.
ّ
التغيير، يجب أن ُيسل

عام 2016 تعاقدت سميرة سعيد مع شركة 
»روتــــانــــا« والـــتـــي أصـــــدرت لــهــا ألـــبـــوم »مــا 
إلى واقعة  حصلش حاجة«. األلبوم تحول 
إثبات املتغير، أو التحّول في املسار الفني 
لــســمــيــرة ســعــيــد، بــعــد غــيــابــهــا عـــن إصـــدار 
ل الصراع على املنافسة  ألبومات. هكذا تحوَّ
الـــغـــنـــائـــيـــة داخـــــــل شــــركــــة »روتــــــانــــــا« وبـــني 
سعيد  قدمتها  تفرد  حالة  إلــى  منتسبيها 

 عدة فنانني قدموا تجاربهم 
ّ
منصور إلى أن

الــفــنــيــة، وهـــم أحــفــاد نــجــوم كــبــار ســابــقــني، 
الفنانني ما  موضحًا: »تباين نجاح أحفاد 
بني شهرة كبيرة وبني ظهور خجول. فمن 
الفنية كان محمود ياسني،  أحــدث الوجوه 
الذي  ياسني،  الراحل محمود  النجم  حفيد 
ظهر في موسم درامــا رمضان املاضي في 
)الــلــي مــلــوش كــبــيــر( مــع ياسمني  مسلسل 
عــبــد الـــعـــزيـــز وأحـــمـــد الـــعـــوضـــي بــتــرشــيــح 
مـــن والــــــده الــســيــنــاريــســت عـــمـــرو مــحــمــود 
أحمد جمال سعيد، حفيد  وكــذلــك  يــاســني. 
النجم الراحل فريد شوقي، والذي قدم عدة 
أعمال من بينها مسلسل )حــدف بحر( مع 
الــفــنــانــة ســمــيــة الـــخـــشـــاب، ومــســلــســل )بـــرة 
الــدنــيــا( وأعــمــال أخـــرى منها )قــلــب األســد( 
و)اإلكسانس( و)كــارت ميموري( و)نيران 
صــديــقــة(. فيما ظــهــر عــمــر الــشــنــاوي، وهــو 
حــفــيــد الــنــجــم الـــراحـــل كــمــال الــشــنــاوي في 
أحفاد  الروحي(، فيما حقق  )األب  مسلسل 
ــــل صـــداهـــا  فـــنـــانـــني آخــــريــــن نـــجـــاحـــات وصـ
ــرارة الـــذي  ــ لــلــجــمــهــور، مــثــل الــفــنــان أمــيــر كـ
النجومية،  إلــى  حفر بالصخر حتى وصــل 
الــراحــل  النجم  أنــه حفيد  يكن معروفًا  ولــم 
مــحــمــود شـــكـــوكـــو، وأيـــضـــًا الــفــنــانــة نــاهــد 

عّمان ـ محمود الخطيب

اعتاد الجمهور العربي على مدى السنوات 
النجوم  الفنانني  أبــنــاء  مــشــاهــدة  املــاضــيــة، 
إلى جانب آبائهم في األعمال الفنية سواًء 
املــوســيــقــى، بحيث  أو  الــدرامــا  على صعيد 
 نجومية عن والده، والذي 

ُّ
صار االبن ال يقل

يدفع بابنه إلى أعلى سلم الشهرة ليبدأ من 
هــنــاك مـــشـــواره الــفــنــي، مــحــاطــًا بالجمهور 
والــكــامــيــرات واالهــتــمــام والــفــضــول الكامن 
ــــذي سهلته  ــر الـ ــ لــــدى الــجــمــهــور. وهــــو األمـ
السنوات  فــي  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
األخــــيــــرة. لــكــن الــجــديــد الـــيـــوم هـــو حــضــور 
أحــفــاد الفنانني أيــضــًا، بحيث صــار هــؤالء 
ــم عـــلـــى حــصــة  ــدورهــ ــاد يـــنـــافـــســـون بــ ــفــ األحــ

الشهرة كأبناء الفنانني أنفسهم.
يــقــول الــصــحــافــي املـــصـــري ومــعــد الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة، عــبــده مــنــصــور، إن الــســاحــة 
الــفــنــيــة اســتــقــبــلــت فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
فنانني لهم جذور فنية عائلية، ومنهم من 
يــعــرف الــجــمــهــور تــاريــخ عــائــاتــهــم الفنية 
ومــنــهــم مــن فــوجــئ بــهــم، ويــضــيــف: »لــســت 
ضــد الــتــوريــث الفني بــشــرط أن يــكــون لدى 
الـــفـــنـــان/الـــحـــفـــيـــد املـــوهـــبـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
نّمى. فهناك تجارب فنية ناجحة 

ُ
ل، وت

َ
صق

ُ
ت

ابن عادل إمام  الفنانني، مثل محمد  ألبناء 
الــذي صــار لــه حــضــوره الــخــاص بعيدًا عن 
 هــنــاك مـــن يـــراه 

َّ
والــــــده، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

مــا زال مــقــلــدًا لـــوالـــده. وهــنــاك أيــضــًا ابنتا 
الــنــجــم الــراحــل سمير غــانــم والــفــنــانــة دالل 
عــبــد الـــعـــزيـــز، دنــيــا وإيـــمـــي الــلــتــان أثــبــتــتــا 
الفنان  نجل  عمر  يجد  لم  فيما  نجاحهما، 
ــار  ــ حـــســـن يـــوســـف أي نـــجـــاح يــــذكــــر«. وأشـ

لــلــشــركــة الــســعــوديــة، وحــقــقــت مـــن خــالــهــا 
حــضــورًا قــوًيــا وعــبــورًا مريًحا مــع الشركة، 
ــادت  ــــت، وعــ بــعــد أن انــتــهــى الــعــقــد قــبــل وقـ
ســعــيــد هــــذه املــــرة لــلــعــمــل مـــع الـــشـــركـــات أو 

املنّصات لتقديم وتنفيذ أعمالها.
»الساعة 2 بالليل« هي آخر أغنية تصدرها 
البديلة.  املــواقــع  على  »سبوتيفاي«  منصة 
األغــنــيــة مـــن كــلــمــات تـــامـــر حــســني وألـــحـــان 
ــز الـــشـــافـــعـــي. وفـــيـــهـــا تــخــتــبــر ســمــيــرة  ــزيـ عـ
سعيد مرة جديدة األسلوب الواقعي لسيدة 
تشعر بامللل، وتنقل ذلك من خال األغنية 
فـــي لــحــنــهــا وكــلــمــاتــهــا بــعــيــدًا عـــن مــنــاجــاة 
الـــحـــبـــيـــب أو االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــتــقــلــيــد فــي 
األغــانــي، كما هــو حــال زمائها  استنساخ 
من املغنني. إيقاع سريع ورؤية امرأة وحيدة 
بعد منتصف الليل بكام بسيط جدًا. كاٌم 
يجعل املستمع يتأمل أمام نفسه ويستعيد 

حالة أو أوقات مرَّ بها.
الــواضــح أن سعيد مستمرة في هــذا النوع 
الــذي يحاكي جيل  مــن االنــقــاب املوسيقي 
الــهــواتــف الــذكــيــة واملــنــّصــات. فبعد خمس 
ـــى حــضــورهــا  ســــنــــوات، أعـــــــادت الــــضــــوء إلــ
بــشــكــل مــغــايــر لــزمــيــاتــهــا وحــتــى الــلــواتــي 
أمــام  الــبــاب  الــعــمــر، وفتحت  فــي  يصغرنها 
مـــزيـــد مـــن األنـــــــواع الــغــنــائــيــة واملــوســيــقــيــة 
وذلك  املتسارع،  واإليــقــاع  اللحنية  والجمل 
على  يبقيها  نجاح  فــي خطف  منها  لرغبة 
ــٍد مــن  ــزيــ ــائـــي، وحـــصـــد مــ ــنـ ــرم الـــغـ ــهــ قـــمـــة الــ
ــراف »الـــزمـــيـــات« بــهــذا  ــتــ الـــتـــســـاؤالت، واعــ
لقلب  دائًما  التي تسعى  »الديفا«  لـ النجاح 

الصورة لصالحها.
ــنـــوات  ــيـــرة ســـعـــيـــد فــــي الـــسـ لــــم تــــدخــــل ســـمـ
األخــيــرة، وال حتى قبلها، »مــوضــة« الغناء 

باللهجة الخليجية، في الوقت الذي حملت 
لــواء هذه  مجموعة من املغنيات املغربيات 
األغنية، وساعدن في انتشارها في الوطن 

العربي، بل وينافسن مغنيات الخليج.
ــتــــي عــــاصــــرت »جــيــل  الــ ــكَّ أن ســـعـــيـــد  ــ ال شــ
محمد  املوسيقار  أمــام  وجلست  العمالقة« 

فيما  وتبناها  حمدي،  وبليغ  الوهاب  عبد 
بــعــد هــانــي مــهــنــا، تــبــقــى حــالــة خــاصــة بني 
مجموعة كبيرة من املغنيات اللواتي حملن 
ــة، ودخـــلـــن الــبــوابــة  املــوهــبــة املــغــربــيــة بـــدايـ
املــصــريــة مـــن بــابــهــا الـــواســـع. واســتــطــاعــت 
على مدى أربعني عاًما البقاء ثابتة في عالم 

فني يعاني من الرمال املتحركة، والحروب 
ــام املـــغـــنـــيـــات الـــــوافـــــدات إلـــى  ــ خـــصـــوصـــًا أمــ
القاهرة. وما يفرضه ذلك من صابة وصبر 
ورغــبــة وراء الــنــجــاح واالســتــمــرار، وخطف 
الــخــبــرة والــتــعــاون مــع الــشــعــراء وامللحنني 

املصريني تحديدًا.

فريد  الــراحــلــني  النجمني  حفيدة  السباعي 
شـــوقـــي وهـــــدى ســـلـــطـــان، والـــفـــنـــان شــريــف 
ــل صـــــاح ذو  ــ ــراحـ ــ رمـــــــزي حـــفـــيـــد الـــنـــجـــم الـ

الفقار«.
نصر  بني  غـــازي  األردنــــي  الصحافي  يجد 
أن اســـتـــمـــرار الــفــنــان وشـــهـــرتـــه؛ يــعــود إلــى 
املوهبة التي يتمتع بها ســواًء كــان ابنًا أو 
الفن  مهنة  أن  »أجــد  لفنان، مضيفًا:  حفيدًا 
الــدرامــا،  في  توريثها وخاصة  الصعب  من 
ما  مــطــرب  أو حفيد  ابـــن  أن يحظى  فيمكن 
بصوت جميل، يمكنه من االستمرار في ظل 
للنجاح  الحقيقي  فاملقياس  الــعــائــلــة،  دعــم 
هــــو الـــجـــمـــهـــور، خــــاصــــة فــــي ظــــل انـــتـــشـــار 
كانت  فمهما  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
)الــواســطــة الــعــائــلــيــة( مــؤثــرة، يبقى الــقــرار 

النهائي للجمهور«. 
ويــــرى الــنــاقــد الــفــنــي املـــصـــري، مــحــمــد عبد 
 الــجــمــهــور هــو الـــذي يستطيع 

َّ
الــرحــمــن، أن

ــيـــة املـــوهـــبـــة الـــفـــنـــيـــة فــي  ــقـ أن يــكــتــشــف أحـ
ــواًء كـــان ابـــن أو حفيد فنان  االســتــمــرار، ســ
أو غـــيـــر ذلـــــــك، مـــوضـــحـــًا: »هــــنــــاك فـــئـــة مــن 
الجمهور تهاجم أبناء الفنانني فقط ألنهم 
مـــوجـــودون بــدعــم مــن آبــائــهــم، فــاألصــل في 
الــجــمــهــور أن يــدعــم املــوهــبــة الــتــي تستحق 
أيــمــا كــانــت، فــهــنــاك أعــمــال فنية ال تناسب 
مــن ال يــســتــحــق، ومـــن ال يملك مــوهــبــة فلن 
لــن يبقوا  الــكــبــار  الــفــنــانــني  يستمر، كــمــا أن 
مدى الحياة يدعمون أبناءهم أو أحفادهم، 
والدعم  الظهور  فرصة  لهم  يــوفــرون  ألنهم 
فــي بــدايــاتــهــم، فـــإذا نجحوا اســتــمــروا، وإن 
ألن  عنهم،  دعمهم  فسيرفعون  ينجحوا  لم 
فرصة  على  ر 

ّ
سيؤث املستحق  غير  دعمهم 

الفنانني الكبار الحقًا«.

سميرة سعيد... االختالف لزوم البقاءالتوريث الفني من األبناء إلى األحفاد
أصدرت الفنانة سميرة 

سعيد أغنية جديدة 
بعنوان »الساعة 2 بالليل« 

لتثبت مرة أخرى أنها 
المغنية العربية الوحيدة 

التي ال تخاف التغيير

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــام عــلــى إعـــان عـــودة شــريــهــان إلــى  رغـــم مـــرور أيـ
الساحة الفنية، ال تزال ردود الفعل املرحبة بالقرار 
تــتــوالــى مــصــريــًا وعــربــيــًا. وبــعــد سلسلة طويلة 
مـــن الــتــأجــيــات الــتــي اســتــمــرت ســـنـــوات، تــعــود 
الــفــنــانــة االســتــعــراضــيــة املــصــريــة مــن خـــال عمل 
 .VIP مسرحي يعرض عبر إحــدى منصة شاهد
وكانت »شاهد« قد نشرت فيديو ترويجيًا لعمل 
شريهان الجديد، من دون الكشف عن طبيعته أو 
موعد عرضه، علمًا بأنه من إنتاج شركة »العدل 
ــــروب«. وعــلــقــت شــريــهــان عــلــى الــفــيــديــو، قائلة  غـ
عــبــر مــوقــع تــويــتــر: »عــمــل شـــاق أتــمــنــى أن ينال 
الـ mbc في جميع أنحاء العالم،  إعجاب جمهور 
وجمهوري الحبيب. ألف مبروك«. من جهته رأى 
رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ 
الــعــمــل ســيــكــون ضخما ونــاجــحــًا، خصوصًا  أن 
 mbc أنه سيعرض على املنصة التابعة ملجموعة
كشف  عــدم  ورغــم  نفسها.  الترفيه  هيئة  برعاية 
البرومو عن طبيعة العمل، إال أن أحد املشاركني 
فيه، وهو املمثل سليم سليمان، قال عبر حسابه 
عــلــى »فــيــســبــوك« إنـــه الــعــرض املــســرحــي »كــوكــو 
شانيل«. وكتب عبر حسابه على فيسبوك: »رغم 
بعد  أخيرًا  »كوكو شانيل«،  فرحان بعرض  إنــي 
ــنـــوات إال أنــــي كــنــت بــحــلــم أنــه  انـــتـــظـــار ثــــاث سـ

الـــعـــرض يــتــعــرض فـــي الــســيــنــمــات كــلــهــا ده كــان 
حــلــمــي مــن أول يـــوم صــــورت  فــيــه وشــفــت حالة 
إبــداعــيــة تــصــل للعاملية عــلــى يــد املــخــرج املــبــدع 
ــادي الــبــاجــوري، واملــبــدع أحــمــد املــرســي مدير  هـ
التصوير، واملبدع محمد عطية مهندس الديكور، 
واملــبــدعــة ريـــم الــعــدل مصممة مــابــس، واملــبــدع 
مدحت العدل، وألنه نص مهم وعودة نجمة تعد 

أسطورة فنية شاملة بعد انتظار كبير أوي«.
ــــال إعــــان  ــور لـــشـــريـــهـــان مــــن خـ ــهـ ــر ظـ ــ وكــــــان آخـ
ــــرض فــــي شـــهـــر رمــــضــــان املـــاضـــي  تــلــفــزيــونــي عـ
صّورته إلحدى شركات االتصاالت، وسردت من 
خــالــه جــانــبــًا مــن أزمــتــهــا الــصــحــيــة الــتــي عانت 
منها على مدار سنوات. وقد حقق اإلعان نجاحًا 
 

ّ
كــبــيــرًا مـــع حـــوالـــي 60 مــلــيــون مــشــاهــدة فـــي أقـــل

مــن شهرين. وقــد اعتبر كثيرون أن هــذا اإلعــان 
سيكون بمثابة تمهيد لعودتها الكبيرة إلى عالم 

الفنانة  األضـــواء. وقبل اإلعـــان، سبق أن أعلنت 
االستعراضية عن عودتها رسميًا إلى الفن بعد 
غياب بسبب مرضها، من خال احتفالية ضخمة 
أقيمت في 9 يناير/ كانون الثاني 2017. وقالت 
الشركة املنتجة »العدل غروب« وقتها إن شريهان 
ســتــقــدم 13 عــرضــًا مسرحيًا تــرصــد مــن خالها 
التأثير الكبير لبعض الشخصيات النسائية في 
العالم كله، مثل مارلني مونرو، ورابعة العدوية، 
ــاري كــــويــــن، وكــــوكــــو شـــانـــيـــل، وكـــلـــيـــوبـــاتـــرا.  ــ ــ ومـ
انتشار  إلــى  أدى  مــا  كثيرًا،  تأجل  التصوير  لكن 
بــأن شريهان لن تعود، ثم صّرح  شائعات تفيد 
القائمون على العمل بأن العروض تقلصت إلى 3 

عروض سيكون »كوكو شانيل« أولها.
كــان من  آخــر ظهور مسرحي لشريهان  أن  يذكر 
خال مسرحية »شارع محمد علي« التي عرضت 
نجاحًا  وحــقــقــت  الثمانينيات  حقبة  نــهــايــة  فــي 
كــبــيــرًا بــمــشــاركــة كــل مــن الــفــنــانــني فــريــد شــوقــي، 
وهشام سليم، ومحمود الجندي، وغيرهم. وبعد 
هذا العرض اختفت تمامًا عن الساحة الفنية إثر 
إعـــان إصــابــتــهــا بــمــرض الــســرطــان وخضوعها 
ـــي وجـــهـــهـــا، اضـــطـــرهـــا لــرفــض  لـــعـــاج طـــويـــل فـ
عشرات األعمال الفنية. ومع سقوط نظام حسني 
ع كثيرون أن تعود خصوصًا بعدما 

ّ
مبارك، توق

تــرّدد عن دور للنظام في منع عودتها. لكن ذلك 
لم يحصل حتى اإلعان األخير في شهر رمضان.

