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تونس

)Getty( خالل تظاهرة في الشمال السوري تضامنًا مع درعا

ُســّجــلــت نــحــو 200 مــلــيــون و200 ألـــف إصــابــة 
ــم، أمــــس الــخــمــيــس، مذ  ــالـ ــعـ بـــكـــوفـــيـــد-19 فـــي الـ
ــى  ــد فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد لــلــمــّرة األولـ ُرصــ
فــي ديسمبر/ كــانــون األول مــن عــام 2019 في 
ــهــا ترتفع مــن جديد فيما تزيد 

ّ
أن الــصــن، علمًا 

. وقد ُسّجلت أكثر من 600 
ّ

الوفيات بوتيرة أقل
ألف إصابة يومية كمعّدل وسطي في األسبوع 
املــائــة مقارنة  فــي  بــارتــفــاع نسبته 68  األخــيــر، 
بأدنى مستوى لها في منتصف يونيو/ حزيران 
املــاضــي مــع نحو 360 ألــف إصــابــة. ويــعــود ذلك 
ــى انـــتـــشـــار مـــتـــحـــّور دلـــتـــا شــديــد  ــ خــصــوصــًا إل

أّما  الهند.  الــذي ُرصــد للمّرة األولــى في  العدوى 
املائة  فــي   20 بنسبة  فارتفعت  الــوفــيــات  نسبة 
مــنــذ مــطــلــع يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املـــاضـــي مـــع 9350 
وفــــاة يــومــيــة حــالــيــًا، فــيــمــا كــانــت قــد انخفضت 
إلى 7800 وفــاة. ُيذكر أّن إجمالي عدد الوفيات 
ألــف وفــاة، في حن  ى أربعة مالين و270 

ّ
تخط

التعافي 181 مليونًا و140  ى عدد حــاالت 
ّ
تخط

ألف حالة، بحسب عــّداد »وورلــد ميترز« العاملي 
أمس الخميس.

في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العاملية، 
بفيروس  املرتبطة  الــوفــيــات  أّن  الخميس،  أمــس 

الــجــديــد فــي أفريقيا بلغت ذروتــهــا مع  كــورونــا 
أرقام قياسية، في األسبوع الذي انتهى في األّول 
من أغسطس/ آب الجاري. وأفادت في بيان بأّن 
ت، أي بزيادة 

ّ
أكثر من 6400 وفــاة يومية ُسجل

ن في املائة مقارنة باألسبوع الذي سبق. 
َ
اثن

ــا  ــيـ ــانـ ــا وأملـ ــرنـــسـ ــة أخــــــــرى، تـــتـــمـــّســـك فـ ــهـ مــــن جـ
بجرعات  سكانهما  بتزويد  القاضي  بقرارهما 
طة من اللقاحات املضادة لكوفيد-19 ابتداًء 

ّ
منش

توصية  ن 
َ
متجاهلت املقبل،  أيلول  سبتمبر/  من 

ن صعوبة 
َ
الدولت قــرار  الصحة. ويعكس  منظمة 

الـــتـــحـــّدي الـــخـــاص بــالــتــعــامــل مـــع الــجــائــحــة، في 

الــدول عمومًا حماية مواطنيها من  حن تحاول 
متحّور دلتا. وكان املدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس قد دعا إلى وقف الجرعات 
تقدير،   

ّ
أقــل على  سبتمبر  نهاية  حتى  طة 

ّ
املنش

 دولة 
ّ

لضمان تحصن 10 في املائة من سكان كل
 تقدير. وصّرحت مديرة قسم التحصن 

ّ
على أقل

واللقاحات واملنتجات الحيوية في املنظمة كاثرين 
أوبراين بأّن ذلك يهدف إلى التركيز على حصول 
ن األولى 

َ
األشخاص األكثر هشاشة على الجرعت

والثانية من اللقاحات.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

دعوة إلى الحوار وإصالحات سياسية واقتصادية

الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2531  السنة السابعة
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سباق عالمي على الوقود األزرق
شهد العالم قفزات كبيرة في الطلب على الغاز الطبيعي وال سيما من أوروبا 

وآسيا، تزامنًا مع عودة نمو االقتصاد العالمي وانحسار مخاطر كورونا.]10ـ11[

يواجه الالجئون السوريون 
في العراق تحديدًا 

مشكالت قطع السلطات 
والمنظمات المساعدات 

اإلنسانية عنهم.
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للحديث تتمة...

»النهضة« 
تحدد خطوطها 

إلنهاء األزمة

دعم مصر لسعيّد ال يخفـي ارتيابها

تتسمك حركة »النهضة« بوصف إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي اتخذها 
الخميس  أمس  قّدمت  ذلك  رغم  لكنها  بـ»االنقالب«،  الماضي  يوليو/تموز   25 في 
خطوطها إلنهاء األزمة التي تمر بها البالد، بالدعوة إلى حوار بين جميع األطراف 

والمضي في إصالحات سياسية واقتصادية

تونس ـ العربي الجديد

مــع اســتــمــرار تمسك معظم األطــراف 
الــعــودة سريعًا  بــضــرورة  التونسية 
الطبيعي  الـــدســـتـــوري  الـــوضـــع  إلــــى 
التي  االستثنائية  اإلجـــراءات  بعد  البالد،  في 
يوليو/  25 فــي  سعّيد  قيس  الرئيس  أعلنها 