شهقة في بلد يغرق بالمصائب

عام 2016 تعاقدت سميرة سعيد مع شركة »روتانا« )روتانا(

كان آخر ظهور 
لشريهان من 
خالل إعالن 
تلفزيوني 
)فيسبوك(

)Getty/أثبتت دنيا سمير غانم نجاحها المستقّل بغض النظر عن دعم والدها )محمد مصطفى

)Getty/تحمل الدورة اسم الكاتبة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي )ستيفانيا داليّساندرو

يختتم الليلة على درج مار نقوال في منطقة الجميزة في بيروت »مهرجان كابريوليه لألفالم 
القصيرة« في دورته الـ 13 التي تحمل رسائل أكثر قوة هذا العام بعد تفجير بيروت

مهرجان كابريوليه

عودة شريهان قريبًا

فنون وكوكتيل
فعالية

متابعة

نقدإضاءة

غايات »مهرجان كابريوليه« 
)الصورة( فنّية، ويتيح 

للناس ُمشاهدة األفالم في 
الهواء الطلق، كما يتيح 

لصنّاع السينمامنّصة عرض 
ألعمالهم، تفتح لهم 

نافذًة على المهرجانات 
العالمية. المهرجان ال 

يقّدم جوائز، وال يُصنّف 
األفالم: »جائزته ليست 

عبارة عن فوز بمراتب، بل 
مجرّد اختيار فيلم لضّمه 

إلى الئحته يشّكل فوزًا 
للسينمائيين الشباب«. يشرح 
سماحة: »نحن متعاقدون 

مع 23 مهرجانًا في 
العالم، نأخذ منها أفالمًا، 

ونعرضها«.

فرصة للمخرجين 
الشباب
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العينان الــخــضــراوان ســوى مــدخــل لــفــرادة 
ى فقط 

ّ
وامــتــيــاز عــرفــة هـــذه. فــــرادة ال تتجل

في إصرارها على العلم، ولكن في سلوكها 
ــف اســتــقــالــه وصــابــتــه 

ّ
ــه، الـــــذي يــتــكــش ـ

ّ
كـــل

ُدمًا في الرواية. إنها بهاتني 
ُ
كلما مضينا ق

الــعــيــنــني غــريــبــة فـــي مــجــتــمــعــهــا، وســتــكــون 
أكثر فأكثر غريبة فيه.

الــــــروايــــــة تــــشــــرف عـــلـــى الــــتــــاريــــخ الـــحـــديـــث 
لــلــســودان، الـــذي نــعــرفــه مــن بــعــد. إنـــه تــاريــخ 
حـــروب داخــلــيــة، وإن يــكــن الـــخـــارج، إريــتــريــا 
بخاّصة، ليس بعيدًا عنها. هذه الحروب التي 
الشعبية«  و»الجبهة  اإلساميون  يخوضها 
في الجنوب واإلريتريون، هي مجرى الرواية 
وسياقها. الرواية التي تقارب الـ400 صفحة 
تــتــابــع هـــذه الــحــرب عــبــر عــرفــة الــتــي غـــادرت 
العقيق حيث يقيمان، هربًا منها،  أبيها  مع 
األمــــر الــــذي ال يــمــنــع مــن ســقــوط االثــنــني في 
ــة  ــروايـ ــالـ األســـــــر. بـــعـــد ذلـــــك تــســتــقــل عـــرفـــة بـ
وتــغــدو عــنــهــا طــــورًا، وبــلــســانــهــا طــــورًا آخــر. 
تـــروي عــرفــة حـــوادث األســـر الـــذي تنتقل فيه 
من مكان إلــى مكان، وفــي كل مكان تصادف 
ــفـــردون بــهــا ويــعــتــدون  ــنـ عــســاكــر أفـــظـــاظـــًا يـ
إنها سيرة  عليها، في اغتصابات متاحقة. 
تنكسر  ال  لكنها  عــرفــة،  تعانيه  مثابر  إذالل 
 

ّ
فــيــه. رغـــم املــهــانــة والــعــســف والــقــســوة، تظل
االنتقام، وهو ليس  عرفة مسكونة بهاجس 
ممارسته  إلــى  تتوّصل  بــل  فحسب،  هاجسًا 
حني تحني الفرصة. بهذا االنتقام تغدو عرفة 
الــنــار على واحـــد وتميته  قــاتــلــة، إنــهــا تلقي 
عمل الــعــّدة املعدنية فــي آخر 

ُ
حــرقــًا، فــي مــا ت

وتقتله. تقتل وتقتل بدون إحساس بالذنب 
 عرفة تــقــاوم، ليس هذا 

َّ
أو الــنــدم. ال نقول إن

فـــحـــســـب، بــــل هــــي أيــــضــــًا تـــعـــيـــش وتــتــفــاعــل 
وتــحــب. بــني آســريــهــا مــن ليسوا أفــظــاظــًا وال 
وعرفة  الحب،  يستحق  من  بينهم  احني، 

ّ
سف

فــي أســرهــا املــهــني تــمــّر أيــضــًا بـــأحـــوال حــب. 
هناك األسر، هناك في املقابل وبموازاة األسر 
خــرى، تنتقل فيها عرفة من محل إلى 

ُ
حياة أ

آخر. تعيش فترة مع رحمة وبائعات الشاي، 
 الكاهن 

ّ
خرى في كنيسة في ظل

ُ
وتعمل فترة أ

الطّيب والرحيم، وفي النهاية تتزّوج موريس 
الكاهن  يكون  قد  زواجــًا مسيحيًا.  املسيحي 
ر فيها، لكننا ال نفهم ِمن 

ّ
املسيحي الطّيب أث

 عرفة قبلت الزواج املسيحي، ألنها 
ّ
الرواية أن

بــخــاف الــظــرف واملجتمع الـــذي منه أبــواهــا 
هذا  بخاف  املسلمون،  وأقــاربــهــا  وعائلتها 
عرفة ال تكترث بالدين وال تفّرق بني األديان. 
دين  كأهل  ال  كأناس  بالناس  مشغولة  إنها 

أو عشيرة.
مع ذلك فإن عرفة هكذا تستوقفنا وتستلفتنا، 
الــفــريــدتــني  الــخــضــراويــن  إنــهــا مــثــل عينيها 
ة وفــريــدة، وأكـــاد أقــول حـــّرة. تــزّوَجــت 

ّ
مستقل

عرفة موريس زواجًا مسيحيًا، لم تكترث هي 
لطابعه ذاك وقبلته ألنها لم تضع الدين في 
زوجًا  وأرادتـــه  أحبت موريس  لقد  حسابها. 
بال على أي دين يقوم الزواج. لكن حني 

ُ
ولم ت

يستفز ذلـــك أهــلــهــا، أبــاهــا وأقــاربــهــا، الــذيــن 
 من وجهة دينية. حني 

ً
اعتبروا الزواج باطا

عباس بيضون

ــان خـــــــــضـــــــــراوان« روايــــــــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »عـ
ــر  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ الــــــــســــــــودانــــــــي حـــــــامـــــــد الـ
الـــتـــنـــويـــر«  »دار  عــــن   

ُ
الــــــصــــــادرة

)2020(، والتي وصلت إلى القائمة الطويلة 
العربية  للرواية  العاملية  »الجائزة  ملسابقة 
ــوكـــر«. وقــــد يــشــكــل، عــــدم وصــولــهــا إلــى  - بـ
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة، ســــؤااًل حقيقيًا. عــنــوان 
 بــطــلــتــهــا، وراويــتــهــا 

َّ
الـــروايـــة يــعــود إلـــى أن

»عـــرفـــة« ذات  ـــ غــالــبــًا، »حـــيـــاة« املـــشـــهـــورة بـ
عــيــنــني خـــضـــراويـــن فـــريـــدتـــني فـــي لــونــهــمــا 
ــتـــان  ــلـ ــا. هـــــاتـــــان الــــعــــيــــنــــان الـ ــمــ ــهــ ــاعــ ــعــ وإشــ
تــســتــلــفــتــان الـــكـــثـــيـــريـــن، هـــمـــا أيـــضـــًا ســمــة 
نعرف  ال  امتياز  سمة  لصاحبتهما،  فـــرادة 
مــن  واحــــــــدة  ــكــــون  تــ  

ْ
أن  

ّ
إال اآلن،  مــــصــــدره 

جّداتها جاءت من خارج السودان. لن تكون 

محمد علي شمس الدين

1
سنمحو خطايانا

نعم
 ما أوتينا ِمن ضعٍف

ِّ
سنمحوها بكل

حي األنهاُر ما تمَّ
َ
ًسنمحوها مثل

وتذهُب الّسواقي وحيدة
إلى مكاِنها األخيْر

بقي على واحدة
ُ
نا سن

ّ
سنمحوها لكن

تلَك التي فاجأتنا يومًا
في ثياِب الحداد.

2ُ
 الّسهلة

ُ
الحياة

ها معًا
ُ

ا نعيش
ّ
تلَك التي يا صديقي كن

رقات 
ُّ
تي جّربناها على الط

ّ
هلة ال  السَّ

ُ
الحياة

واإلسفلت
لة

َ
 على حانٍة ُمقف

ً
عندما دخلنا ليا

واقي  السَّ
َ

ل ْسنا على كرسّيني لنتأمَّ
َ
وَجل

نا ُمتنا
ّ
 ما فعلناُه هو أن

ّ
لكن كل

نا انتهينا.
ّ
 ما فعلناُه هو أن

ّ
كل

3
هيرة

َّ
ها أوقاُت الظ

َّ
إن

 قهوٍة لِزجة
َ

تي تعُبُر مثل
ّ
تلَك ال

 والخمرة
ِّ
إنها أوقاُت النب

ني لْم أعتد أّيًا ِمنها
ّ
لكن

هار
ّ
 الن

َ
 طوال

ُ
 يعمل

ٌ
فأنا رجل

 تنبَت في الّسماء ُسنبلة
ْ
ِمن أجِل أن

مح.
َ
ي ال أفهُم طعَم الق

ّ
لكن

4
 للغيوِم ُدموعًا

َّ
 أن

َ
 تعرفني

ْ
هل

؟
ْ

 أقول
ْ
 ماذا أريُد أن

َ
 تعرفني

ْ
هل

ني انتهيُت
ّ
 أن

َ
 أقول

ْ
أريُد أن

ة  أّياٍم ُمرَّ
َ

انتهيُت ِمثل
تي كنُت أقضيها كتبٍغ.

ّ
تلَك األّياُم ال

5
 الورِد

َ
 لألسماِك عيونًا مثل

َّ
 أن

َ
 تعرفني

ْ
هل

 الياِبسة
َ

 فوق
ً
ها تنمو قليا

ّ
وأن

ني أسقيها بُبكائي.
ّ
وأن

6
أدرُك

ُد النهاية.  في صوِتِه ما يؤكِّ
ّ
أن

7
هم َحبَّ

َ
 أ

َ
الذين
أولئَك

ْت
َ
الوردة التي ذُبل

ه.
َ
آخُر ما رأ

8
ال شيَء

فوس
ُّ
سوى قلِم الن

ذي أخطأ في تهجئِة املوِت فسّماُه الوالدة
ّ
ال

إذًا العتمة
ني. ويدِك تشدُّ

ملحمة الحروب 
السودانية

ُتشرف رواية حامد الناظر 
على التاريخ الحديث 

للسودان. إنه تاريخ حروب 
داخلية، وإن يكن الخارج 

غير بعيد عنها. هذه 
الحروب هي مجرى 

الرواية وسياقها

حافظ المفّكر 
التونسي طيلة مسيرته 

على مسافة مع 
السلطة وعّشاقها. 

كان حريصًا على 
استقالليته، لكنه لم يكن 

بعيدًا عن الشأن العام

وتذّكري بعَد الّطوفان أنّي كنُت اليمامة

أعمال للفنانة اللبنانية أوغيت كاالن في »بينالي البندقية« عام 2017

المفكرون الكبار ال يُصنعون تحت الطلب

عينان خضراوان حياة أُخرى بموازاة األَسر

سيرة إذالل مثابر 
تعانيه عرفة، لكنها 

ال تنكسر فيه

خرج منذ شبابه 
عن خط األسرة وُطرق 

تفكيرها وحياتها

إنها مثل عينيها 
الخضراوين الفريدتين 

مستقلّة وفريدة
ــب وصــحــافــيٌّ  ــات ــر، ك ــاظ ــن ــد ال ــام ح
حاصٌل   ،1975 مواليد  من  ســودانــي 
األعمال  إدارة  في  بكالوريوس  على 
اإلداريــة  والعلوم  االقتصاد  كلية  من 
عمل  األهــلــيــة.  ــان  درمـ أم  بجامعة 
مذيعًا في قنوات تلفزيونية سودانية 
الفضائية  القنوات  من  لعدٍد  ومراسًال 
تلفزيون  في  حاليًا  ويعمل  العربية. 
روايته  هي  خضراوان«  »عينان  قطر. 
 ،)2014( ــَرر«  ــُم ال »َفــريــج  بعد  الرابعة 
ــة  و»روايـ  ،)2014( السقا«  ــوءة  ــب  و»ن

الطاووس« )2018(.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

شعر

تلويحة

فعاليات

أشهروا عليها دعوى وساقوها إلى املحكمة، 
أعــلــنــت عــرفــة مسيحيتها، رغـــم ما  حــيــنــذاك 
قــد يــجــّره ذلـــك مــن عــقــاب الـــــرّدة فــي حكومة 

إسامية، وهو القتل.
أصــــــّرت عـــرفـــة عــلــى مــســيــحــيــتــهــا، ولــــم يكن 
ــرأة  ــان حــافــز املـ ــك. كـ اإليـــمـــان حــافــزهــا فـــي ذلــ
ــة،  ــ ـ

ّ
ــذل ــ  مـــــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن مـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ املـــغـــتـــَصـــبـــة بـ

ــق بــكــرامــتــهــا واســتــقــالــهــا 
ّ
ــر يــتــعــل ــيء آخــ شــ

ــا الـــــــذي خــضــع  ــ ــهـ ــ ــا زوجـ ــ ــــدرهـ ــتــــهــــا. غـ وحــــريــ
قها، وهي لدى هذا 

ّ
لتهريب اإلسامينّي وطل

الطاق لم يعد لديها ما يجعلها تصّر على 
مــســيــحــيــتــهــا، لــقــد كــــان هــدفــهــا مـــن ذلــــك هو 
حــمــايــة زواجـــهـــا، وهـــا هـــو زوجـــهـــا الــخــائــف 
ى عنها. بالطبع هناك خطر على االبن 

ّ
يتخل

9
 ُكبرى

ٌ
ورطة

يدي شّبْت على فاِطمة
قلبي شبَّ على فاِطمة

واملاُء
شبَّ على فاِطمة.

10
أسحُب

من قبِر رياض الّصالح الحسني
ني أبكي با سبٍب.

ّ
 أن

ُ
 ويحدث

ً
امرأة

11
 قتلوا

َ
 حني

َ
وهذا ما حصل

السّيدة أِلف
ني

َ
عوا رأَسها ِنْصف

َ
قط

َسألوها:
- السّيدة أِلف

 الخوخ؟
َ
هل تحّبني
واألغنيات

والفرانسيسكو.. ؟
هل لديِك أّي أغنية

نق
َّ

 الش
َ

تحّبني سماَعها قبل
ُه

ُ
- ليَس ِعندَي ما أقول

دة أِلف. ني السيِّ
ّ
ِسوى أن

)شاعر من لبنان(

ــه، خــطــر مــن أن ُيعتبر   بـ
ً
الــــذي كــانــت حــامــا

ابن سفاح، لكن عرفة كانت ألقت ابنًا ولدته 
بــســبــب االغـــتـــصـــاب، ألــقــتــه عــلــى عــتــبــة بــاب 
ت عنه. ليست اآلن مستعّدة إلعادة ذلك.

ّ
وتخل

ــم أنـــهـــا لـــم تعد  ــّر عــلــى مــســيــحــيــتــهــا رغــ ـــصـ
ُ
ت

ــصــّر عليها ألنــهــا بــذلــك تحمي 
ُ
الزمـــة لــهــا، ت

ها في أن تختار لنفسها ما تريد. املسألة 
ّ
حق

 ومبدأ، 
ّ

ليست مسألة إيمان، إنها مسألة حق
إنــهــا هــذه املـــّرة كرامتها فــي الــحــســاب، إنها 
عرفة،  اختاف  نفهم  أن  يمكن  هنا  حريتها. 
ــلــــون عــيــنــيــهــا  هــــــذا االخـــــتـــــاف الـــــــذي بــــــدأ بــ
الخضراوان  العينان  تكون  لن  الخضراوين. 

هكذا سوى مفتاح اختاف.
ــل إلــــــى هـــذه  ــــم تـــصـ ــد الــــنــــاظــــر لـ ــامــ روايـــــــــة حــ
سرد  مــن  استخلصتها  أن  بعد   

ّ
إال النتيجة 

 الروائي 
ّ
روائــي قــوي، يمكننا أن نصف الفن

ــام جــمــلــة ســرديــة  ــ هــنــا بـــأنـــه مــحــَكــم. إنـــنـــا أمـ
ذات إيقاع وذات فن وذات قــدرة على حياكة 
النص وعلى تحريك التفاصيل، وعلى البناء 
والــتــرســل واالســـتـــطـــراد الــحــيــوي. إنــنــا أمــام 
 ملحميًا، فــرحــلــة عرفة 

ً
مــا يــكــاد يــكــون عــمــا

 بعد فصل، 
ً
بمذالتها وانتقاماتها هي، فصا

هذا الترسل امللحمي الذي ينتهي هو اآلخر 
بــقــّمــة مــلــحــمــيــة. روايــــة »عــيــنــان خـــضـــراوان« 
لــيــســت فــقــط إطـــالـــة عــلــى الــــســــودان، بـــل هي 
الحرب السودانية وقــد حلت في روايــة وفي 

اذ.
ّ
أدب الفت ونف

)شاعر وروائي من لبنان(

تصويب

باسم النبريص

أحسن  على  بنا،  بلجيكا  رحبت 
بروخم  مخيم  فــي  فرمتنا  وجـــه، 
ــقــــريــــب مــــن أنــــتــــويــــرب( عــامــا  ــ )ال
ونصف العام، وقبلها، رمتنا في 
ببروكسل،  شــاتــو  البيتي  مخيم 
في  ترمينا  واآلن  اثــنــن،  شهرين 
جنة بال ناس، منذ خمسة شهور: 
أيما  إلى  تفتقر  في فيال منعزلة، 
جــار )ســوى جــارة صبية، نراها 
الشارع  مــن  املقابل  الجانب  على 
العام، وهي تعتلي صهوة خيلها، 
ــلــــى قــفــز  ــة عــ ــارســ ــفــ وتــــــتــــــدرب كــ
الــحــواجــز، بــزي الــفــارســة الكامل، 
يــومــيــا(، وتــقــع عــلــى طـــرف غــابــة، 
وبجوارنا مراوح الطاقة الخضراء 
على  بكثافة،  منتشرة  العمالقة، 
الــبــصــر، خصوصا مــن جهة  مــد 
الشرق )باملناسبة، اختلطت علّي 
الـــجـــهـــات هـــنـــا، فـــال أعـــــرف منها 
سوى الشرق، حن تشرق شمس 
 يــوم 

ّ
ــتــي أتــابــعــهــا كـــل الــصــبــاح، ال

الحقيقة،  مــن  أتــأكــد  كــي  بالنظر، 
ــــغــــرب، فـــي حــيــنــه، مع  وعــكــســه ال
القمر  ولــأســف:  الشمس.  مغيب 
هنا كبير وبــارد وأبيض جــدًا، ال 
 

ّ
 كــل

ّ
ــل ــى أّي جـــهـــة!(. أطــ يــشــيــر إلـ

فــجــر، على مــا يــجــري فــي الغابة: 
حــركــات اســتــيــقــاظ الــطــيــور )ثمة 
ــائـــر جــــار يــبــنــي لـــه عــشــا منذ  طـ
ــم يــكــتــمــل  ــ حــــوالــــي أســـبـــوعـــن، ولـ
ــرر: تعتبر  ــ الــعــش بــعــد(. أطـــل وأقـ
أحجار القلعة لوحة سبر ممتازة، 
لفرقة  الــوتــريــة  اآلالت  وتــكــتــســب 
ــــتــــي يـــؤديـــهـــا  ــاح، ال ــبــ طــــيــــور الــــصــ
الشرفة  على  ومـــوزارت  بيتهوفن 
الجوي، قوة  الهباء  املفتوحة على 
لدرجة  للطبيعة،  وخــارقــة  جليلة 
أن قوارب الصيادين تقترب على 
طــــول الــــجــــروف. والـــحـــمـــد ملـــن ال 

ُيحمد على حال مايل، سواه.
)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا(

تذهب السواقي وحيدةً إلى مكانها األخير

في مسارات هشام جعيّط

في  عربية  مختارات  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى 
»غاليري ضي« بالقاهرة. افتتح المعرض نهاية الشهر الماضي، ويضّم أعمال مائة 
وخمسين فنانًا عربيًا؛ من بينهم: سعدي الكعبي من العراق، وربيع األخرس من 
وآدم  أفالطون  وإنجي  السودان،  من  )الصورة(  الضو  إدريس  والشيخ  سورية، 

حنين من مصر.

في  الماضي  الشهر  من  عشر  التاسع  في  افتتح  الذي  الغبار،  صّد  معرضه  في 
»غاليري هيوارد« بلندن ويتواصل حتى الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل، 
يقّدم الفنان الجنوب أفريقي، إيغشان آدامز، تركيبًا جديدًا أنشأه بحجم كبير إلى 
اإلسالمي  التراث  من  مستمّدة  معلّقة  ومنحوتات  منسوجة  مفروشات   جانب 

في بالده.

ضمن سلسلة ورش »روائع إسبانيا اإلسالمية«، التي يُنّظمها متحف الفن اإلسالمي 
ورشة  المقبل  السبت  مساء  من  الخامسة  عند  ُتعقد  افتراضيًا،  الدوحة  في 
الذين  نصر  بني  عهد  في  الزخارف  تتناول  التي  المهيبة،  النصرية  المنسوجات 
المنسوجات  وضع  خالل  من  الميالدي،  عشر  الثالث  القرن  خالل  األندلس  حكموا 

النصرية في سياقها التاريخي والبحث في الموضوعات المشتركة فيما بينها.

حنين بن إسحق: مترجم ألعمال غالينوس أم أحد محاوريه الناقدين؟ محاضرة 
افتراضية، يقّدمها الباحث جورج صليبا عند السادسة من مساء السبت المقبل، 
الطبيب  أعمال  خاللها  ويستعرض  بيروت،  في  األميركية  الجامعة  من  بتنظيم 
العربي )808 - 873 م/ الصورة( الذي شرح بعض مؤلّفات الطبيب اإلغريقي غالينوس 

وترجم له.

صالح الدين الجورشي

شــّيــعــت تـــونـــس آخــــر مــفــّكــريــهــا الــكــبــار، 
هــشــام جــعــّيــط. هــــذا املــــــؤّرخ الــــذي جمع 
وحاضرها  األّمـــة  بماضي  اهتمامه  بــني 
من خال ثقافته املوسوعية التي مّكنته 
فــي مسائل  الــنــظــر  يــجــرؤ فيعيد  أن  مــن 
ــمــات. رغم 

ّ
عتبر مــن املــســل

ُ
عــديــدة كــانــت ت

 
ّ

بلوغه الخامسة والثمانني من العمر، إال
والكتابة.  املعرفة  بعالم  بقي لصيقًا  أنــه 
ــام أحــد  ــّرة فــوجــدتــه أمـ التقيت بــه آخـــر مـ
ــاك ضــاحــيــة املـــرســـى ذات الــتــاريــخ  أكـــشـ
لة 

َّ
املفض صحيفته  شــراء  بصدد  العريق 

منذ أن كان طالبًا في باريس؛ »لوموند« 
الــتــي كـــان الحبيب بــورقــيــبــة يــبــدأ يومه 

وهو رئيس بقراءتها.
ـــر بـــهـــذه 

ّ
ــعـــث ــتـ ســــألــــتــــه: ملــــــــاذا تــــونــــس تـ

لتعود  تنتكس  الرديئة وتكاد  الطريقة 
إلى مرحلة الحكم الفردي في أول فرصة 
املغامرين؟  الــشــروط ألحــد  فيها  ر 

ّ
تتوف

 :
ً
قائا الــســؤال  ق على 

ّ
عل ثم   ،

ً
قليا فّكر 

نحن نحتاج لفترة طويلة حتى يترّسخ 
الجميع  وينضج  الديمقراطي  الــخــيــار 

 وشعبًا.
ً
نخبة

طيلة  وحــافــظ  سياسيًا،  جعّيط  يكن  لــم 
مسيرته على مسافة بينه وبني السلطة 
استقاليته،  على  غيورًا  كــان  اقها. 

ّ
وعش

لــكــنــه لـــم يــكــن فـــي اآلن نــفــســه بــعــيــدًا عن 
ي 

ّ
الشأن العام، سواء على الصعيد املحل

أو الدولي. ال تهّمه الحيثيات وتفاصيل 
األحــزاب  ومــنــاورات  والحكومات  الحكم 
ومــراكــز الــقــوى والــلــوبــيــات. كــان يتناول 
ــيـــاتـــهـــا، ويـــبـــحـــث عــن  ــلـ ــــي كـ الـــقـــضـــايـــا فـ
يفقد  أن  دون  مــن  الرئيسية  مــحــّركــاتــهــا 

البوصلة أو يرتبط بمصلحة آنية.
لألنظار.  الفــتــة  كــانــت  ببورقيبة  عاقته 
 
ً
ــــي هــــــذا الـــــرُجـــــل شــخــصــيــة كــــــان يــــــرى فـ
 مــــن كـــان 

ّ
ــل ــ ــبــت عـــلـــى كـ

ّ
اســتــثــنــائــيــة تــغــل

إلى منافستها، ويعود  أو سعى  حولها 
نجاحه إلى كونه يحمل رؤية أو مشروعًا 
بــه وأنــجــز الكثير مــنــه. لكن جعّيط  آمــن 
عـــــارض بــورقــيــبــة مـــن مــوقــعــه الــفــكــري، 
فانتقد هيمنته على الباد وعلى الشأن 
ــة. وهـــذا  ــويــ ــام مـــن خــــال نــزعــتــه األبــ ــعـ الـ
جانب سياسي هام في تلك املرحلة. كما 
اختلف معه حول مسألة الهوية وموقع 
اإلســــام والــثــقــافــة الــعــربــيــة فــي املــشــروع 
الشهيرة  فــي مقولته  وانــتــقــده  الــوطــنــي، 
 منه، 

ً
»األّمة التونسية«. فكانت تلك جرأة

التونسية، ولم يكن جعّيط  النخبة  من 
استثناًء في هذا األمر. ترّبى في فرنسا، 
بقي  لكنه  وتياراتها.  بمدارسها  ر 

ّ
وتأث

ــفــيــهــا الــكــبــار، ويـــرفـــض في 
ّ
يــعــانــد مــثــق

أعماقه أن يكون بوقًا من أبواقهم يرّدد 
فوه. 

ّ
ما كتبوا، ويعيد إنتاج ما خل

اســتــفــاد كــثــيــرًا فــي كــتــابــاتــه التاريخية 
من تراث املستشرقني، لكنه انتقدهم في 
العديد من املسائل، وتعامل معهم ليس 
فقط بــنــديــة، وإنــمــا أحــيــانــًا بــتــعــاٍل أثــار 
حفيظتهم، وقــدح أحيانًا في شعورهم 
ق، واعــتــبــر أن مــنــاهــجــهــم على  بــالــتــفــوُّ
في  الــغــوص  على  قـــادرة  غير  أهميتها 
عالم اإلسام ورموزه. وهذه من الحاالت 

النادرة التي يرتقي فيها أحد املفّكرين 
ــاُمـــل بــفــوقــيــة  ــعـ ــتـ ــعــــرب إلـــــى درجــــــة الـ الــ
ــع الـــنـــخـــب الــغــربــيــة.  ــة مــ ــعــ وبـــثـــقـــة واســ
مــّرة دعــوة عندما كنُت  لــه ذات  وّجهنا 
الصحافيني«.  »جمعية  بمكتب  عضوًا 
ــــدوة، وإنـــمـــا  ــنـ ــ لــــم يــتــقــّيــد بـــمـــوضـــوع الـ
أخــــذ الــجــمــيــع فـــي رحـــلـــة عــبــر الــتــاريــخ 
العريض للحضارة الكونية، لكي يبنّي 
لــنــا أن مــاضــي اإلنــســانــيــة أكــبــر بكثير 
ليست  الراهنة  اللحظة   

ّ
وأن الغرب،  من 

الجميع   
ّ
وأن الــغــربــيــة،  لــلــشــعــوب  مــلــكــًا 

 بقدٍر 
ٌّ

كــل ســاهــمــوا، وخــاصــة املسلمني، 
الت الـــتـــاريـــخـــيـــة  فـــــي إحــــــــــداث الـــــتـــــحـــــوُّ
الـــكـــبـــرى. لـــهـــذا احـــتـــرم الـــغـــربـــيـــون هــذا 
وتم  كتبه،  رجمت 

ُ
وت املتمّرد،  التونسي 

اعــتــمــادهــا مـــن قــبــل كـــبـــرى الــجــامــعــات 
العاملية، فغادر املحلية ليعانق الكونية.             
)كاتب من تونس(

رغــــم كــونــه لــيــس بــالــســلــفــي أو املــحــافــظ 
الراديكالي. 

صــحــيــح أنــــه يــنــحــدر مـــن عــائــلــة ديــنــيــة 
ه  ــة، فـــجـــدُّ ــافـــظـ وســـيـــاســـيـــة عـــريـــقـــة ومـــحـ
ــى 

ّ
محمد عــبــد الــعــزيــز جــعــّيــط الـــذي تــول

ثـــم كــان  قــبــل االســـتـــقـــال،  الـــعـــدل  وزارة 
الدولة  فــي  د منصب اإلفــتــاء 

ّ
أول مــن تقل

الوطنية.
لكن هشام جعّيط خرج منذ شبابه عن 
ـــُرق تفكيرها وحياتها 

ُ
 األســرة وط

ّ
خــط

واهــتــمــامــاتــهــا، وخـــاض تــجــارب فكرية 
وشخصية بعيدة كل البعد عن مرعيات 
 أنه لم يفقد البوصلة، 

ّ
آبائه وأجداده، إال

ــقــًا بـــالـــعـــالـــم الـــرمـــزي 
ّ
حـــيـــث بـــقـــي مــتــعــل

والــتــاريــخــي لــتــونــس، وبـــاألخـــص ألّمــة 
العرب واإلسام التي لم يقطع معها كما 
فعل غيره. من هنا توالت كتبه في نفس 
االتــجــاه وحـــول نفس املــحــور: »الكوفة: 
نـــشـــأة املـــديـــنـــة الـــعـــربـــيـــة«، و»تــأســيــس 
الـــغـــرب اإلســــامــــي«، و»الــفــتــنــة«، و»فـــي 

السيرة النبوية«.
هيمنت الثقافة الغربية على جزء واسع 

Sunday 6 June 2021 Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة

في الغابة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

هشام جعيّط

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

حامد الناظر
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رياضة

حقق منتخب 
لبنان فوزًا مهمًا 
وصعبًا على 
نظيره سريالنكا 
في التصفيات 
المزدوجة 
المؤهلة 
لمونديال قطر 
2022 وكأس 
آسيا 2023 في 
الصين بنتيجة 
3-2. وتألق في 
المباراة مدافع 
نادي »أف 
سي طوكيو« 
الياباني، جوان 
العمري صاحب 
الـ32 عامًا 
بتسجيله ثنائية، 
وسط تذبذب 
بعض الالعبين 
اآلخرين وغياب 
القائد حسن 
معتوق. 
ويحتاج لبنان 
للفوز على 
تركمانستان 
للتأهل إلى كأس 
آسيا والمشاركة 
في الدور األخير 
الذي قد يقوده 
إلى المونديال.

بغياب معتوق تكّفل جوان العمري بتسجيل هدفين للمنتخب اللبناني )فرانس برس(

انتصارٌ لبناني
تحّدث مدرب برشلونة رونالد كومان للمرة 

األولى منذ إعالن رئيس النادي جوان البورتا 
الخميس استمراره في تدريب الفريق املوسم 
املقبل، مؤكدًا سعادته للحصول على »دعمه«. 

وذكر كومان، الذي يتبقى له عام في عقده، على 
الشبكات االجتماعية: »يسعدني القول إن العبّي 
والجهاز الفني يمكنهم التركيز اآلن تماما على 
املوسم الجديد، األسابيع األخيرة شهدت توترًا 

لكن استعيد الهدوء اآلن«.

طلق سراح العبة تنس معتقلة في باريس 
ُ
أ

لالشتباه في التالعب بنتيجة مباراة للزوجي في 
نسخة العام املاضي من بطولة فرنسا املفتوحة 
للتنس )روالن غاروس(، وفقا ملا أكدته مصادر 
من نيابة باريس لوكالة إفي. واعتقلت الالعبة 

التي حددت صحيفة »لو باريزيان« هويتها 
بالروسية يانا سيزيكوفا، بينما لم تحدد 

النيابة العامة هويتها، بتهمة »الفساد الرياضي 
واالحتيال ضمن عصابة منظمة«.