تــمــوز املــاضــي، بتعليق عمل الــبــرملــان وإقــالــة 
ــتـــي وصــفــهــا أفـــرقـــاء  الــحــكــومــة وغـــيـــرهـــا، والـ
عــديــدون بــاالنــقــالب، كــانــت حــركــة »النهضة« 
تحدد موقفها من الحل املطلوب لألزمة. ففي 
ــا حصل  حـــن جـــــددت تــأكــيــد مــوقــفــهــا بــــأن مـ
انقالب، ومطالبتها بضرورة عودة األوضاع 
الـــدســـتـــوريـــة إلــــى طــبــيــعــتــهــا، كـــانـــت الــحــركــة 
للمضي في إصالحات  تطالب بحوار وطني 
ــاديـــة إلخـــــــراج تـــونـــس مــن  ــتـــصـ ســيــاســيــة واقـ
ــم تـــلـــق تـــجـــاوبـــًا  ــ أزمــــتــــهــــا. دعـــــــوة الـــــحـــــوار لـ
سريعًا مــن ســعــّيــد، الـــذي ال يـــزال يصر على 
خطاب التحذير من خطر »ضرب الدولة من 
الــداخــل« واالتــهــامــات بــأن البعض »يعملون 
ــة والــــدعــــوة لــالقــتــتــال«.  ــدولـ عــلــى تــفــتــتــيــت الـ
بــرز أمــس قد يزيد  لكن موقفًا أميركيًا الفتًا 
بالتشديد  التونسي  الرئيس  على  الضغوط 
على ضــرورة العودة إلــى »االلــتــزام باملبادئ 

الديمقراطية«.
ــتــــمــــاع مـــجـــلـــس شـــــــورى حـــركـــة  ــتــــهــــى اجــ وانــ
ــاء األربـــــعـــــاء،  ــد مــــســ ــقــ ــة«، الـــــــذي ُعــ ــهــــضــ ــنــ »الــ
بدعوة إلى »إطالق حوار وطني للمضي في 
تحتاجها  واقتصادية  سياسية  إصــالحــات 
أزمتها  املرحلة للخروج من  تونس في هــذه 
والــتــعــجــيــل بـــاســـتـــعـــادة املـــالـــيـــة الــعــمــومــيــة 
لعافيته«.  الوطني  ولالقتصاد  لتوازناتها 
كــمــا أكـــد حـــرص الــحــركــة عــلــى نــهــج الــحــوار 
الوطنية، وفــي مقدمتها  األطـــراف  مع جميع 
جــــل تــجــاوز األزمـــة 

ٔ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن ا

وإنجاز  االجتماعي  السلم  وتحقيق  املركبة 
اإلصالحات الضرورية.

وفي بيان ملجلس الشورى صدر أمس، جدد 
»انقالبًا  لت 

ّ
مث يوليو   25 قـــرارات  أن  التأكيد 

 ملـــٔوســـســـات الـــدولـــة«، 
ً ّ
ــال ــ عــلــى الـــدســـتـــور وشــ

معلنًا عن »تفهمه للغضب الشعبي املتنامي، 
ــي أوســـــــــاط الــــشــــبــــاب، بــســبــب  ــ خـــصـــوصـــًا فـ
ــاق االقــــتــــصــــادي واالجــــتــــمــــاعــــي بــعــد  ــ ــفـ ــ اإلخـ
 »الطبقة 

ً
عشر ســنــوات مــن الـــثـــورة«، مــحــّمــال

 من موقعه، وبحسب 
ً
كال برمتها  السياسية 

ــــي املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي،  حـــجـــم مـــشـــاركـــتـــه فـ
لت إليه األوضاع«، داعيًا إياهم 

ٓ
مسؤولية ما ا

االعــتــراف والــعــمــل على تصحيح األداء  إلــى 
واالعتذار عن األخطاء.

ــــرب املــجــلــس عـــن »االنـــشـــغـــال عـــن الــفــراغ  وأعـ
الحكومي املستمر منذ ما يزيد عن عشرة أيام، 
لشخصية  الجمهورية  رئيس  تكليف  وعــدم 
ــلــــى مـــعـــالـــجـــة  ــة قــــــــــادرة عــ ــكــــومــ لـــتـــشـــكـــيـــل حــ
أولــــويــــات الــشــعــب الــصــحــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
واالجتماعية والتنموية، وضرورة التسريع 
بعرض الحكومة الجديدة على البرملان لنيل 
ثــقــتــه«. وطــالــب »بــضــرورة الــعــودة السريعة 
ــتــــوري الــطــبــيــعــي ورفــــع  ــى الــــوضــــع الــــدســ ــ إلـ
البرملان،  اختصاصات  شمل  الـــذي  التعليق 
أداءه ويرتب  حتى يستعيد أدواره ويحّسن 
أولــويــاتــه بــمــا تقتضيه املــرحــلــة الــجــديــدة«، 
اإليجابي  للتفاعل  الحركة  اســتــعــداد  معلنًا 
لــلــمــســاعــدة عــلــى تـــجـــاوز الــعــراقــيــل وتــأمــن 

أفضل وضع الستئناف املسار الديمقراطي.
الـــديـــمـــقـــراطـــي  »املـــــســـــار   

ّ
أن املـــجـــلـــس  وأكـــــــد 

واحترام الحريات وحقوق اإلنسان منجزات 
دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات 
ي 

ٔ
ا تحت  عنها  التخلي  يمكن  وال  والشهداء 

ذريـــعـــة«، مــعــربــًا عــن »انــشــغــالــه الــبــالــغ تجاه 
اإليــقــافــات التي شملت مــدّونــن ونــوابــا بعد 

ملدنين  العسكري  القضاء  وتتّبع  يوليو   25
في مخالفة للدستور، والخشية من استغالل 
اإلجراءات االستثنائية لتوظيف القضاء في 

تصفية حسابات سياسية«.
وشــــدد عــلــى االنـــخـــراط املــبــدئــي لــلــحــركــة في 
مــحــاربــة الــفــســاد ومــالحــقــة املـــتـــوّرطـــن فيه 
مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار 
الــقــانــون وبــعــيــدا عــن أي تــوظــيــف للملفات. 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري ســـامـــح  أجـــــــرى وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة املـــــصـ
إلــى تونس،  شكري، الثالثاء املــاضــي، زيــارة 
حمل خاللها رسالة من الرئيس املصري عبد 
التونسي قيس  إلــى نظيره  السيسي  الفتاح 
سعّيد، يؤكد فيها تضامنه مع القرارات التي 
أصدرها في 25 يوليو/تموز املاضي، والتي 
تــضــمــنــت تــجــمــيــد عــمــل الــبــرملــان لـــــ30 يــومــًا، 
وإعــــفــــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة هـــشـــام املــشــيــشــي 
ورفع الحصانات عن النواب. وكرر السيسي، 
فــي الــرســالــة، إبـــداء اســتــعــداده لتقديم الدعم 
الــكــامــل لــتــنــفــيــذهــا، ومــنــبــهــًا لـــضـــرورة عــدم 
تحدي املؤسسات الوطنية، التي يقصد بها 
ومــؤكــدًا  والــشــرطــة،  الجيش  دائــمــًا  السيسي 
الدولة  واستجابة  »حكمة سعّيد«،  في  ثقته 
الــتــونــســيــة الـــنـــاجـــزة لــلــتــحــديــات املــخــتــلــفــة. 
الــزيــارة، تأخرت بعض  لكن مصر، قبل هــذه 
الشيء عن إعالن دعمها لسعّيد، فلم تسارع 
الــدول،  للترحيب بقراراته، كما فعلت بعض 

مواصلة  إلــى  التونسي  الشعب  بــنــاء 
ٔ
ا ودعـــا 

الــيــقــظــة والــنــضــال الــســلــمــي مــن أجـــل تونس 
ديمقراطية، تقطع مع كل مظاهر االستبداد 
التطرف  مظاهر  وكــل  والشمولية  والــفــســاد 
واالٕقــــصــــاء والـــعـــنـــف، حــفــاظــًا عــلــى الـــوحـــدة 
واستقالل  بالدنا  لسيادة  وتعزيزا  الوطنية 
ــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أعــــلــــن املــجــلــس  قــــــرارهــــــا. فـ
»ضــــــرورة قــيــام حــركــة الــنــهــضــة بــنــقــد ذاتـــي 
مــعــّمــق لــســيــاســاتــهــا خـــالل املــرحــلــة املــاضــيــة 
الــضــروريــة والتجديد  بــاملــراجــعــات  والــقــيــام 
فـــق مٔوتمرها 

ٔ
فــي بــرامــجــهــا وإطــاراتــهــا فــي ا

ــادة النظر  11 املــقــرر نــهــايــة هـــذه الــســنــة، إلعــ
مع  يتناسب  بــمــا  وتموقعها  خــيــاراتــهــا  فــي 
التونسي  الــشــارع  الــتــي عبر عنها  الــرســائــل 

وتتطلبها التطورات في البالد«.
ــداعــــي لــلــتــجــديــد بعد  وجـــــاء هــــذا املـــوقـــف الــ
خــالفــات شــهــدهــا اجــتــمــاع مجلس الــشــورى 
االســتــثــنــائــي، فــفــي حــن نــقــل الــبــعــض دعــوة 
ــم الــــحــــركــــة راشـــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، خــــالل  ــ ــيـ ــ زعـ
االجـــــتـــــمـــــاع، إلـــــــى »تــــحــــويــــل إجــــــــــــــراءات 25 
الجدال  احتد  لــإصــالح«،  فرصة  إلــى  يوليو 
ــاة تــصــحــيــح املـــســـار الـــداخـــلـــي وبــن  ــ بـــن دعـ
مناصري الصمود والتصعيد، وانتهى فجرًا 

غير أنها لم تتوان عن توفير دعم إعالمي، من 
للمخابرات  التابعة  املختلفة  املنصات  خالل 
»اإلطــاحــة بــاإلخــوان«،  العامة الــتــي رحــبــت بـــ
والتركيز على فكرة استلهام سعّيد لتجربة 
السيسي في العام 2013، رغم كل ما في هذه 

املقاربة من إخالل بالسياقات واملعطيات.
ــــالن، بحسب  ويـــعـــود ســبــب الــتــأخــر فـــي اإلعــ
»الــعــربــي  مـــصـــدر حــكــومــي مــطــلــع، تـــحـــدث لـــ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن الــســيــســي وجـــه شخصيًا 
لعدم إصدار أي إشارات صريحة مبكرة بدعم 
سعّيد، لتالفي أي اتهام ملصر بالتخطيط أو 
 عــن عــدم 

ً
ــقـــرارات، فــضــال املــســاعــدة فــي تــلــك الـ

وضـــوح الــرؤيــة فــي ذلـــك الــوقــت ملــصــر بشأن 
مــوقــف الجيش والــشــرطــة فــي تــونــس بشكل 
كامل، وما إذا كانت القرارات مدعومة بصورة 
نــظــامــيــة ومـــؤســـســـيـــة، أم مـــدعـــومـــة مـــن قبل 
أشــخــاص محددين. وكــذلــك إلــى حــن التأكد 
ــا الـــقـــوى الــكــبــرى املــهــتــمــة بــتــونــس،  مـــن رضــ
الواليات املتحدة وفرنسا، عن  وعلى رأسها 
قــــرارات ســعــّيــد، ومـــدى قــوة روابـــط »إخـــوان« 