ثّمن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس »فيفا«، 
على دور الرياضة في إحداث تغيير إيجابي في 
املجتمع، وذلك خالل مشاركته في مؤتمر تنظمه 

البرتغال. وقال في هذا الصدد إن »إعطاء أمثلة 
إيجابية عبر كرة القدم، سيمهد الطريق للترويج 

للمساواة وأهمية حقوق اإلنسان. يسعى الفيفا 
في حقبته الجديدة لبناء تحالفات قوية في كل 
مكان بالعالم، ألنني واثق بأن بالتقارب وليس 

اإلقصاء سنحقق تغييرا حقيقيا«.

رونالد كومان: 
سعيد بحصولي على 

دعم رئيس برشلونة

إطالق سراح العبة 
تنس تعرضت لالعتقال 

في باريس

إنفانتينو: للرياضة 
دور بإحداث تغيير إيجابي 

في المجتمع
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موسيقى

علي موره لي

 »1992  Insieme »إنسييمه  كــانــت 
ــا« بــالــلــغــة  ــ ــعـ ــ ــة تـــعـــنـــي »مـ ــمـ ــلـ ــكـ والـ
اإليطالية، هي األغنية التي أتاحت 
ــغــنــيــهــا تــوتــو كــوتــونــيــو، ولــبــلــده إيــطــالــيــا، 

ُ
مل

األغنية  فــي مسابقة  األولـــى  بالجائزة  الــفــوز 
الــتــي استضافتها  األوروبـــيـــة »يــوروفــيــجــن« 
مدينة زغرب اليوغسالفية )عاصمة كرواتيا 

الحقا( عام 1990.
اإليــطــالــيــة رومـــا، من  العاصمة  ، حظيت 

ٌ
فـــوز

بعده بفرصة احتضان الدورة التي تلت، عام 
شخصيا  الجائزة  صاحب  حظي  كما   .1991
بشرف تقديم الحفل الختامي السنوي الذي 
يعد من بني أكثر العروض الفنية تعقيدًا على 
والتنسيق  التنظيم  لجهة  الــعــالــم،  مــســتــوى 
اإليــطــالــيــة،  الــنــســخــة  مــســتــهــل  فـــي  واإلدارة. 
أســـتـــوديـــو 15 سينسيتا  مــنــصــة  عــلــى  ومــــن 
ــا الــــذي يــتــســع لــقــرابــة 400  الــعــمــالق فـــي رومــ
ألـــف مــشــاهــد، وعــبــر مـــوجـــات اإلذاعـــــة وعــلــى 
توتو  أعــاد  العالم،  حــول  التلفزيون  شاشات 
املنطوق  األخير  بيتها  بشطر  »معا«  أغنيته 

باإلنكليزية »لنوّحد أوروبا«.
 منتٍج 

ّ
ــل ــم املـــزاعـــم الــتــي ُيــعــيــد تــكــرارهــا كـ رغـ

فني كان قد تبوأ منصب اإلدارة لواحدة من 
بـــأن ال صبغة سياسية  املــتــعــاقــبــة،  الـــــدورات 
ــلـــّون تـــوجـــه املــســابــقــة أو تــحــكــم خــيــاراتــهــا  تـ

لوحدة  تنشد  إيطالية   
ً
أغنية  

ّ
فــإن وقراراتها، 

بيل عامني من توقيع دول 
ُ
أوروبية موعودة، ق

القارة معاهدة ماستريخت )ديسمبر/ كانون 
والدة  نــبــأ  بــمــثــابــة  أتــــت  الـــتـــي   )1991 األول 
اليورو،  املشتركة  وعملته  األوروبــي  االتحاد 
 

ُ
ها مثال

ّ
أن بــأّي حــال على  لم يكن لُينظر لها 

التزاٍم لإلطار الفني ونأٌي تام عن السياسي.
ــة عــقــود  الــــيــــوم، مــــجــــددًا، بـــعـــد مـــضـــي ثـــالثـ
أوروبــا،  لتوحيد  الهاتف  توتو  على نشيد 
تــبــدو حـــال »يــوروفــيــجــن« انــعــكــاســا مثيرًا 
لــجــمــيــع األحــــــــوال الـــســـيـــاســـيـــة. مــنــهــا حـــال 
االتحاد نفسه، ومآل التفاؤل الذي أسس له، 

ناهيك عن حال العالم من حوله. متوازياٌت 
حيل الزمن الراهن أكثر تشاؤما، 

ُ
 ت

ٌ
تاريخية

تأجيلها بسبب  تقرر  قد   دورة 2020 
ّ
إن إذ 

املدينة  فــي  أخــيــرًا  لتعقد  العاملية  الجائحة 
الهولندية روتردام في مايو/أيار املنصرم. 

ــا الـــعـــام املـــاضـــي، فــلــم يــشــهــد فــقــط تفشي  أمــ
فـــيـــروس كـــورونـــا، وحـــصـــده أرواح املــاليــني، 
نــاهــيــك عـــن قــطــعــه أرزاق مــئــات املـــاليـــني، بل 
شــهــد أيـــضـــا حــــدث انـــفـــصـــال بــريــطــانــيــا عن 
االتحاد األوروبـــي، بما له من أثــر، ليس على 
ــمــا على األمــل 

ّ
ألــق الحلم األوروبــــي فقط، وإن

بمستقبل القارة السياسي واالقتصادي. 
ــتـــي ُمـــنـــيـــت بــهــا  ــبـــدو الــنــتــيــجــة الـ ــا، تـ ــنـ مــــن هـ
ــوان »إمـــــبـــــرز«  ــنــ ــعــ املـــــشـــــاَركـــــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة بــ
عــدد صفر  على  إذ حصلت  )جــمــر(،   Embers
مــن األصــــوات، كما لــو كــانــت اســتــفــتــاًء رمزيا 
على مدى االستياء من خــروج بريطانيا من 
االتحاد. أما فنيا، فلم تكن األغنية لتستحق 
ــادت مزيجا  أكــثــر، إذ لــم تــقــدم جـــديـــدًا، بــل أعــ
مكرورًا من موسيقى التكنو اإللكترونية، والـ 
»آر أند بي« األفرو- أميركي مصحوبا بلوحة 
رقـــص هــيــب هـــوب وآالت الــجــاز الــنــحــاســيــة، 
 James املغني جيمس نيومان 

ّ
عالوة على أن

ــه يعاني مــن نقص واضــح 
ّ
Newman بــدا كــأن

في الجاذبية واللياقة البدنية، فتسمع األذن 
لــهــاثــه وقـــد اشــتــد وعــــال، ليطغى مــــرات على 

 .
ً
غنائه املتواضع أصال

ــاد األوروبــــــــي  ــتــــصــ ــا، مــــحــــّرك االقــ ــيــ ــانــ ــا أملــ ــ أمــ
واملستفيد األكبر من سوقه وعملته املوّحدة، 
التي تحرص دومــا على أن تظهر كــأم القارة 
أقــرب ألن  أرسلت مشاركة  الحنون، كانت قد 
احتجاجية  رســائــل  تحمل  نشاطوية،  تــكــون 

سمع لبرهة كما لو وصلت متأخرة 
ُ
ساخرة، ت

ويــائــســة، ضــد تفشي وبـــاء آخــر على األرض 
ــة وفــــي الــعــالــم ال يــقــل خـــطـــورة عن  ــيــ األوروبــ
ــانــــب، الـــذي  ــــاب األجــ كــوفــيــد 19، أال وهــــو رهـ
أخــذ ُيــعــزز على مــدى العقد األخــيــر مــن بــروز 
االتحاد  دعائم   

ّ
تهز سياسية  هوياتية  قــوى 

الزخم،  ذلك  انفراط عقده. مع  بتوالي  وتهدد 
 املشاركة األملانية بدورها على أكثر 

َ
لم تحظ

مــــن ثـــالثـــة أصــــــــوات. فـــاألغـــنـــيـــة الـــتـــي حــمــلــت 
 I Don’t Feel بــالــكــراهــيــة«  أشــعــر  عــنــوان »ال 
ــاب جــنــدريــك  ــشــ الــ املـــغـــنـــي  تـــقـــديـــم  ــن  Hate مــ
Jendrik، ببنيانها اإللكتروني الهزيل األشبه 
الطهي  فيديو  ملقاطع  املصاحبة  باملوسيقى 
على منصة »يوتيوب« ولوحات رقص بأزياء 
 دعائيا تحت 

ّ
ها تئن

ّ
تنكرية، تناهت كما لو أن

 عظات 
َ

ثقل مضامني سياسية تتخذ لها شكل
أخالقية.

ــــــــه كــــيــــف لــــلــــشــــرق األوســــــــــط أال يـــكـــون 
ّ
ثـــــم أن

ــرًا فــــي عـــــام يــســعــى إلـــــى الــــهــــروب مــن  ــاضــ حــ
عـــام عــِكــٍر ســبــقــه؟ املــشــاركــة اإلســرائــيــلــيــة في 
 عام، بلغت 

ّ
»يوروفيجن« التي تثير الجدل كل

أداء  فجاء  الــعــام،  لهذا  النهائي  السباق  دور 
تدّك  االحتالل  كانت صواريخ  بينما  االغنية 
املــدنــيــني واملــبــانــي الــســكــنــيــة فـــي قــطــاع غـــزة. 
بــيــنــمــا عــلــت أصـــــوات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــفـــنـــي بـــرمـــتـــه،  تـــطـــالـــب بـــمـــقـــاطـــعـــة الــــحــــدث الـ

تضامنا مع الفلسطينيني.
ــّدر لــلــنــســخــة األخـــيـــرة مـــن املــســابــقــة أن  ــ ــ

ُ
لـــو ق

تـــجـــري فـــي مــوعــدهــا الـــعـــام املـــاضـــي، لــحــدث 
تـــواٍز تاريخي آخــر يتجسد فــي فــوز إيطاليا 
مجددًا، وذلك بعد تمام عقود ثالثة منذ غنى 
توتو لألوروبيني بأن يوّحدوا قارتهم. الفوز 
الــعــام أتــى مفاجئا، ليس ألّي  اإليــطــالــي هــذا 
 األغنية 

ّ
ــي، إذ إن

ّ
فــن ـــمـــا 

ّ
اعــتــبــار ســيــاســي وإن

 Måneskin مــانــيــســكــن  ــة  ــرقـ فـ قــدمــتــهــا  ــتـــي  الـ
حملت معها بشارة بعث جنس الهارد روك، 
تسابقوا  أن  املوسيقيني  للنقاد  ســبــق  الـــذي 

على نعيه خالل العامني األخيرين.
إلــى حقبة  األولـــى، وبمشهدية تعود  للوهلة 
ــســمــع أغــنــيــة الــفــرقــة الــفــائــزة 

ُ
الــســبــعــيــنــيــات، ت

 Zitti e buoni ــلـــوك«  الـــسـ وأحـــســـن  »اصـــمـــت 
ــهــا موسيقى هـــارد روك صـــاٍف. إال 

ّ
كما لــو أن

اندماجا  أعمق   سحرها ينبع من عناصر 
ّ
أن

وأكثر تلّونا وأصالة. فأسلوب املغني داميانو 
دافيد يتجاوز الهيئة »امليركورية« )نسبة إلى 
ميركوري  فريدي  الخالدة  كوين  فرقة  مغني 
1946 -1991( إلى مزج أساليب الراب والهيب 
هوب. وباإلضافة لضّم الفرقة عازفة للغيتار، 
هي فيكتوريا دي آنجيليس، يتناهى صوت 
الــفــرقــة، عـــالوة على قــوتــه وحــيــويــتــه، بطابع 
أنثوي أخاذ، يغازل سياسيا الثقافة السائدة 
من باب النسوية، بقدر ما يتردد صدى لزمٍن 

مضى.
توتو كوتونيو  فــوز  مــن  ثالثة عقود مضت، 
ــانـــو دافـــيـــد وفــرقــتــه  ــيـ إلــــى فــــوز مـــواطـــنـــه دامـ
»مــانــيــســكــن«. ليتها الــحــال األوروبـــيـــة الــيــوم 
على ذات الحال التفاؤلية التي ســادت أوائل 
املتشابهات  أمـــا  املــاضــي.  الــقــرن  تسعينيات 
واملتوازيات فهي األخرى مستمرة، باستمرار 
هبوب رياح السياسة على مسارح املوسيقى. 
 
ّ
ــا، هــــو أن ــ ــــوحـ ــــالًء ووضـ ــا جــ ــدهــ أبـــقـــاهـــا وأشــ

األوروبــيــني، على األقــل فــي مــيــدان املوسيقى 
والدة  منذ  ُيفلحوا  لم  »الــبــوب«  الجماهيرية 
»يوروفيجن« سنة 1957 إلى اليوم، في أن  الـ
األميركية،  األسلوبية  الــعــبــاءة  عــن  يخرجوا 
»رؤيــة  أي  »يــوروفــيــجــن«   

ً
لهم حقيقة فتكون 

أوروبية« كما يترَجم اسم املسابقة، في كيفية 
إنتاج ثقافة جماهيرية مستقلة.

خطوط التوازي ونقاط التقاطع

يوروفيجن 
2021

)Getty /فرقة »مانيسكن« على مسرح »يوروفيجن« )كنزو تريبويار

)Getty/موبي )كريس كونور
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تثير المشاركة 
اإلسرائيلية جدًال واعتراضًا 

كّل عام

تجربة موبي الجديدة 
متوافقة مع الحركة 

الموسيقية السائدة

عمر بقبوق

املغني  أدى   ،2018 األول  تشرين  أكتوبر/  في 
 ،Porcelain واملــلــحــن األمــيــركــي مــوبــي، أغــنــيــة
ــــت ديــــزنــــي« بـــلـــوس أنــجــلــيــس،  فـــي حــفــل »والــ
بتوزيع مختلف كليا عن أغنيته األصلية التي 
أصدرها عام 1999. هذه املرة، قدم األغنية رفقة 
الكالسيكية،  املوسيقى  أنغام  على  أوركسترا 
لتكشف التجربة عن أبعاد جديدة كامنة في 
أغانيه التي قدمها على مــدار 20 عاما ضمن 

تجارب موسيقية غنية ومتعددة.
انــطــلــقــت رحــلــة مــوبــي املــوســيــقــيــة عـــازفـــا مع 
العديد من فرق البانك روك في الثمانينيات، 
وبــــدأ عــــام 1992 بــتــلــمــس خــطــه املــنــفــرد عبر 
»دانس ميوزك« وخاض بعدها تجارب عدة  الـ
مع موسيقى الروك والتكنو. وتميزت أغانيه 
دائما باحتوائها على جمل موسيقية طويلة 
ومــركــبــة؛ وهـــي الــتــي تــمــت تــرجــمــتــهــا بشكل 

أفضل مع املوسيقى الكالسيكية. 
ــوبـــي  ــعــــد حـــفـــلـــة لــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس، بــــــــدأ مـ بــ
بالتخطيط لطرح ألبوم كامل، يعيد فيه توزيع 
بــعــض أغـــانـــيـــه مـــع املــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة، 
فـــتـــعـــاون مـــع أوركـــســـتـــرا بـــودابـــســـت الــفــنــيــة، 

ليبدأ بمشروعه. وخالل فترة التحضير، التي 
يــقــارب عامني ونــصــف، اختلف  استغرقت مــا 
ي 

ّ
شــكــل املــشــروع واملــنــتــج الــنــهــائــي بشكل كل

عن النموذج األولي الذي قدمه موبي بأغنية 
 ،Reprise ألــبــوم  النتيجة  لــتــكــون   ،Porcelain
الذي أصدره نهاية الشهر املاضي. وهو ألبوم 
يــضــم أغــانــي مــوبــي بــتــوزيــع كــالســيــكــي، لكن 
ينحسر فــيــه صـــوت مــوبــي لــحــســاب أصـــوات 
أخــرى، جــاءت لتعيد إحياء أغانيه األيقونية 
وتــضــفــي لــهــا روحـــــا جـــديـــدة مـــع املــوســيــقــى 
الــكــالســيــكــيــة، إذ تـــعـــاون مـــوبـــي فـــي ألــبــومــه 
ــــوات الــواعــدة،  مــع الــعــديــد مــن الــنــجــوم واألصـ
أبــــرزهــــم: جــيــم جــيــمــس، وغـــريـــغـــوري بــورتــر، 
وســكــايــلــر غــــري، ومـــنـــدي جـــونـــز، ولـــونـــا لــي، 

وأليس سكاي، وأبولو جاين وآخرون. 