تونس مع دوائر السلطة في أوروبا.
ــــاالت جـــــرت بــن  ــــصـ وأوضــــــــح املــــصــــدر أن اتـ
املــخــابــرات املــصــريــة، واملــخــابــرات العسكرية 
ــافـــذة بــالــشــرطــة  الــتــونــســيــة، وشــخــصــيــات نـ
واملخابرات العامة، بعيد إقالة رئيسها األزهر 
ــرارات ســـعـــّيـــد، الســتــكــشــاف  ــ ــ لــونــقــو ضــمــن قـ
األوضــاع والتطورات املحتملة، ومدى تمتع 
قرارات الرئيس بالقبول في تلك املؤسسات. 
ــارت إلــــى أن حــصــيــلــة تــلــك االتـــصـــاالت  ــ ــ وأشـ
دفــعــت الــقــاهــرة، فــي الــتــوقــيــت املــنــاســب لها، 
إلعالن موقفها تدريجيًا، وصواًل إلى إصدار 
ثم  أيـــام،  أربــعــة  قبل  بالدعم  الرسمي  البيان 

زيارة شكري لتونس.
إبــداء مصر استعدادها  وشهدت االتصاالت 
ــدات املــنــاســبــة  ــاعــ ــســ لــتــقــديــم الـــنـــصـــائـــح واملــ
لضمان تماسك الجيش والشرطة، منبهة إلى 

بانسحابات من اجتماع املجلس قبل إعالن 
بيانه الختامي. وسارع عضوا الشورى رفيق 
عبد السالم وأسامة بن سالم إلى تكذيب ما 
جـــاء عــلــى لــســان ســامــي الــطــريــقــي الـــذي نقل 
عن الغنوشي دعوته لالستفادة من الفرصة 
لإصالح، مؤكدين أنها ال تعّبر عن اجتماع 

الشورى وهي قراءة شخصية.
ــرز أمــــس الــخــمــيــس أول  ـــك، بــ فـــي غـــضـــون ذلــ
ظهور رئيس الحكومة املقال هشام املشيشي 
منذ قرار سعّيد في 25 يوليو إعفاءه، حيث 
)إقـــرار  ومــصــالــحــه  بمكاسبه  تصريحًا  قـــّدم 
ــة مــالــيــة( لـــدى الــهــيــئــة الــوطــنــيــة ملكافحة  ذمـ
الفساد، لينهي بذلك جداًل تواصل أليام حول 

احتجازه.
قــال رئيس لجنة  وفــي موقف أميركي الفــت، 
الـــعـــالقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
األميركي بوب مينينديز والعضو البارز في 
املجلس جيم ريـــش، فــي بــيــان مشترك أمــس، 
إنهما يشعران »بقلق بالغ« من تزايد التوتر 
»الرئيس  وأضافا  تونس.  في  واالضطرابات 
باملبادئ  االلــتــزام  إلــى  يــعــود  أن  سعّيد عليه 
الديمقراطية التي تدعم العالقات األميركية-

التونسية وعلى الجيش أن يلتزم بدوره في 

ضرورة التواجد في الشارع بقوة، ومن خالل 
أنشطة متنوعة خدمية ومرفقية، ال تقتصر 
على التأمن والحماية فقط، إلشعار املواطن 
ــة لــلــمــؤســســات  ــاســ الـــتـــونـــســـي بـــالـــحـــاجـــة املــ
الــنــظــامــيــة، مـــع اإلشـــــارة لـــضـــرورة اســتــغــالل 
الــتــفــويــض الـــصـــادر لــلــجــيــش بـــــإدارة جــهــود 
السيسي  وكـــان  كـــورونـــا.  لجائحة  الــتــصــدي 
قد أرسل، بواسطة الجيش، مساعدات طبية 
الشهر  التونسي،  الجيش  تسلمها  ودوائــيــة 
املاضي على ثالث دفعات، قبل أيام من قرارات 
إجـــراء اتصاالت  املــصــدر عــن  سعّيد. وكشف 
أخـــــرى عــلــى املـــســـتـــوى االســـتـــخـــبـــاراتـــي بن 
القاهرة وباريس وبرلن وواشنطن والجزائر 
ــطـــورات، حــيــث اعــتــبــرت  ــتـ لــلــتــبــاحــث حــــول الـ
مصر، بشكل صريح في تلك االتــصــاالت، أن 
الــرؤيــة املصرية  قـــرارات سعّيد تــؤكــد صحة 
تجاه قوى اإلســالم السياسي، وعلى رأسها 
ــوان املــســلــمــن«، داعــيــة لــتــوفــيــر الــدعــم  ــ »اإلخــ
تمكنهما  عــدم  أن  بحجة  والشرطة،  للجيش 
ــدنـــي، ربــمــا  مـــن الــســلــطــة، ووجــــــود رئـــيـــس مـ
يـــغـــري »اإلخـــــــــوان« لـــبـــدء مــعــركــة اســتــنــزاف 
وربما  التونسية،  الــدولــة  املـــدى ضــد  طويلة 
أهــلــيــة، مستشهدة  إلــــى مـــواجـــهـــات  تــتــطــور 
بما سمته »بــالــنــزاع الـــذي وقــع بــن الجيش 
والــشــرطــة واملــعــارضــة اإلســالمــيــة« فــي مصر 
بعد عزل الرئيس املنتخب محمد مرسي قبل 

8 سنوات.
وفي سياق االتصال السياسي، قالت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  دبــلــومــاســيــة مــصــريــة، لـــ
إنــه على الــرغــم مــن دعــم قــــرارات ســعــّيــد، فما 
زالــــت دائــــرة الــســيــســي تــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره 
شــخــصــيــة صــعــبــة الـــفـــهـــم، وتـــصـــرفـــاتـــه غير 
متوقعة. وأشــارت إلى أن السيسي شخصيًا 
كان مرتابًا في سعّيد ونواياه، حتى حدثت 
ترحيبًا  أكثر  جعلته  متتالية  مــواقــف  ثالثة 
بــالــتــعــامــل مـــعـــه، أولــــهــــا تـــطـــور صــــدامــــه مــع 

إطار ديمقراطية دستورية«. سبق ذلك موقف 
لسعّيد، حذر فيه ممن »يحاولون ضرب الدولة 
 
ً
مــن الـــداخـــل وتــفــجــيــرهــا مــن الـــداخـــل«، قــائــال

»الخطر الحقيقي ليس القادم من الخارج بل 
من الداخل ممن يعملون على تفتتيت الدولة 
والـــدعـــوة إلـــى االقـــتـــتـــال.. وبــاملــواقــف الــتــي ال 
تــدل على االنتماء لهذا الــوطــن«. كــالم سعّيد 
جــاء خــالل زيــارتــه مساء األربــعــاء مقر وزارة 
املكلف  التقى  حيث  العاصمة،  فــي  الداخلية 
غــرســالوي،  رضـــا  الــداخــلــيــة،  وزارة  بتسيير 
إن  وقــال سعّيد  األمنية.  القيادات  وعــددًا من 
الدولة  إلــى مفاصل  التسلل  »هــنــاك مــن يريد 
الداخلية،  إلــى وزارة  الخصوص  وعلى وجــه 
إضـــافـــة إلـــى أن هــنــاك مـــن تــســلــل وهـــنـــاك من 
يــســعــى لــلــتــســلــل... فــلــيــتــأكــد أنـــه ســيــبــقــى في 
التسلل«. ودعا إلى »الضرب بقوة على أيادي 
املــحــتــكــريــن واملــضــاربــن وكـــل مــن يتالعبون 
ومن  دمــاءهــم  ويمتصون  التونسين  بــقــوت 
وشدد  العمومي«.  باملرفق  التالعب  يــريــدون 
ســعــّيــد عــلــى »أنــنــا لــم نــتــعــرض ألحـــد كـــان إال 
يعيدوا  أن  فيجب  قضايا  بهم  تعرضت  مــن 
تكون  واملصالحة  التونسي...  الشعب  أمـــوال 

مع الشعب التونسي«.

الصدام عند  لتفاصيل هــذا  البرملان وســرده 
زيــارتــه الــقــاهــرة فــي إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، 
ــلـــبـــه الــنــصــيــحــة مــــن الـــســـيـــســـي وبــعــض  وطـ
املــســؤولــن املــصــريــن، وهــو مــا قــوبــل وقتها 
بــالــتــحــفــظ لــعــدم وجــــود ثــقــة كــافــيــة، بحسب 
ــادر، بــل إن بــعــض الــقــيــادات فــي دائـــرة  املـــصـ
الــســيــســي اعــتــبــرت وقــتــهــا أن حــديــث سعّيد 
ضــرورة  عــن  بالسيسي،  لقائه  بعد  العلني، 
محاولة  مجرد  والتطرف  لإرهاب  التصدي 
الثاني  واملوقف  املصري.  الرئيس  الستمالة 
ــة فــي  ــولـ ــارة إجـــــــراء جـ ــ ــزيـ ــ ــــالل الـ ــه طـــلـــب خـ ــ أنـ
في  اإلسرائيلي  للعدو  العسكرية  الحصون 
سيناء، والتي اقتحمها الجيش املصري في 
حرب أكتوبر/تشرين األول 1973، فترك هذا 

سعّيد  عــن  إيجابيًا  انطباعًا  السيسي  لــدى 
الثالث  واملوقف  بينهما.  التقريب  في  ساهم 
هـــو ثـــبـــات تـــونـــس عــلــى مـــســـانـــدة مــصــر في 
الــعــون بكل  يــد  النهضة، وتقديم  قضية ســد 
السبل املتاحة لها في الجمعية العامة لألمم 

املتحدة ومجلس األمن.
وبــعــد كــل هــذه املــواقــف املشتركة والــقــرارات 
اإليجابية األخــيــرة، ما زالــت دائــرة السيسي 
ــكـــامـــل لــســعــّيــد بـــعـــدة أمــــور  ــم الـ تـــربـــط الــــدعــ
أساسية، أهمها ضــرورة أن يحظى بالقبول 
الكامل من الجيش والشرطة في تونس، وأن 
تكون هناك سياسة واضحة في التعامل مع 
أي هجوم،  لدعمهما ضد  والشرطة  الجيش 
أو إســاءة، أو تغييرات تعسفية محتملة قد 