تـــبـــدو تــجــربــة مـــوبـــي الـــجـــديـــدة مــتــوافــقــة مع 
الــتــي ظــهــرت في  الــســائــدة  املوسيقية  الحركة 
 ،Above & Beyond األعوام األخيرة وتزعمتها
ــــط بـــني مــوســيــقــى الــدانــس  ــــدت روابـ حـــني أوجـ
واألوركــســتــرا مــن خــالل الــحــفــالت الكبيرة أو 
إعـــادة تــوزيــع األلــبــومــات؛ فهذه الحركة التي 
بدت كرّد فعل على شكل املوسيقى املعاصرة 
ــتــــي تــســتــغــنــي عــــن الـــعـــازفـــني املــوســيــقــني  والــ
فـــي األوســـــاط  لــحــســاب اآلالت، القــــت رواجــــــا 
 مــا كـــان يعيب هـــذه الحركة 

ّ
املــوســيــقــيــة. لــكــن

تفعيل  بهدف  كــان  نتاجها   معظم 
ّ
أن برمتها 

دور املوسيقى الحية، فيما املنتج النهائي لم 
يكن بالغالب يتفوق أو حتى يضاهي النسخ 
األصلية من األغاني التي تم إعــدادهــا بشكل 

كامل إلكترونيا. 
ــــي هــــــذه املــــســــاحــــة تـــتـــضـــح أهـــمـــيـــة تــجــربــة  فـ
للبحث عن  Reprise ملوبي، فهي تجربة تمت 
الــجــمــالــيــة املــفــقــودة فـــي ألــحــانــه الــتــي قدمها 
بصيغة الدانس أو الروك، من خالل أوركسترا 
املوسيقى الكالسيكية، التي تعدى دورها هنا 
التجربة  أهمية  مــن  ويــزيــد  الــحــضــور.  مسألة 
مع  بتعاطيه  موبي  فيها  تمتع  التي  املــرونــة 
املحرك  اإلبداعي هو  الهاجس  أغانيه، ليكون 
التجارب  األبــرز في عملية الصناعة، بخالف 
الكالسيكية  لــألوركــســتــرا  تــلــجــأ  كــانــت  الــتــي 
في محاولة لتكريس بعض األغاني من دون 
درجــات  أقصى  وتتجلى  باملرونة.  تتحلى  أن 
املرونة والجدية في األلبوم بشخصية موبي، 
ــوات أخـــرى  ــ ــذي غـــّيـــب صـــوتـــه لــحــســاب أصــ ــ الـ
قادرة على إضفاء روح جديدة ألغانيه، تخدم 
وعلى  أفضل.  بشكٍل  صنعها  التي  املوسيقى 
ــن املـــفـــتـــرض أن  ــان مـ ــن أن األلــــبــــوم كــ ــم مـ ــرغـ الـ
يحتوي على أغاٍن معادة التوزيع ملوبي فقط، 
ه فعليا يحتوي أيضا على 

ّ
كما تم تقديمه، فإن

أغنية Heroes لنجم الروك الراحل، ديفيد بوي، 
التي تم تقديمها بحساسية عالية بمشاركة 
مندي جونز، لتكون فعليا واحــدة من أفضل 
بــوي، منذ  التي قدمت ألغــانــي ديفيد  النسخ 
رحيله عــام 2016. وهــي أيضا واحــدة من بني 
أفـــضـــل ثــــالث أغــــــاٍن فـــي األلــــبــــوم، إلــــى جــانــب 

.We Are All Made Of Starsو Porcelain

ألبوم Reprise لموبي
كلنا مصنوعون من نجوم

ثالثة عقود تفصل 
بين فوز اإليطالي توتو 

كوتونيو، وفوز مواطنه 
داميانو دافيد وفرقته 

»مانيسكن« بجائزة 
»يوروفيجن«. وخالل 

هذه السنوات تحّولت 
المسابقة إلى حدث 

ثقافي أوروبي يحمل 
دالالت سياسية واضحة

بن  غالية  التونسية  المغنية  طرحت 
علي )الصورة( منذ عدة أيام أغنيتها 
»تتر فيلم مصري« من ضمن ألبومها 
ليتهمها  مصري«  »فيلم  الجديد 
أحمد شلبي،  الشاعر  بعدها مباشرة، 
بسرقة  الصباحي،  سلمى  والمغنية 

جمل من أغنية سابقة لهما.

جيه  بي  األميركي  المغني  توفي 
توماس )الصورة(، في منزله بمدينة 
األميركية،  تكساس  بوالية  أرلينغتون 
جــرّاء  من  عامًا،   78 ناهز  عمر  عن 
ما  بحسب  الرئة،  سرطان  مضاعفات 

أفاد وكالء أعماله، في بيان.

الموسيقية  المهن  نقابة  استغاثت 
ــوزراء،  الـ مجلس  برئاسة  مصر،  فــي 
ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، بسبب 
الوسط  يعيشها  التي  الــركــود  حالة 
النقابة  وأصدرت  عمومًا.  الموسيقي 
بيانًا ناشدت فيه بمساعدة الموسيقيين 

وإيجاد حّل ألزمتهم الحالية.

محمد  الفلسطيني  المغني  يصدر 
ألبومه  ــوم،  ــي ال )الــصــورة(  عــســاف 
ــي الــجــديــد »قـــصـــص عن  ــائ ــن ــغ ال
األلبوم  أغاني  وستصدر  فلسطين«. 
تباعًا بمعدل أغنية كّل أسبوع، لمدة 
سبعة أسابيع، بعدما كان قد أطلق 

أغنية »إحنا الفلسطينية« أخيرًا.

أعلن المنتج الموسيقي المغربي »ريد 
بالمغنيين؛  يجمعه  تعاون  عن  وان« 
والتونسي  لمجرد،  سعد  المغربي 
»ريد  وكتب  )الصورة(.  الرباعي  صابر 
قريبًا  »انتظرونا  حسابه:  فــي  وان« 
جديدًا، مع أخوي صابر الرباعي وسعد 

لمجرد« مع صورة جمعته بالرباعي.

بتعاطي  للفرقة  الرئيسي  المغني  اتهم  »مونيسكين«  فــوز  إثــر 
المخدرات قبل صعوده إلى المسرح. لكّن لجنة »يوروفيجن« حسمت 
لم  اإليطالية  الفرقة  مغني  أّن  المخبرية  الفحوص  بيّنت  إذ  الجدل، 
يكن يتعاطى المخدرات كما تكهن البعض. وأفاد االتحاد األوروبي 
لإلذاعة والتلفزيون، وهي الجهة المنظمة للمسابقة، أّن »المسابقة 

لم تشهد أّي تعاٍط للمخدرات، ونعتبر أّن القضية انتهت«.

جدل المخدرات

إنتاجات

Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة



كرواتيا
نحو أول لقب بعد 
وصافة المونديال
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رياضة

ــنـــدي عــــن بــطــولــة  ــلـ ــتـ ــكـ ــاب املـــنـــتـــخـــب االسـ ــ غــ
»الـــــــيـــــــورو« عـــلـــى مــــــدى 16 ســـنـــة مــتــتــالــيــة 
ــدًا فــــي 5 نـــســـخ بــــن ســـنـــتـــي 2000  ــديــ ــحــ وتــ
البطولة األوروبــيــة بعد  إلــى  و2016، ليعود 
20 سنة من آخر مشاركة رسمية له، والهدف 
عيد للكرة 

ُ
محاولة تحقيق مشاركة ُمشرفة ت

االســكــتــلــنــديــة أمــــجــــاد فـــتـــرة الــســبــعــيــنــيــات 
كانت  عندما  والتسعينيات،  والثمانينيات 
اســكــتــلــنــدا تــتــأهــل بــاســتــمــرار إلـــى بــطــوالت 

كأس العالم دون غياب. 

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
ــــى بــطــولــة  تـــأهـــل املــنــتــخــب االســـكـــتـــلـــنـــدي إلـ
»الــيــورو« مــرتــن فــي تــاريــخــه الــكــروي، وفي 
املرة األولى تأهل إلى نسخة السويد 1992، 
فـــوزًا  أن حــقــق  بــعــد  األول  الـــــدور  مـــن  وودع 
وحيدًا وخسارتن، وذلك بعد أن بدأ مشواره 
األوروبـــــــي بــخــســارة أمــــام مــنــتــخــب هــولــنــدا 
بــهــدف نــظــيــف، ثـــم ألــحــقــهــا بــخــســارة ثانية 
أملانيا بهدفن نظيفن، وختم  ضد منتخب 
االنتقالي  املنتخب  مشواره بفوز يتيم على 

لالتحاد السوفييتي قبل حله.
ــارك فــيــهــا  ــ ــتـــي شــ ــــي الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة الـ وفـ
منتخب اسكتلندا في بطولة إنكلترا 1996، 
ــى مــــع إنــكــلــتــرا  ــ ــ نـــافـــس فــــي املـــجـــمـــوعـــة األولـ
وهولندا وسويسرا. وبدأ مشواره بالتعادل 

مع هولندا بــدون أهـــداف، ثم خسر من أمام 
املنتخب اإلنكليزي بهدفن نظيفن، وأخيرًا 
الــفــوز عــلــى منتخب ســويــســرا بهدف  حــقــق 
نظيف، ليفشل في التأهل إلى الــدور الثاني 

سجلة.
ُ
بسبب فارق األهداف امل

 ،»2020 »يــــــــــورو  نـــســـخـــة  فـــــي  وســـــُيـــــحـــــاول 
الرابعة  املجموعة  فــي  جيد  مستوى  تقديم 
نــتــائــج جيدة  وبــالــتــالــي تسجيل  الــصــعــبــة، 
ــدور  ــ ــى الـ ــ ــرة إلـ ــ ــه بـــالـــتـــأهـــل ألول مـ تــســمــح لــ
ــدم فـــي املـــبـــاريـــات  ــه قــ الـــثـــانـــي، خــصــوصــا أنــ
الــوديــة والــرســمــيــة مجموعة قوية  الــدولــيــة 
من الالعبن الخبرة والشباب القادرين على 

صناعة التأهل.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــــى بــطــولــة  تـــأهـــل املــنــتــخــب االســـكـــتـــلـــنـــدي إلـ
»يورو 2020« بعد أن حل ثالثا في مجموعة 
ــه لــلــمــلــحــق املـــؤهـــل  الـــتـــصـــفـــيـــات، ثــــم خـــوضـ
ونجاحه في خطف بطاقة مؤهلة عن جدارة 
واستحقاق. ولعبت اسكتلندا في املجموعة 
الــتــاســعــة إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات بــلــجــيــكــا، 

روسيا، قبرص، كازاخستان وسان مارينو.
وأنــــهــــت اســكــتــلــنــدا الــتــصــفــيــات فــــي املـــركـــز 
انــتــصــارات و5  الــثــالــث برصيد 15 نقطة )5 
املنتخب 16 هدفا مقابل  خسارات(، وسجل 
تــلــقــيــه 19 هــــدفــــا، وبــــهــــذا الـــرصـــيـــد نــجــحــت 
األوروبـــي  امللحق  إلــى  التأهل  فــي  اسكتلندا 
ــيـــان  ــكـ ــه الــــقــــرعــــة ضـــــد الـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ املــــــؤهــــــل، وأوقـ

الصهيوني في الدور نصف النهائي.
وتـــفـــوقـــت اســـكـــتـــلـــنـــدا فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي 
بركالت الترجيح )5 – 3(، لتتأهل إلى املباراة 
ــد مــنــتــخــب صــربــيــا،  الـــنـــهـــائـــيـــة وتـــلـــعـــب ضــ
ــوقــــت األصـــلـــي  ــلـــت بـــعـــد أن انـــتـــهـــى الــ ــأهـ وتـ
بالتعادل )1 – 1( وبعدها بركالت الترجيح 
الثالثة  املشاركة  املنتخب  ليضمن   ،)4  –  5(

في »اليورو« في تاريخه الكروي.
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــــنـــــقـــــاط قــــــــــوة املـــنـــتـــخـــب 
ــــراف  ــــاألطـ االســــكــــتــــلــــنــــدي، فـــربـــمـــا تـــتـــمـــثـــل بـ
الــقــويــة، وخــصــوصــا الــجــهــة الــُيــســرى الــتــي 
تــتــمــثــل بــجــود الــنــجــم كـــيـــران تــيــرنــي مــدافــع 

ــدرو روبــيــرتــســون  فــريــق أرســـنـــال وأمـــامـــه أنــ
والنجمان  اإلنكليزي،  ليفربول  فريق  ظهير 
كــثــيــرًا هــجــومــيــا،  الــلــعــب  يمكنهما صــنــاعــة 
خصوصا عبر الكرات العرضية القاتلة إلى 

عمق منطقة جزاء املنافس.
ــكــــوت  ــون الـــــــالعـــــــب ســ ــ ــكـ ــ ـــيـ ــل ســ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فـــــــي املــ
ماكتوميناي نجم خط الوسط الدفاعي في 
يلعب  أن  يمكنه  والـــذي  اسكتلندا،  منتخب 
اللعب من الخلف  له ببناء  في مركز يسمح 

والــصــعــود بــالــكــرة، وكــذلــك دور قلب الــدفــاع 
إلى جانب كل من تيراني وغرانت هانلي في 

تشكيلة )3 – 5 – 2(.
قدرة  في  فتتركز  الضعف  لنقاط  وبالنسبة 
األطــراف واألظهرة على املساندة الهجومية 
ــكـــي ال يـــســـقـــط الــــفــــريــــق أمــــام  ــة لـ ــيــ ــاعــ ــدفــ والــ
املرتدات السريعة للمنافس، كما أنه سيفشل 
الكرة ويخرج من تنظيمه  الحفاظ على  في 
ــافـــس بــقــوة  ــنـ الــــدفــــاعــــي فــــي حـــــال ضـــغـــط املـ

ــراف، وفـــي حـــال ظــهــرت املــســاحــات  ــ عــبــر األطـ
ملــرتــدات  املنتخب  الــخــطــوط سيتعرض  بــن 

سقطه بسهولة.
ُ
ت

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  فــي  االسكتلندي  املنتخب  يلعب 
الرابعة، ويبدأ مشواره في منافسات بطولة 
»يورو 2020« ضد منتخب التشيك، ثم يلعب 
املـــبـــاراة الــثــانــيــة ضــد إنــكــلــتــرا فــي »ديــربــي« 

الكرة البريطانية، ليختتم مشواره في الدور 
األول ضد منتخب كرواتيا وصيف مونديال 
ــذه  هـ ــــن  مـ ــتــــأهــــل  الــ ــا  ــعـ ــبـ وطـ  .2018 ــا  ــ ــيـ ــ روسـ
املدرب  إلى عمل كبير من  املجموعة يحتاج 
والالعبن، إذ ال يمكن التهاون مع املباريات 
الــثــالث وُيــمــنــع نــزف الــنــقــاط الكبير، لكي ال 
الخروج  خطر  االسكتلندي  املنتخب  يواجه 
املــبــكــر مــن دور املــجــمــوعــات، خــصــوصــا مع 

وجود منتخبن كبيرين في املجموعة.

االسكتلندي  املنتخب  لتشكيلة  وبالنسبة 
املرمى  التالي: في حراسة  الشكل  فهي على 
ــغ غــــــــــوردون، ديـــفـــيـــد مـــــارشـــــال، جـــون  ــريــ )غــ
ــاع ســتــكــون  ــ ــدفـ ــ ــــي خــــط الـ ــــن(، وفــ ــــالوغـ ــاكـ ــ مـ
ــي )أنــــــــــدرو  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ األســـــــمـــــــاء عــــلــــى الــــشــــكــــل الـ
روبيرتسون، غرانت هانلي، سكوت ماكينا، 
كـــيـــران تــيــرنــي، ســتــيــفــان أودونــــيــــل، ديــكــالن 
ــنـــدري، غــريــغ  غـــاالغـــيـــر، لــيــام كـــوبـــر، جــــاك هـ

تايلو ونايثان باتيسون(.

وفــــــــــي خـــــــط الـــــــوســـــــط ســـــتـــــكـــــون األســــــمــــــاء 
ــاغـــن، كــالــوم  عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي )جـــــون مـ
سكون  أرمــســتــرونــغ،  ســتــوارت  ماكغريغور، 
مــاكــتــيــمــونــاي، جــــون فــلــيــك، بــيــلــي غيلمور 
وديــفــيــد تـــورنـــبـــول(، فــي وقـــت ســيــضــُم خط 
كريستي،  رايــن  فوريست،  )جيمس  الهجوم 
ــكـــس، شـــي أدامـــز  رايــــن فـــرايـــزر، لــيــنــدون دايـ

وكيفن نيسبت(.
رياض...

اسكتلندا من أجل مشاركة ُمشرفة بـعد 20 سنة من الغياب

رياض الترك

ــــي  ــــرواتـ ــكـ ــ ــل املــــنــــتــــخــــب الـ ــدخــ ــيــ ســ
بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة فـــي بــطــولــة 
بــســبــب  وذلـــــــــك   ،»2020 »يــــــــــورو 
تحقيقه إلنــجــاز تــاريــخــي فــي مــونــديــال عام 
2018، عــنــدمــا وصــــل املــنــتــخــب إلــــى املـــبـــاراة 
أمــام فرنسا بطلة  آنــذاك، وخسرها  النهائية 
ــشــارك كــرواتــيــا بــأســمــاء ُمميزة 

ُ
الــعــالــم. وســت

ــيــــة، في  تــلــعــب فــي أفــضــل الـــدوريـــات األوروبــ
محاولة للذهاب بعيدًا في البطولة األوروبية 
األول في  باللقب  الــتــتــويــج  مــحــاولــة  ال،  ولـــم 

التاريخ؟

لمحة وتاريخ في »اليورو«
صبح كرواتيا دولــة مستقلة، كانت 

ُ
قبل أن ت

ا من املنتخب اليوغوسالفي بن سنتي  جزء
1960 و1992، وفي عام 1996 شاركت كرواتيا 
ألول مرة باسم بالدها، وحققت نتائج جيدة 
حقق املركز 

ُ
لتخرج من الدور ربع النهائي وت

السابع في البطولة آنذاك.
شارك كرواتيا في نسخة عام 

ُ
وبعد ذلك لم ت

ــشــارك في نسخة عــام 2004 
ُ
2000، لتعود وت

أن تعود  املجموعات، على  مــن دور  وتــخــرج 
فـــي نــســخــة الــنــمــســا وســويــســرا وتــصــل إلــى 
النهائي فــي نتيجة جــيــدة، وفي  الـــدور ربــع 
الــكــرواتــي  املنتخب  خــرج   ،2012 عــام  نسخة 

مجددًا من دور املجموعات.
ــتـــي احــتــضــنــتــهــا  ــــي الــنــســخــة األخــــيــــرة الـ وفـ
الذهاب  في  الكرواتي  املنتخب  فشل  فرنسا، 
بعيدًا وخرج من دور الـ16، وهذه املرة على يد 
لنتفشل  نظيف،  بهدف  البرتغالي  املنتخب 
كرواتيا في الوصول إلى الدور ربع النهائي 

وكذلك الفشل مجددًا بعد الوصول إلى الدور 
نصف النهائي.