تسهم في تفكك املؤسستن أو انقسامهما.
وبــــحــــســــب املـــــــصـــــــادر، فـــــــإن هـــــــذا اإلطـــــــــــار ال 
يــرتــبــط فــقــط بــفــكــرة ثــبــات الـــدعـــم ملـــا يسمى 
الــنــمــوذج  أو تعميم  الــوطــنــيــة،  بــاملــؤســســات 
املصري، بل يحركه أيضًا قلق من أن استئثار 
سعّيد بالسلطة منفردًا، مع اتخاذ إجــراءات 
ضد الجيش أو الشرطة، قد يؤدي على املدى 
الــطــويــل إلـــى تــحــالــف مــضــاد بــن مؤسسات 
الــدولــة واإلســالمــيــن، أو األحــــزاب اليسارية 
والــلــيــبــرالــيــة، وبــالــتــالــي تـــدخـــل تـــونـــس في 
ــه، بــعــد  ــعـ ــــع جـــديـــد يــصــعــب الـــتـــعـــامـــل مـ وضـ
الدعم العلني للقرارات األخيرة، وربما يطول 
لتشهد حالة من عدم االستقرار غير املرحب 
الحالة  فــي ظــل معطيات  إقليميًا، وذلــك  بها 
التونسية املختلفة عن مصر، وبالنظر لكون 

سعّيد غير منتٍم إلى أي مؤسسة أو تيار«. 
الدعم  هــذا  يرتبط  نفسها،  للمصادر  ووفــقــًا 
أيضًا بضرورة الثبات على تعامل رشيد مع 
ــوان« والــقــوى السياسية األخـــرى، بما  »اإلخــ
يقف حائط صد ضد التدخل املحتمل ألنقرة 
فـــي املــلــف الــتــونــســي، خــاصــة بــعــد االتــصــال 
ــراه الــرئــيــس الــتــركــي رجب  الهاتفي الـــذي أجـ
ــاه  طــيــب أردوغــــــــان مـــع ســـعـــّيـــد، أخــــيــــرًا، ودعــ
فــيــه إلـــى إعــــادة الــبــرملــان لــالنــعــقــاد والــحــفــاظ 
املصادر  وقالت  الديمقراطية.  التجربة  على 
ــان،  ــرملــ ــبــ ــارض إعـــــــــادة هــــــذا الــ ــ ــعـ ــ إن مـــصـــر تـ
وتــدعــم استمرار سعّيد فــي اتــخــاذ إجـــراءات 
استثنائية، ملتحفًا بقراءته الخاصة للفصل 
80 من الدستور، ولكن في الوقت نفسه ترى 
أن املسارعة إلى قمع »اإلخــوان«، بدون خطة 
حـــــذرة وطـــويـــلـــة األمــــــد، ســـتـــؤدي إلــــى تعثر 
ــاوالت الــتــفــاهــم الـــجـــاريـــة مـــع تــركــيــا في  ــحـ مـ
ليبيا، والتي ما زالت عقدتها الرئيسية هي 
إخراج القوات التركية من ليبيا، وهي نفسها 
ما  منذ  أنــقــرة  لسعّيد على  الرئيسي  املــأخــذ 

قبل قرارات 25 يوليو.

دعوة إلى الحوار وإصالحات 
سياسية واقتصادية... 

وضغوط أميركية متصاعدة

طالبت »النهضة« بإنهاء اإلجراءات االستثنائية سريعًا )ياسين قايدي/األناضول(

تربط مصر دعمها لسعيّد بسياسته بشأن الجيش التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ناصر السهلي

عمليًا لم يعد محّيرًا عجز أهالي 
ضحايا مرفأ بيروت عن تحقيق 

العدالة. فالتعمية على الحقائق والعدالة 
في لبنان، الذي كان نموذجًا مشرقيًا 
في التعددية وانفتاح التنوع الثقافي، 
مؤشر على أنه بلد لم ُيترك ملصيره 
منذ 1958. وبشكل أوضح ثابر أهل 
الحكم ونخبهم منذ عام 1975 على 

التصدي ملحاوالت تحويل ثقافة 
الديمقراطية إلى ما فوق الطائفية، 

وبالتحديد بإحالة مطلب العدالة 
االجتماعية إلى »ترف«، وأحيانا 
إلى اتهامات، استدعت تصفية 

املبشرين بلبننة القرار. همسًا اضطر 
اللبنانيون، ومعهم الفلسطينيون 

فذت مذبحة مخيم 
ُ
والسوريون، منذ ن

تل الزعتر الفلسطيني في مثل هذه 
األيام من عام 1976، لإلشارة إلى 

مصدري أوامر االغتياالت والجرائم. 
فقبل مطالب العدالة لضحايا مرفأ 

بيروت، جرب آالف آخرون الوصول 
إليها عن جرائم كثيرة. على األقل منذ 
اغتيال كمال جنبالط )1977(، وقائمة 

طويلة من طلب الحقيقة والعدالة 
عن جرائم استهداف السياسيني 

والصحافيني، بينهم سليم اللوزي، 
الرافضني تحويل بلدهم إلى ملحق 

لدى حاكم »الشقيقة الكبيرة« في 
دمشق، حافظ األسد، جرى تمييعها. 

فمن اغتيال الرئيس األسبق رينيه 
معوض )1989(، ومفكرين وكتاب 

ديمقراطيني، كمهدي عامل وحسني 
مروة، وحتى رئيس الوزراء األسبق 

رفيق الحريري ورفاقه )2005(، 
واغتياالت طاولت صحافيني، كجبران 

تويني وسمير قصير، وسياسيني 
من شتى االتجاهات، بمن فيهم 

اليساري جورج حاوي، وحتى وقت 
قريب في اغتيال الكاتب لقمان سليم، 
يستمر مسلسل قبر العدالة. وفي ذلك 

إصرار على إبقاء لبنان تحت رحمة 
صدمات الفرز والتسويف املانعني 

دولة القانون وبلسمة جراح ناس هذا 
البلد، داخله وفي شتاته املتوسع. 

منذ خريف 2019 عّبر اللبنانيون، 
وباألخص شبابهم، عن سأمهم من 

تحويل مجتمعهم إلى هوس استبدال 
»جماعتنا«، محاولني كسر  الدولة بـ

احتكار بعض النخب تصنيف 
الكيانية اللبنانية ومستقبلها، ورفض 

تحويل الشعب إلى حطب تحقيق 
مصالح »الزعامات«. باختصار، فإن 

طلب العدالة لضحايا مرفأ بيروت 
يختزل الحد الفاصل بني مفهومي 

وطن. األول، متخيل وفق سردية 
كئيبة ومتجهمة تنسف تعدديته 

وثقافته، وتحيلهما إلى نقمة على 
طريق فكفكة وإعادة تركيبه بناء على 

تجاذب داٍم أشبه بمتفجرات ميشال 
سماحة املنقولة من دمشق في 2012. 

والثاني، الباحث، كبقية ناس املنطقة، 
عن وطن ال يعيش هوية مأزومة 

وال ثقافة الهمس وقبر العدالة، بكل 
صنوفها.

يسود االرتياح األوساط 
الرسمية المصرية إزاء 

المستجدات في تونس. 
لكن القاهرة تنظر لتلك 
األحداث من عدة زوايا، 

بما في ذلك رصد ما 
قد يترتب عليها من 

تبعات سلبية في ملفات 
مختلفة إقليميًا

تؤدي  أن  الجديد«،  لـ»العربي  مصرية،  دبلوماسية  مصادر  رجحت 
استئناف  إلى  سعيّد  قيس  الرئيس  اتخذها  التي  والقرارات  تونس  أحداث 
التي  الملفات  لتعدد  الشهر،  هذا  خالل  وأنقرة  القاهرة  بين  االتصاالت 
التنسيق  الــطــرفــيــن  عــلــى  يــجــب 
يجب  ما  على  والوقوف  بشأنها، 
بعد  تقديمه،  ــرف  ط كــل  على 
ضد  أنقرة  اتخذتها  التي  القرارات 
واإلعالميين  اإلعالمية  المنصات 
عبد  المصري  للرئيس  المعارضين 
على  ــورة(  ــص )ال السيسي  الفتاح 
أراضيها، والتي رحبت بها القاهرة 

بشدة.

استئناف تواصل القاهرة وأنقرة

Friday 6 August 2021 Friday 6 August 2021
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الجزائر ـ عثمان لحياني

تــراقــب الــجــزائــر بــحــذر مـــآالت التطورات 
ــقــــرارات  الــســيــاســيــة فـــي تـــونـــس، بــعــد الــ
املــثــيــرة لــلــجــدل الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس 
قيس سعّيد في 25 يوليو/تموز املاضي. 
ــنـــات الـــتـــي  ــيـ ــمـ ــتـــطـ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـ
مــن سعّيد،  الــجــزائــريــة  الــرئــاســة  تلقتها 
قائمة  ــزال  تـ ال  السياسية  املــخــاوف  فـــإن 
فــي الــجــزائــر بــشــأن الــوضــع فــي تــونــس، 
خصوصًا مــع وجــود تــدخــالت إقليمية، 
الصدام  إلى مرحلة  بتونس  الدفع  تريد 
واملواجهة، بن مؤيدي قرارات 25 يوليو 
والرافضن لها. ال يساور الشك السلطة 
وأطـــرافـــا سياسية عــديــدة فــي الــجــزائــر، 
ــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة فــــي تــونــس  ــأن الــ ــ بـ
دقيقة، وبالغة الحساسية والتأثير على 
أمنيًا  تمثل عمقًا  لكون تونس  الجزائر، 
وســيــاســيــًا بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر، إضــافــة 
إلى كونها املنفذ البري الوحيد املتبقي 
للجزائر، في ظل غلق الحدود البرية مع 
املــغــرب، واملــشــاكــل األمــنــيــة القائمة على 
الحدود مع كل من ليبيا والنيجر ومالي. 
الرئيس  إجـــراء  الــجــزائــري  القلق  ويفسر 
الــجــزائــري عــبــد املــجــيــد تــبــون اتــصــالــن 
هاتفين متتالين مع سعّيد في غضون 
أربعة أيام، وقيام وزير الخارجية رمطان 
لعمامرة بزيارتن متتاليتن إلى تونس 

في نفس الفترة الزمنية القصيرة.
وال ترغب الجزائر في اإلعالن عن موقف 
رســــمــــي مــــن الــــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة فــي 
ــه تــأيــيــد ملؤسسة  تــونــس، ُيــفــهــم عــلــى أنـ
ــّيــــد، أو يــجــيــر لــصــالــح  الــــرئــــاســــة وســــعــ
ــلـــة فــــي املـــشـــهـــد الــتــونــســي  أطــــــــراف فـــاعـ
ــدة مــــع الـــجـــزائـــر.  ــيـ تـــرتـــبـــط بـــعـــالقـــات جـ
فاللغة الــتــي تــعــّبــر بــهــا الــجــزائــر، ســواء 
عــبــر تــصــريــحــات لــعــمــامــرة، أو بــيــانــات 
الرئاسة التي تتضمن املكاملات الهاتفية 
الحديث  تمامًا  بت 

ّ
تجن الــرئــيــســن،  بــن 

عــن دعــم لــقــرارات سعّيد، واإلشــــارة إليه 
كطرف رئيس في التطورات األخيرة.