ُيذكر أن املنتخب الكرواتي تصدر مجموعته 
حــقــق  أن  ــعـــد  بـ  »2016 »يــــــــورو  بـــطـــولـــة  فــــي 
انتصارين وتعادال وجمع 7 نقاط في املركز 
التي  الوصيفة  إسبانيا  على  متقدما  األول، 
جمعت 6 نــقــاط مــن فــوزيــن وخــســارة، وعلى 
تــركــيــا الــثــالــثــة الـــتـــي جــمــعــت 3 نـــقـــاط فقط 
وتــشــيــكــيــا الـــرابـــعـــة الـــتـــي جــمــعــت نــقــطــة في 

املركز األخير.
وسُيحاول املنتخب الكرواتي تقديم عروض 
لــنــســخــة 2020،  املــجــمــوعــات  فـــي دور  قـــويـــة 
ــر، ســعــيــا  ــيــ مــثــلــمــا فـــعـــل فــــي املــــونــــديــــال األخــ
الكرواتية،  للكرة  جديد  إنجاز  تحقيق  وراء 
ومحاولة رفع أول كأس في تاريخ املنتخب، 
شهده  الـــذي  الكبير  الــتــطــور  بعد  خصوصا 

املنتخب في السنوات األخيرة.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
إلــى بطولة »يــورو  الــكــرواتــي  املنتخب  تأهل 
الخامسة  املجموعة  تــصــدر  أن  بعد   ،»2020
في التصفيات األوروبــيــة، إذ جمع 17 نقطة 
من 5 انتصارات وتعادلن وخسارة، وسجل 
املــنــتــخــب 17 هــدفــا مــقــابــل تــلــقــيــه 7 أهــــداف، 
وتقدم على ويلز صاحبة املركز الثاني والتي 

جمعت 14 نقطة.
وعــلــى صعيد نــقــاط الــقــوة والــضــعــف، يملك 
املــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي الــكــثــيــر مـــن نــقــاط الــقــوة 
ولــعــل أبـــرزهـــا تــواجــد اثــنــن مــن األفــضــل في 
خـــط الـــوســـط وهــمــا لــوكــا مـــودريـــش وإيــفــان 
راكـــيـــتـــيـــتـــش، هــــــذا بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تـــواجـــد 
ماتيو كوفاسيتش، وهــو األمــر الــذي يجعله 
واحـــدًا مــن أفضل خطوط الــوســط فــي بطولة 

EURO  2020  يورو

يُشارك المنتخب الكرواتي في بطولة »يورو 2020« وعينه على تحقيق إنجاز 
كبير بالتأهل من دور المجموعات ومحاولة الوصول إلى المباراة النهائية، 

تمامًا مثلما فعل في مونديال روسيا 2018

)Getty( تملك كرواتيا أسماء ُمميزة في جميع الخطوط

)Getty( 2018 حلت كرواتيا وصيفة لفرنسا بطلة العالم في عام

)Getty( اسكتلندا تعود إلى »اليورو« بعد 20 سنة)Getty( »شاركت اسكتلندا مرتين فقط في »اليورو

في  تلعب  التي  تميزة 
ُ
امل النجوم  من  الكثير  الكرواتي  املنتخب  يملُك 

أبرز الدوريات األوروبية، لكن يمكن اعتبار العب خط الوسط، لوكا 
 136 اآلن  لعب حتى  الـــذي  وهــو  للمنتخب،  األول  النجم  مــودريــتــش، 
مباراة مع كرواتيا وسجل 17 هدفًا دوليًا. هو القائد على أرض امللعب 
دبر في صناعة الهجمات للمنتخب الكرواتي وصلة الوصل 

ُ
والعقل امل

بني خطي الدفاع والهجوم في املباريات. أما النجم الثاني في كرواتيا 
فهو العب خط وسط فريق إشبيلية الذي مثل منتخب بالده في 106 
التي خاضها  الدولية  اللقاءات  مباريات وسجل 15 هدفًا في جميع 

حتى اآلن.

ُيعتبر زالتكو داليتش من املدربني الجيدين في كرة القدم، وهو الذي 
أندية عربية وأوروبــيــة قبل أن يستلم دفة تدريب كرواتيا  درب عدة 
أندية  داليتش  درب   .2018 عــام  في  املونديال  إلــى وصافة  ويقودها 
مــثــل فــارتــيــكــس، وريــجــكــا وســالفــني بيلوبو فــي كــرواتــيــا وديــنــامــو 
تيرانا )ألبانيا(. في وقت درب فريقي الفيصلي والهالل السعوديني 
والــعــني اإلمــــاراتــــي، واســتــلــم تــدريــب كــرواتــيــا فــي عـــام 2017. وقــاد 
 داليتش املنتخب الكرواتي في 41 مباراة حتى اآلن وحقق 20 فوزًا 
مقابل 8 تعادالت و13 خسارة، وسجل املنتخب معه 68 هدفًا مقابل 

تلقيه 58.

لوكا مودريتش

زالتكو داليتش

»اليورو«. كما تملك كرواتيا خط هجوم قويا 
يتمثل بوجود العبن مثل إيفان بيريسيتش 
ومــاريــو مــانــدزوكــيــتــش ونــيــكــوال كالينيتش 
وأنـــــدري كــرامــاريــتــش، وأخـــيـــرًا يــمــلــك العــبــو 
املالعب  فــي  الــكــرواتــي خــبــرة كبيرة  املنتخب 
األوروبـــيـــة، وخــصــوصــا بعد اإلنــجــاز الكبير 

الذي صنعوه في مونديال روسيا عام 2018.
فــي املــقــابــل، ُيــعــانــي املــنــتــخــب الــكــرواتــي من 
مشكلة الضغط الكبير على الالعبن، والذي 
يــجــعــلــهــم يــســقــطــون دائـــمـــا أمــــام املــنــتــخــبــات 
الكبيرة، وهو ما سُيعقد مهمة املنافسة على 
املـــدرب داليتش،  »يـــورو 2020«. وحــتــى  لقب 
ــرات صــحــافــيــة ســـابـــقـــة أن  ــمـ ــؤتـ كـــشـــف فــــي مـ
الضغط تسبب بسقوط الفريق وعدم قدرته 
عــلــى املــنــافــســة، وحــتــى الــتــأهــل إلـــى البطولة 
األوروبـــــــيـــــــة كــــــان صـــعـــبـــا جــــــدًا ولــــــم يـــحـــدث 

بسهولة.

المجموعة والتشكيلة
يلعب املنتخب الكرواتي في املجموعة الرابعة 
في بطولة »يورو 2020«، ويبدأ مشواره ضد 

منتخب إنكلترا في أقوى مباريات املجموعة، 
ثم يلعب ضد منتخب تشيكيا في املواجهة 
ضد  األول  الــدور  مباريات  ويختتم  الثانية، 

تجدد«.
ُ
منتخب اسكتلندا »امل

ولــــن يـــكـــون الــتــأهــل عـــن هــــذه املــجــمــوعــة في 
يــد أي منتخب ُمــشــارك، وذلــك بسبب تــوازن 
القوى املوزعة بن 3 منتخبات تقريبا وهي 
املنتخب  وعلى  وتشيكيا،  وكرواتيا  إنكلترا 
ــه مــــن أجـــل  ــكــــرواتــــي تـــقـــديـــم أفـــضـــل أداء لــ الــ
األول بغية تجنب  املــركــز  مــن  التأهل  ضمان 
التأهل من املركز الثاني أو الثالث، ومواجهة 
منتخبات قوية في الدور الثاني من البطولة 
ــة، فــهــل يــنــجــح وصــيــف الــعــالــم في  ــيــ األوروبــ

تحقيق املهمة الصعبة؟
أما عن تشكيلة املنتخب الكرواتي فهي على 

الــشــكــل الــتــالــي: فــي حــراســة املــرمــى )لــوفــري 
كالينيتش، دومينيك ليفاكوفيتش وسيمون 
الــدفــاع هناك )دومجوي  سلوغا(، وفــي خط 
فيرساليكو،  سيمي  لــوفــريــن،  ديــجــان  فــيــدا، 
بورنا باريسيتش، دويي كاليتا كار، يوسيب 
بــراداريــتــش، ميلي  يورانوفيتش، دومــانــوي 

سكوريتش، يوسكو غفارديوال(.
أما في خط الوسط فهناك )لوكا مودريتش، 
بروزوفيتش،  ماريسيو  ماتيو كوفاسيتش، 
مــيــالن بــاديــلــي، مــاريــو بــاســالــيــتــش، نيكوال 
فــالســيــتــش ولـــوكـــا إيــفــانــوســيــك(، وفـــي خط 
الــهــجــوم هــنــاك )إيـــفـــان بــيــريــســيــتــش، أنـــدري 
ــبــــيــــتــــش، يـــوســـيـــب  ــــش، أنــــتــــي ريــ ــتـ ــ ــاريـ ــ ــرامـ ــ كـ
بـــريـــكـــالـــو، بـــرونـــو بــيــتــكــوفــيــتــش، مــيــســالف 

أورسيتش وأنتي بوديمير(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

المنتخب الكرواتي 
تصدر مجموعته في 

بطولة »يورو 2016«

دولـة 
وكرة

هل يُحقق المنتخب 
االسكتلندي نتائج 

ُمشرفة في بطولة 
»يورو 2020« بعد 

انتظاره 20 سنة كاملة 
من أجل العودة، أم أنه 
سيخرج سريعًا من الدور 

األول؟
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حسين غازي

ــا، األعـــــرق  ــركــ ــيــ بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمــ
ــقـــدم الــخــاصــة  ــرة الـ فـــي تـــاريـــخ كــ
قبل  بدايتها  كانت  باملنتخبات، 
انطالق كأس العالم، تحديدًا في عام 1916، 

ومن هناك أقلعت رحلة املنتخبات.
ــوم ســيــنــصــب عـــلـــى مــنــتــخــب  ــيــ حـــديـــثـــنـــا الــ
ــة الـــتـــي تـــأتـــي فــــي املــرتــبــة  ــ ــــدولـ تـــشـــيـــلـــي، الـ
التتويجات برصيد  الرابعة من حيث عدد 
لقبن فــقــط مــنــاصــفــة مــع بـــاراغـــواي، خلف 
أوروغــــــواي صــاحــبــة الــرقــم الــقــيــاســي )15( 
ــبــــرازيــــل  ـــ14 والــ ــ ــ واألرجــــنــــتــــن الـــوصـــيـــفـــة بـ
الثالثة بـ9 ألقاب. تشيلي تعتبر واحــدًا من 
املنتخبات األربعة التي شاركت في بطولة 
أي  األولـــى،  النسخة  منذ  الجنوبية  أميركا 
هـــي واحـــــدة مـــن املـــؤســـســـن، رغــــم أنــهــا في 
النسخ الست األولى احتلت املرتبة األخيرة 
ــيـــب املـــجـــمـــوعـــة،  ــرتـ بــــن املـــنـــتـــخـــبـــات فــــي تـ
وانتظرت حتى عام 1926 لتحقق انتصارها 

األول )ال نقصد تحقيق اللقب األول(.

اللقب األول
استغرق األمر سنوات طويلة حتى نجحت 
تشيلي في تحقيق اللقب األول، كان ذلك في 
عام 2015 خالل النسخة التي استضافتها 

على أرضها.
ــة األولـــــــــى،  ــمــــوعــ ــعـــبـــت تـــشـــيـــلـــي فـــــي املــــجــ لـ
ونجحت في تصّدر الترتيب بفضل النجوم 
غــرار كالوديو  املميزين في صفوفها، على 
ــذاك، وأرتـــــورو  ــ بـــرافـــو حــــارس بــرشــلــونــة آنــ
ــدال وألــيــكــســيــس ســانــشــيــز ومــجــمــوعــة  ــيـ فـ

تشيلي
بطلة المئوية

تتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 
التي تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل على المالعب البرازيلية، بعدما 
تاريخ  اليوم  ونستعرض  واألرجنتين.  كولومبيا  في  تقام  أن  مقررًا  كان 

منتخب تشيلي وأرقامه

3031
رياضة

أخـــرى مــن الالعبن الــذيــن كــانــوا ينشطون 
في دوريات أوروبية كبيرة.

ــلـــى بـــولـــيـــفـــيـــا وعـــلـــى  ــفــــوقــــت تـــشـــيـــلـــي عـ وتــ
التي  املكسيك  اإلكـــوادور، فيما تعادلت مع 
احــتــلــت املــرتــبــة األخـــيـــرة وودعــــت املسابقة 
مـــبـــكـــرًا. فـــي ربــــع الـــنـــهـــائـــي، أطـــــاح منتخب 
هدف  بعد  األوروغــويــانــي  بنظيره  تشيلي 
مباغت لالعب ماوريسيو إيسال في الدقيقة 
الـ80، قبل أن يقابل بيرو في نصف النهائي، 
أبناء  املــبــاراة كانت صعبة، نجح  أن  ورغــم 
املدرب خورخي سامباولي في العبور إلى 

النهائي بعد الفوز بنتيجة 1-2.
فــي املــبــاراة الختامية، كــانــت املــواجــهــة مع 
ال سيما  قــاري،  للقب  املتعطشة  األرجنتن 
مـــع لــيــونــيــل مــيــســي، لــكــن أمــــام الــجــمــاهــيــر 
ــاد نـــاســـيـــونـــال« فــي  ــ ــتـ ــ ـــي »اسـ الــتــشــيــلــيــة فـ
الــعــاصــمــة ســانــتــيــاغــو، كــانــت املــهــمــة شاقة 
وصـــعـــبـــة، رغــــم أنــــه اتــيــحــت لــكــال الــطــرفــن 
العديد من الفرص للتسجيل، لكن أحــدًا لم 
الــشــبــاك، ال سيما غــونــزالــو   

ّ
ينجح فــي هـــز

 لــســيــرخــيــو 
ً
ــل بــــديــــال ــ ــذي دخـ ــ إيــــغــــوايــــن، الــ

أغــــويــــرو، لــكــنــه أهـــــدر فـــرصـــة قــاتــلــة كـــادت 
تــقــضــي عــلــى أحــــالم تــشــيــلــي. خـــالل ركـــالت 
الـــتـــرجـــيـــح، تـــقـــّدم مــيــســي وســـجـــل، ليفشل 

ــا، لــيــعــلــن الـــحـــكـــم فـــوز  ــغـ ــيـ ــانـ إيــــغــــوايــــن وبـ
تشيلي باللقب األول بعد 4 ركالت ناجحة.

النسخة المئوية
أمــيــركــا 2016 بشكٍل  أقــيــمــت بــطــولــة كــوبــا 
املــئــويــة على  بــالــذكــرى  احــتــفــااًل  استثنائي 
ــــالق املـــنـــافـــســـة األعـــــــــرق عـــلـــى صــعــيــد  ــطـ ــ انـ
 شــــيء يـــوحـــي بــأنــهــا 

ّ
املــنــتــخــبــات، كــــان كــــل

ستكون نسخة خارجة عن املألوف.
الــدورة حينها في الواليات  جرت فعاليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، وكـــانـــت كــوبــا أمــيــركــا 
الالتينية،  الــقــارة  مــن  األولـــى  للمرة  تــخــرج 
كــمــا خــصــصــت كــأســا خــاصــة مــخــتــلــفــة عن 
الكأس املعروفة، وهناك استطاعت تشيلي 
تــفــجــيــر املـــفـــاجـــأة ثــانــيــة بــحــصــدهــا الــلــقــب 
الثاني. في البداية، شهدت النسخة املئوية 
خـــــروج الـــبـــرازيـــل وأوروغــــــــــواي مـــن الــــدور 
الــحــال  بطبيعة  األمــــر صــدمــة  وكــــان  األول، 
للجميع، خسارة منتخبن بهذا الحجم قد 
يؤثران على نسب املشاهدة، لكن األرجنتن 
استطاعت بطبيعة الحال العبور للنهائي، 
ومع وجود ليونيل ميسي كان األمر جيدًا 

بالنسبة للمنظمن.
تأّهل منتخب التانغو متصدرًا مجموعته، 
ــقــــاط مــــن 3 انـــتـــصـــارات  بـــعـــدمـــا حـــقـــق 9 نــ
متتالية، بينها على تشيلي البطل بنتيجة 
2-1، لـــيـــرّد اعـــتـــبـــاره مــبــدئــيــا بــعــد خــســارة 
تــشــيــلــي  تـــتـــأثـــر  ــم  لــ نــســخــة 2015.  نـــهـــائـــي 
بالخسارة أمام األرجنتن، بل وّجهت رسالة 
النهائي،  ربــع  فــي  للجميع  اللهجة  شــديــدة 
نظيفة  بسباعية  املكسيك  على  الــفــوز  بعد 
بفضل سوبر هاتريك لفارغاس. على املقلب 

فارغاس يعتبر 
الهداف التاريخي لتشيلي 

في الكوبا

ريو دي جانيرو ال تستبعد منع مباريات كوبا أميركا 
لم يستبعد عمدة مدينة ريو دي جانيرو، إدواردو بايس، منع إقامة مباريات لكرة القدم في 
م فيروس كورونا في األسابيع 

ُ
املدينة، ومنها مباريات بطولة كوبا أميركا في حال تفاق

بدون  املباريات  بإقامة  أميركا،  لبطولة كوبا  الرئيسي  املقر  املقبلة. وتسمح مدينة ريو، 
جمهور بفضل مرسوم سيعاد النظر فيه اعتبارًا من 14 من الشهر الجاري بعد يوم من 
انطالق البطولة القارية. وأعلن بايس أن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( 
واالتحاد البرازيلي لكرة القدم، لم يتواصال مع مجلس بلدية ريو بشأن إقامة بطولة كوبا 
م األزمة الصحية، قد ُيعلق املرسوم الذي يسمح بإقامة 

ُ
أميركا، موضحًا أنه في حال تفاق

املباريات. وأعلن اتحاد )كونميبول( االثنني فجأة أن البرازيل ستستضيف بطولة كوبا 
أميركا بعد تخلي كولومبيا واألرجنتني عن استضافة البطولة.

توقيف حكمين من مباراة أوروغواي وباراغواي 
أعلنت لجنة الحكام في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( توقيف حكمني 
قيمت الخميس في مونتفيديو، في إطار تصفيات 

ُ
من مباراة أوروغواي وباراغواي التي أ

أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر 2022. واعتبرت لجنة الحكام في الكونميبول 
الحكم  رولـــدان،  وميغيل  )الــفــار(،  املساعد  الحكم  تقنية  جــالــو، حكم  نيكوالس  توقيف 
املــســاعــد، الرتــكــاب »أخــطــاء جسيمة وظــاهــرة« فــي املــبــاراة بــني أوروغــــواي وبــاراغــواي. 
وأشارت اللجنة إلى إلغاء هدف في أوروغواي سجله جوناثان رودريغيز في الدقيقة الـ 
وقف الحكمان لفترة مفتوحة في البطوالت 

ُ
23، وفقًا لبيان الكونميبول. وعقب هذا القرار، أ

برعاية الكونميبول. وخاضت أوروغواي وباراغواي، الخميس، مباراتهما في تصفيات 
أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر التي انتهت بالتعادل السلبي. وسيزور منتخب 
البرازيل في  أوروغــواي فنزويال، الثالثاء املقبل، بينما سيستضيف منتخب باراغواي 

اليوم نفسه.

البرازيل تهزم اإلكوادور 2-0 في تصفيات مونديال 2022
ب املنتخب البرازيلي على نظيره اإلكــوادوري بهدفني دون رد، حمال توقيع كل من 

ّ
تغل

أميركا  عــن  الــتــأهــل  مــن تصفيات  السابعة  الــجــولــة  خــتــام  فــي  ونــيــمــار،  ريتشارليسون 
الـــ15، محافظني على  النقطة  إلــى  السامبا  راقصو  ليصل  إلــى مونديال قطر،  الجنوبية 
الشوط األول، محافظًا  الصمود طــوال  اإلكـــوادور من  ن منتخب 

ّ
الترتيب. وتمك صــدارة 

على نظافة شباكه، لكن دون تسجيل أي هدف في مرمى البرازيليني كذلك، قبل أن يشدد 
منتخب البرازيل الضغط في الشوط الثاني. وأثمر الضغط البرازيلي هدفًا أول )د. 64( 
جاء عبر ريتشارليسون، العب إيفرتون اإلنكليزي. وفي )د. 88(، بعد اللجوء إلى تقنية 
حكم الفيديو )فار(، احتسب حكم املباراة ركلة جزاء ملنتخب البرازيل، نفذها نيمار، نجم 
)السيليساو(. وبهذه الهزيمة، تجّمد  باريس سان جيرمان، ليحولها إلى الهدف الثاني لـ
رصيد اإلكوادور عند تسع نقاط في املركز الثالث بالترتيب خلف األرجنتني التي تحتل 

الوصافة بـ11 نقطة.

السماح بحضور الجماهير مباراة كولومبيا واألرجنتين
أمام  القدم  لكرة  األول  املنتخب  الجمهور مباراة  الكولومبية بحضور  الحكومة  سمحت 
األرجنتني ضمن تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر 2022 يوم األربعاء 
لكرة  الكولومبي  االتحاد  يد  النهائي سيكون في  القرار  أن  السلطات  املقبل. وأوضحت 
القدم. وقال عمدة مدينة بارانكيا التي ستستضيف املباراة، خايمي بوماريخو، إنه »إذا 
إلــى 25% من  الجماهير بنسبة تصل  االتــحــاد، فستكون هناك إمكانية لحضور  قــرر 
الفترة  الالتيني إلى االنفتاح خالل  البلد  القرار بالتوافق مع توجه  سعة امللعب«. ويأتي 
املاضية، رغم تسجيل كولومبيا لنحو 3.5 ماليني إصابة بكوفيد-19، إضافة إلى نحو 

90 ألف وفاة، بينها 511 حالة سجلت خالل الساعات األخيرة.

أيوب الحديثي

سيكون منتخب تشيلي، أحد أبرز املرشحني لحصد كأس كوبا 
أميركا 2021، واستعادة اللقب الذي فقده في النسخة املاضية، 
لحساب منتخب البرازيل، بعد أن اكتفى باملركز الرابع في نسخة 
2019. أليكسيس سانشيز، ذاك النجم الذي ولد في التاسع عشر 
من كانون األول/ ديسمبر عام 1988، يعتبر بالتأكد من أوائل 
النجم  وهــو  »الروخـــا«،  كتيبة  مع  تألقهم  ينتظر  الذين  الهدافني 
الذي أظهر تفوقا على أقرانه منذ بداية مشواره. الالعب الهداف 
الذي بدأ مسيرته في نادي كوبريلوا وتدرج في فئاته السنية، إلى 
أن وصل إلى الفريق األول عام 2005، نجح في تجاوز صراعه 
املواجهات في  للعب  الذي أجبره على استعارة حذاء  الفقر،  مع 
فرق الفئات العمرية، قبل أن ُيمنح حذاء خاصا به من قبل رئيس 
مواجهاته  في  تألقه  بعد  بها،  ولــد  التي  املدينة  توكوبيال،  بلدية 
األولى. مسيرة سانشيز إلى مالعب أوروبا، واجهتها صعوبات 
عــدة، كانت أولها دفع رســوم أكاديمية كرة القدم التي بدأ فيها 
مشواره، حيث كان يخشى أن تتعرض أحالمه الكروية للخطر، 
اللجوء للجيران للحصول  مما اضطره في بعض األحيان إلى 
ــعــاب الــبــهــلــوانــيــة، في  عــلــى بــعــض الــطــعــام، ومــمــارســة بــعــض األل
ضطر أليكسيس أيضا 

ُ
الــشــارع من أجــل جمع  املــال. وبعدها ا

بوكسينغ )حصل  الكيك  ريــاضــة  ومــمــارســة  الــســيــارات  لغسل 
األمــور  العديد من  والعمل في  آخــريــن(  لقتال شباب  أجــر  على 
أجراها  مقابلة سابقة  وفــي  الجيب،  مــصــروف  تأمني  أجــل  مــن 
الــلــنــدنــيــة:  )ذا صـــن(  قـــال لصحيفة  األكـــبـــر،  هــامــبــرتــو شقيقه 
»أليكسيس لم يكن لديه أي شيء. كان عليه أن يقاتل من أجل 
الحصول على املال«. لكن بعد موسم واحد في الدوري املحلي، 
لفت الالعب املوهوب أنظار كشافي األندية األوروبية، لينتقل إلى 
بقميص  لعب  أن  بعد   ،2006 عــام  اإليطالي  أودينيزي  صفوف 
فريق كوبريلوا 47 مباراة وسجل فيها تسعة أهداف. وفي عام 
2007، قامت إدارة أودينيزي بإعارته لريفر بليت األرجنتيني، 
ليلعب موسم األخير في قارة أميركا الجنوبية، قبل أن يعود من 
جديد للفريق اإليطالي، الذي خاض بقميصه 95 مباراة سجل 
فيها 20 هدفا، قبل أن ينتقل لبرشلونة عام 2011، حيث بقي 
معه لـ3 مواسم خاض خاللها 88 مباراة وسجل فيها 39 هدفا. 
وجاءت محطة الالعب القادمة، مع أرسنال اإلنكليزي، الذي تألق 
معه بشكل الفت، قبل أن ينتقل إلى الغريم مانشستر يونايتد 
التالية  محطته  لتكون  الكبير،  النجاح  لها  يكتب  لــم  تجربة  فــي 
لقبني  عاما،  ـــ32  ال ويملك صاحب  اإليطالي.  ميالنو  إنتر  فريق 
بكوبا أميركا مرتني، في )2015 و2016( و15 لقبا جماعيا على 

مستوى األندية.

أليكسيس سانشيز

على هامش الحدث

نجم كرة قدم من تشيلي يملك لقبين بكوبا أميركا في )2015 و2016(، 
و15 لقبا جماعيا على مستوى األندية التي مثلها في أوروبا

منتخب تشيلي 
حقق لقبين 
متتاليين في 
2015 و2016 على 
حساب األرجنتين 
بقيادة ليونيل 
ميسي )هيكتور 
)Getty/فيفاس

ميسي يرغب في حصد لقبه األول مع األرجنتين 
)Getty(

اآلخــر، كانت األرجنتن تتقّدم هي األخرى 
 بــنــتــيــجــة 1-4 

ً
 عــلــى فـــنـــزويـــال

ٌ
بـــثـــبـــات، فـــــوز

مــع تــألــق إيــغــوايــن ومــيــســي والمــيــال. جــاء 
دور نصف الــنــهــائــي، واتــجــهــت األعـــن إلى 
شيكاغو،  فــي  فيلد  سولجر  األول  ملعبن، 
تحديدًا مواجهة كولومبيا املميزة وتشيلي 
بــحــضــور 55 ألـــف مــتــفــرج، هــنــاك اســتــطــاع 
ـــالء الــالعــب  بــطــل نــســخــة 2015 مــبــاغــتــة زمـ
خاميس رودريغز بهدفن سريعن أول 10 
أليكسيس  عــبــور  فــي  كــانــا كفيلن  دقــائــق، 
النهائي مــجــددًا. في  إلــى  سانشيز ورفــاقــه 
هــيــوســن وبــحــضــور 71 ألـــف مــتــفــرج، جــاء 
الـــــواليـــــات املــتــحــدة  دور األرجـــنـــتـــن أمــــــام 

ركالت الترجيح، ضربات املوت، التي كانت 
تخفق وتتوق لها قلوب األرجنتينين كي 
تبتسم لهم بعد عناء سنوات، لكن الصدمة 
كــانــت أســـرع، إهـــدار الــقــائــد ليونيل ميسي 
ــزل كــالــصــاعــقــة عــلــى  ــ الـــتـــســـديـــدة األولـــــــى نـ
الــجــمــيــع، رغـــم أن أرتــــورو فــيــدال هــو اآلخــر 
فشل في املحاولة األولى، فازت تشيلي 2-4 

في النهاية.

أرقاٌم مهمة
تــمــتــلــك تــشــيــلــي الـــعـــديـــد مــــن األرقــــــــام الــتــي 
الحارس سيرجيو  عندها،  التوقف  يمكننا 
لــيــفــيــنــغــســتــون، يــعــتــبــر أكــثــر العــــب خــوضــا 

ــّدم  ــ ــة، مــســتــضــيــفــة الــــبــــطــــولــــة، قـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
أحرز  فيما  بثنائية،  إيغواين عرضا جيدًا 
والــرابــع.  الثالث  الهدفن  والفيتزي  ميسي 
املــوعــود واملنتظر »16 يونيو/  الــيــوم  جــاء 
متفرج  ألـــف   82 بــحــضــور   ،»2016 حـــزيـــران 
على ملعب »ميت اليــف«، باختصار، كانت 
الصدمة في نهاية اللقاء واضحة على وجه 
ميسي، دموع الحزن كانت أقسى ما حصل 
بقيادة  تشيلية  فرحة  قابلتها  املشهد،  في 

املدرب خوان أنتونيو بيتزي.
الكرة  اللعب والــجــري خلف  120 دقيقة من 
ــتــــزاز الـــشـــبـــاك، ســيــنــاريــو  لـــم تــســفــر عـــن اهــ
ثــــم جــــاءت  فــــي 2015،  ملــــا حـــصـــل  ــه  ــابـ مـــشـ

برصيد  أميركا  كوبا  تاريخ  في  للمباريات 
34 مـــرة مــنــاصــفــة مــع الــبــرازيــلــي زيــزيــنــيــو، 
مــع العلم أنــه حمل جــائــزة أفــضــل العــب في 
نسخة 1941 حن حقق منتخب بالده املركز 
الثالث. ما يؤكد أهمية الحراس في تحقيق 
اإلنجازات هو ما فعله القائد كالوديو برافو 
في نسختي 2015 و2016، بعدما حافظ على 
نــظــافــة شــبــاكــه فــي الــعــديــد مــن املــنــاســبــات، 
واختير في النسختن أفضل حامي عرين. 
ننتقل إلــى إدواردو فــارغــاس، وهــو الهداف 
التاريخ لتشيلي في كوبا أميركا برصيد 12 
هدفا، 4 منها في 2015 و6 في نسخة 2016 

وهدفان فقط في 2019.

الجماهير تنتظر 5 نجوم وجه رياضي
في كوبا أميركا

ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
انطالق منافسات بطولة كوبا أميركا في 13 
يونيو/ حــزيــران الــجــاري، من أجــل متابعة 5 

نجوم مميزين.

لويس سواريز
ُيعتبر الــنــجــم لــويــس ســواريــز مــهــاجــم نــادي 
التاريخي  الهّداف  اإلسباني،  مدريد  أتلتيكو 
ملنتخب أوروغـــواي، باإلضافة إلى مساهمته 
بفوز »السيليستي« بلقب بطولة كوبا أميركا 
عام 2011، بعدما استطاع قيادتهم أيضا إلى 
تحقيق املركز الرابع في مونديال 2010 بجنوب 
أفريقيا. وانضم لويس سواريز، صاحب الـ34 
عاما، إلى منتخب أوروغواي عام 2007، للمرة 
ه 

ّ
األولــى، واستطاع التألق ولفت األنظار، لكن

التي  أميركا عــام 2011،  فــي بطولة كوبا  بــرز 
أهـــداف،  بــالــفــوز فيها، بعدما سجل 6  ســاهــم 

وأعطى تمريرتن حاسمتن لزمالئه.

ليونيل ميسي
يسعى النجم املخضرم، ليونيل ميسي، قائد 
منتخب األرجــنــتــن، إلـــى كــســر الــنــحــس الــذي 
واجـــهـــه طـــــوال مـــشـــاركـــاتـــه فـــي بــطــولــة كــوبــا 
أمـــيـــركـــا، بــعــدمــا فــشــل بــالــحــصــول عــلــى لقب 
خصوصا  مناسبات،   5 فــي  القارية  املسابقة 
كــان قريبا  »بــرغــوث« برشلونة اإلسباني،   

ّ
أن

ــرات، عندما وصل  مـ  3 فــي  اللقب  مــن معانقة 
النهائية. وخاض ليونيل ميسي  املباراة  إلى 
ــة فــي  ــهــ ــع مـــنـــتـــخـــب األرجــــنــــتــــن 27 مــــواجــ ــ مـ
»البرغوث«  واستطاع  أميركا،  كوبا  بطوالت 
تسجيل 9 أهداف، باإلضافة إلى صناعته 12 
»راقصي  قائد  أمــل  يبقى  لكن  لــزمــالئــه،  هدفا 
التانغو« الصعود إلى منصة التتويج للمرة 

األولى في مسيرته االحترافية.

نيمار دا سيلفا
يطمح النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم منتخب 
الكبيرة  األمـــل  إلــى تعويض خيبة  الــبــرازيــل، 
ُحــرم من املشاركة في  بــه، بعدما  التي لحقت 
بطولة كوبا أميركا عام 2019، نتيجة اإلصابة 
الــقــويــة الــتــي تــعــرض لها أثــنــاء مشاركته في 
أمــام منتخب قطر. وال يمتلك  مواجهة وديــة 
ــات طــيــبــة أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــريــ نـــيـــمـــار ذكــ
بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، فــقــد تــعــرض لــإيــقــاف 
ملــدة 4 مواجهات، نتيجة طــرده أمــام منافسه 
عام  الــقــاريــة  املسابقة  فــي  كولومبيا  منتخب 
قوية  كالمية  مــشــادة  فــي  دخــل  عندما   ،2015
مــع خــصــمــه إيــلــكــن مــوريــيــو، بــاإلضــافــة إلــى 
 املهاجم الذي قاد بالده للميدالية الذهبية 

ّ
أن

األوملبية للمرة األولى في تاريخها عام 2016.

دوفان زاباتا
منتخب  مهاجم  زابــاتــا،  دوفـــان  النجم  يحلم 
 مكان 

ّ
كــولــومــبــيــا، بـــأن يــكــون أفــضــل مــن يــحــل

ــيـــل فــالــكــو، مــن خـــالل قــيــادة  األســـطـــورة رادامـ
بـــالده إلـــى تحقيق لــقــب بــطــولــة كــوبــا أميركا 
فعلوها  بعدما  تــاريــخــهــا،  فــي  الثانية  للمرة 
 
ً
يغيبون طويال ما جعلهم  عــام 2001،  سابقا 

أتاالنتا  التتويج. شــارك مهاجم  عن منصات 
بطولة  فــي  كولومبيا  مــع منتخب  اإليــطــالــي، 
كــوبــا أمــيــركــا عـــام 2019، واســتــطــاع تسجيل 
هدفن، األول كان بشباك منتخب األرجنتن، 
البطولة(،  أمام منتخب قطر )ضيف  والثاني 
 صاحب الثالثن عاما، يريد زيــادة غلته 

ّ
لكن

التهديفية، وقيادة كولومبيا إلى اللقب القاري.

أليكسيس سانشيز
سانشيز،  أليكسيس  املــخــضــرم  الــنــجــم  يــريــد 
ــر مــيــالنــو  ــ ــتـ ــ مـــهـــاجـــم مـــنـــتـــخـــب تـــشـــيـــلـــي، وإنـ
ــة الــنــجــمــة الــثــالــثــة لـــبـــالده،  ــافـ ــالـــي، إضـ اإليـــطـ
بعدما ساهم بفوزهم سابقا في بطولة كوبا 
تغلب  عــنــدمــا  و2016،   ،2015 عــامــي  أمــيــركــا، 
»الروخا« على منافسه منتخب األرجنتن في 

املواجهتن النهائيتن بركالت الترجيح.

كوبـا           أميركا
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الشائعات
المحافظون أكثر عرضة من الليبراليين

محمد الحداد

أظـــهـــرت دراســـــة جـــديـــدة أجــريــت 
عــــــلــــــى مـــــــــــدى ســــــتــــــة أشـــــــهـــــــر أن 
املحافظني أقل قدرة على التمييز 
بــني الــحــقــائــق الــســيــاســيــة واألكـــاذيـــب من 
الليبراليني، كما أن املحافظني األميركيني 
أكثر عرضة لتصديق القصص اإلخبارية 
الكاذبة مقارنة بالليبراليني. ويرجع ذلك 
إلــى وفــرة املعلومات املضللة ذات  أساسًا 

امليول اليمينية.

عيّنة الدراسة
قادتها  التي  الدراسة  في  الباحثون  وجد 
جامعة أوهايو أن الليبراليني واملحافظني 
في الواليات املتحدة يميلون إلى تصديق 
االدعــاءات التي تروج آلرائهم السياسية، 
ــــع املـــحـــافـــظـــني فــــي كــثــيــر مــن  ــــذا دفـ لـــكـــن هـ
ــــب ورفــــض  ــاذيــ ــ ــبــــول األكــ ــى قــ ــ األحـــــيـــــان إلــ
الحقائق. شملت الدراسة التي نشرت في 
يوم 2 يونيو/ حزيران في مجلة »ساينس 
أدفانسز« 1204 بالغني أميركيني شاركوا 
الثاني  كــانــون  يناير/  بــني  اإلنترنت  عبر 
إجــــراء  خــــال  ــران 2019.  ــزيــ حــ ــيـــو/  ــونـ ويـ

)Getty( لعبت األخبار الكاذبة دورًا كبيرًا في المظاهرات التي أنكرت فيروس كورونا

املواطنني األميركيني، طلب  الدراسة على 
مــنــهــم الــبــاحــثــون أن يــمــيــزوا بـــني صــدق 
وزيف 20 قصة إخبارية تشمل 10 قصص 
فقط حقيقة حظيت بمشاركة عالية على 
الفترة  فــي  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
مــا بــني يــنــايــر إلـــى يــولــيــو مــن عـــام 2019. 
بعد ذلــك قــام املشاركون بتقييم ما يصل 
إلى 240 بيانًا حول مجموعة واسعة من 
 
ً ّ
املوضوعات. توصل الباحثون إلى أن كا

إلى  يميلون  واملحافظني  الليبراليني  مــن 
تــصــديــق االدعــــــاءات الــتــي تــــروج آلرائــهــم 
الــســيــاســيــة، لــكــن املــحــافــظــني يــمــيــلــون في 
ــيــــان إلــــى قـــبـــول األكـــاذيـــب  كــثــيــر مـــن األحــ

ورفض الحقائق مقارنة بالليبراليني.

دور وسائل اإلعالم
وقــال املؤلف املــشــارك في الــدراســة »كيلي 
جاريت« وأستاذ االتصال بجامعة والية 
 من الليبراليني واملحافظني 

ً
 كا

ّ
أوهايو إن

يميلون إلى ارتكاب أخطاء تتأثر بما هو 
الدراسة ليست في  مفيد لهم. لكن نتائج 
صــالــح املــحــافــظــني، ألن هــنــاك الــكــثــيــر من 
املــعــلــومــات الــخــاطــئــة الــتــي تــدعــم املــواقــف 
املحافظة ونتيجة لذلك غالبًا ما يتعرض 

ــون إلـــــــى الـــتـــضـــلـــيـــل. وأضـــــــاف  ــظــ ــافــ ــحــ املــ
»العربي الجديد«  »جاريت« في تصريح لـ
أن العديد من الدراسات السابقة كانت قد 
أشارت إلى أن املحافظني هم أكثر عرضة 
للتعبير عن املفاهيم الخاطئة، ولكن هذه 
الدراسة فريدة من نوعها من حيث اتساع 
نطاق االدعاءات التي تم النظر فيها. كما 
إدراك  أهمية  إلــى  االنتباه  الــدراســة  تلفت 
الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه وســـائـــل اإلعــــــام في 

تشكيل هذه املعتقدات. 
ــاركـــني تــقــيــيــم  طـــلـــب الـــبـــاحـــثـــون مـــن املـــشـ
ــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي تــســتــنــد إلـــــى عــــدٍد  الـ
مــن الــقــصــص الــصــحــافــيــة الــشــائــعــة على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، بــحــيــث 
صــنــف املـــشـــاركـــون كـــل قــصــة عــلــى أنــهــا 
ــاروا إلــى مــدى  صحيحة أو خــاطــئــة وأشــ
قام  النهاية،  في  هــذا.  بتصنيفهم  ثقتهم 
املشاركون بتقييم ما يصل إلى 240 بيانًا 
حــول مجموعة واســعــة مــن املــوضــوعــات 
ــات الـــنـــظـــر  ــ ــهــ ــ ــن وجــ ــ ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ ــل الـ ــثــ ــمــ وتــ
تـــم مــســح مــجــمــوعــة منفصلة  املــخــتــلــفــة. 
الــذيــن تــم تجنيدهم عبر  مــن األشــخــاص 
إلى   

ً
ميا األفــراد  أكثر  لتحديد  اإلنترنت 

عــام،  وبشكل  واملضللة.  الــزائــفــة  األخــبــار 

أظـــهـــر كـــل مـــن الــلــيــبــرالــيــني واملــحــافــظــني 
 لتصديق القصص الصحافية التي 

ً
ميا

تنحاز إلى صفهم، سواء كانت صحيحة 
أم ال.

نتائج
الــتــي قيمها املــشــاركــون  مــن بــني القصص 
الخارجية  وزيـــرة  أن  زعمت  مفبركة  قصة 
ــيــــاري كــلــيــنــتــون  ــة الـــســـابـــقـــة هــ ــيـ ــيـــركـ األمـ
تـــــواطـــــأت مــــع روســــيــــا فــــي أثــــنــــاء عــمــلــهــا 
وزيــــرة لــلــخــارجــيــة، وأنــهــا بــاعــت 20% من 
إمــــــدادات الــيــورانــيــوم األمــيــركــيــة لــروســيــا 
كانت  كلينتون.  ملــؤســســة  تــبــرعــات  مــقــابــل 
ــــدق 2% فـــقـــط مــن  نــتــيــجــة الــتــقــيــيــم أن صـ
الديمقراطيني هذه القصة، بينما ذكر %41 
 .

ً
مـــن الــجــمــهــوريــني أنـــهـــا فــعــلــت ذلــــك فــعــا

تم  الــتــي  الرئيسية  القضايا  إحـــدى  كــانــت 
تحديدها في الدراسة هي أن هذه الحقائق 
واألكاذيب املنتشرة على نطاق واسع لها 
آثار مختلفة على الليبراليني واملحافظني. 
الـــتـــصـــريـــحـــات  مــــــن   %65 تـــصـــنـــيـــف  تــــــم 
أنها  على  الــعــالــي  التفاعل  ذات  الحقيقية 
تفيد الليبراليني، بينما تم اعتبار 10% فقط 
من االدعــاءات الدقيقة مفيدة للمحافظني. 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تـــم تــصــنــيــف 46% من 
مــفــيــدة للمحافظني،  أنــهــا  عــلــى  األكـــاذيـــب 
مقارنة بـ 23% من االدعــاءات الكاذبة التي 
وأضــاف  الليبراليني.  على  بالفائدة  تعود 
جاريت: »لقد رأينا أن األكاذيب السياسية 
الشائعة تميل إلى إفادة املحافظني، بينما 
الليبراليني.  تفضيل  إلـــى  الــحــقــائــق  تميل 
املحافظني  على  الصعب  مــن  يجعل  وهـــذا 

تجنب املفاهيم الخاطئة«.

خالل إجراء الدراسة 
على املواطنني 

األميركيني، طلب منهم 
الباحثون أن يميزوا بني 
صدق وزيف 20 قصة 

إخبارية تشمل 10 
قصص فقط 

■ ■ ■
املحافظون يميلون 

في كثير من األحيان 
إلى قبول األكاذيب 

ورفض الحقائق مقارنة 
بالليبراليني

■ ■ ■
العديد من الدراسات 

السابقة كانت قد 
أشارت إلى أن 

املحافظني هم أكثر 
عرضة للتعبير عن 

املفاهيم الخاطئة

باختصار

المحافظين هم أكثر عرضة لتصديق القصص  بأّن  اليمينيّة، كشفت دراسة حديثّة  التيارات  الحقائق من قبل  بسبب تحريف 
اإلخباريّة الكاذبة مقارنة مع الليبراليين

هوامش

خطيب بدلة

يعتقد كاتب هذه األسطر أّن ثقافتنا املعاصرة تحتاج، 
بني حني وآخر، إلى »حوسة« )مصطلح محلي يعني: 
تعزيل البيت، وتنظيفه، وتهويته(، وأّن أول مفهوم أو 
»املليون«.  هــو  وتهويته  تنظيفه  بنا  يجدر  مصطلح، 
الناس في  منطقيًا، يستحيل أن يتفق عدد قليل من 
الرأي، حول قضية ما، أو تقييم إنسان معني، فما بالك 

باملاليني؟
أيـــام معّمر  املــاليــني؟« فــي ليبيا،  نــتــجــت أغنية »ويـــن 

ُ
أ

القذافي، وهي من كلمات علي الكيالني، وألحان عبد 
الله املنصور، غناء جوليا بطرس وأمل عرفة وسوسن 
م األغــنــيــة على نحو احــتــفــالــي، بهيج،  ــدَّ

َ
ــق

ُ
ت الــحــمــامــي. 

وتطالب »الشعب العربي« بأن يغضب، ليس من أجل 
حريته وكرامته املهدورة، بل من أجل قضية فلسطني 

التي اعتاد الحكام الديماغوجيون املتاجرة بها.
الشاعر الغنائي الشهير، إسماعيل الحبروك )1925- 
ــذي كــتــب أجــمــل األغـــانـــي لــفــريــد األطــــرش،  ــ 1966(، ال
وعبد الحليم حــافــظ، ومــحــّرم فـــؤاد، وصــبــاح، وفايزة 
أحــمــد، ونــجــاة الصغيرة، وكـــارم محمود، ونـــازك، هو 
»يــا َجَمال يا حبيب املاليني«،  الــذي كتب أغنية  نفسه 

اها 
ّ
ولحنها موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب، وغن

أو  نــســأل،  اآلن  دعــونــا  حــافــظ.  الحليم  عــبــد  العندليب 
ــاٌن )مــــن الــبــشــر( حبيبًا  نـــتـــســـاءل: كــيــف يــكــون إنـــسـ
لــلــمــاليــني؟ مـــا نـــوع األدمـــغـــة واألنـــفـــس واألفـــئـــدة الــتــي 
املاليني حتى تجتمع على حّبه؟ جمال  هــذه  تمتلكها 
عبد الناصر، يا سيدي، واحد من الضباط املصريني 
ذوا انقالب 1952، وأزاحوا امللك فاروق، وصار 

ّ
الذين نف

رئيسًا لجمهورية مصر. الرجل، لإلنصاف، له خصال 
حسنة، فقد ُعرف بنظافة اليد، والتواضع، واإلخالص، 
 سيئة، فقد أبــعــد، بــالــقــوة، أول رئيس 

ً
ولــكــّن لــه أفــعــاال

جمهورية متفق عليه، محمد نجيب، وحال دون إقامة 
السلمي  التداول  نظام سياسي ديمقراطي يقوم على 
للسلطة، وكان مستبّدًا برأيه، يعتمد الخطابة، والصوت 
الجهوري، في السيطرة على عواطف املاليني، متهورًا 
فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات املــصــيــريــة، بــدلــيــل وقــــوع هزيمة 
الخامس من يونيو/ حزيران 1967، في أواخر عهده.            
إذا كان محّبو عبد الناصر في مصر وخارجها، وهم 
َيــعــرفــون هــذا عنه، ويحبونه،   ،

ً
فــعــال يــعــّدون باملاليني 

ال  كانوا  وإذا  فيهم.  مــوجــودة  املشكلة  أّن  يعني  فهذا 
الــوقــت ذاتـــه، مــا كــان يجري  يعرفونه، ويجهلون، فــي 
أمــام  نــكــون  السياسية املحلية والــدولــيــة،  املــطــابــخ  فــي 

نّية،  العضال، وأمة ال تتوافر لديها  التخلف  حالٍة من 
أو تــصــّور، أو قـــرار بتخطي واقــعــهــا، واالنــطــالق إلى 

مصاف األمم الراقية. 
ثّمة فكرة تراود محسوبكم على نحو ملّح، وهي أّن ما 
ألحقته سياسة جمال عبد الناصر الشعبوية بمصر 
العربية«  »الشعوب  بـ ألحقته  بكثير مما   

ّ
أقل أذى،  من 

أّن هاتيك الشعوب لم تلد رئيسًا أو  األخــرى. السبب 
زعيمًا يمتلك كاريزما قيادية مثل عبد الناصر. ومع 
ذلك، تقّمص زعماؤها شخصيته، وقّرروا أن يكونوا 
نسخًا منه، ولكن بالقوة. ولك أن تتخّيل كم من أبناء 

تلوا على يد حافظ األسد )وصدام 
ُ
الشعب السوري ق

حسني مثله( حتى أصبح فيه قادرًا على إخراج مليون 
مــواطــن مــن بــيــوتــهــم، وإرغــامــهــم عــلــى حــْمــل صــوره 
والالفتات التي تشيد بانتصاراته وفتوحاته الكاذبة، 
والــركــض في الــشــوارع وهــم يصيحون بــالــروح بالدم 

نفديك يا حافظ.  
فــي أثــنــاء انتخابات بــشــار األســـد أخــيــرًا، عمد لفيف 
مــن املــعــارضــني املقيمني فــي بــالد ديــمــقــراطــيــة، آمنة، 
ــوم مـــاليـــني الــشــعــب الـــســـوري الـــذيـــن ُيــجــبــرهــم  ــ ــــى ل إل
نظام األسد على الخروج في مسيرات تأييد )لم تعد 
مليونية بسبب عمليات التهجير الكبرى التي حصلت 
أو متناسني،  الفائتة(، ناسني،  العشر  السنوات  خالل 
إجبار  من  بموجبها  النظام  هــذا  ن 

ّ
يتمك التي  اآلليات 

الحكومية  الـــدوائـــر  فــي  املــخــبــريــن  أّن  الـــنـــاس، ومــنــهــا 
أثناء املسيرة، ومن يغْب  التفقد( في  كانوا )يأخذون 
يتعّرض ملساءلة عن الجهات اإلمبريالية التي يتعامل 
الرئيس. وللعلم، لم تعد  طلب منه أن يعادي 

َ
معها، وت

أمامنا  عــبــرت  االنــتــخــابــات  العملية ســّريــة، ففي  هــذه 
إلى مسيرة  السوري في دمشق  الشعب  تدعو  الفتة 
عليها  املكتوبة  العبارات  ضمن  ومــن  مليونية،  تأييد 

»سيؤخذ التفقد«.

»حوسة« في ذكرى النكسة

وأخيرًا

ما ألحقته سياسة عبد
 الناصر الشعبوية بمصر من 

أذى، أقّل بكثير مما ألحقته 
بـ»الشعوب العربية« األخرى
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