ــة الــتــونــســيــة  ــاســ ــرئــ ــن الــــالفــــت أن الــ ــ ومــ
أدركـــــــت عـــمـــق الـــقـــلـــق الــــجــــزائــــري، لــيــس 

ــتـــاج مــحــتــمــل لــلــتــطــورات  فـــقـــط بـــشـــأن نـ
الــســيــاســيــة، ولــكــن أيـــضـــًا، وبــأكــثــر دقـــة، 
املـــخـــاوف مـــن الـــتـــأثـــيـــرات األجــنــبــيــة في 
ــارات الــــقــــرار الــســيــاســي  ــيــ تـــوجـــهـــات وخــ
ــا دفــــــع بـــالـــرئـــيـــس  ــ ــــونـــــس، وهــــــو مـ ــــي تـ فـ
الــجــزائــري،  نظيره  إبـــالغ  إلــى  التونسي 
فــي اتــصــال هــاتــفــي الــســبــت املـــاضـــي، أن 
تـــونـــس تــســيــر فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
وأنه  والتعددية،  الديمقراطية  لتكريس 
القريب.  قــرارات هامة في  ستكون هناك 
الـــرئـــيـــس  ــأن  ــمــ قــــد طــ ــد  ــّيـ ــعـ ــان سـ ــ كــ وإذا 
الــجــزائــري بــشــأن قـــرب اتـــخـــاذه لــقــرارات 
تكرس املسار الديمقراطي، ما يعني عدم 
إنــتــاج حــالــة تــوتــر أو إقــصــاء ســيــاســي، 
ــر، يــبــدو  ــزائـ ــجـ ــقــــرار فـــي الـ فــــإن صـــانـــع الــ
التطمينات  مــع  الــحــذر  التعاطي  بصدد 
إلــى وجــود معطيات  بالنظر  التونسية، 
عن تدخالت خارجية، فرنسية وعربية، 
مـــؤثـــرة فـــي الـــقـــرار الــتــونــســي، وبــوجــود 
اخـــتـــراقـــات الفـــتـــة قـــد تــســعــى إلــــى خلق 
الــداخــل التونسي  حالة أزمــة معقدة فــي 
ــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات  ــكــ يــصــعــب حـــلـــهـــا، وتــ
على الــجــزائــر فــي األفـــق الــقــريــب. ويؤكد 
دبلوماسيون جزائريون، تحدثت إليهم 
السلطة  »إدراك  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
الــتــونــســيــة للقلق الــجــزائــري غــيــر كـــاٍف، 
ولذلك فإن الرسالة التي حملها لعمامرة 
إلـــى الــرئــيــس الــتــونــســي كــانــت واضــحــة، 
ــنــــود، بـــــأن الـــجـــزائـــر  وتــتــضــمــن ثـــالثـــة بــ
تــحــتــرم بــشــكــل بــالــغ الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لتونس، وتثق في تفهم التونسين للقلق 
الـــجـــزائـــري، وفــــي قــدرتــهــم عــلــى تــجــاوز 
األزمــة، لكن لديها مخاوف جدية بشأن 
وجــــود أطـــــراف تــدفــع نــحــو الـــتـــأزيـــم من 
جهة، ومن جهة ثانية فإن الجزائر تعتبر 
نــفــســهــا مــعــنــيــة بــمــا يـــحـــدث فـــي تــونــس 
بــحــكــم الــــجــــوار والـــعـــالقـــات الــتــاريــخــيــة 
واملــمــتــازة بــن الــبــلــديــن. وثــالــثــًا التأكيد 
أنــــه يــجــب الــعــمــل عــلــى تــالفــي أن تــكــون 
هناك أزمة سياسية جديدة في املنطقة، 
في الوقت الذي تتجه فيه األزمة الليبية 
إلــى الــحــل والــتــســويــة«. وتشير املــصــادر 
إلى أن املخاوف الجزائرية بشأن تونس، 
تــتــأســس عــلــى مــالحــظــة الفــتــة لــالنــدفــاع 
املعروفة  العربية،  الــدول  لبعض  الكبير 
املنطقة  جــغــرافــيــا  فــي  للتحكم  بسعيها 
املــغــاربــيــة والــتــأثــيــر فــي أزمــــات املنطقة، 
وهي دول يتباين فيها املوقف الجزائري 
بــفــارق كبير إزاء عــدد مــن األزمــــات، بما 
فيها لــيــبــيــا، خــصــوصــًا أن مــواقــف هــذه 
مع  السياسية  بمشاكلها  ترتبط  الـــدول 
قوى اإلسالم السياسي، بينما ال تعتبر 
ــر الــتــصــريــحــات الــتــي  الـــجـــزائـــر، وفـــق آخـ
أدلـــى بــهــا تــبــون لصحيفة »لــوفــيــغــارو« 
الفرنسية وقناة »الجزيرة«، أخيرًا، قوى 
اإلسالم السياسي في تونس عائقًا أمام 

االستقرار السياسي.
ـــراءات الــســيــاســيــة  ــ ــقـ ــ ــ وتـــعـــتـــبـــر بـــعـــض ال
ــر، أن الـــتـــدخـــالت اإلقــلــيــمــيــة  ــزائـ فـــي الـــجـ
الــحــاصــلــة فــي تــونــس، تــســتــهــدف أيضًا 
الجزائر، خصوصًا مع تعطل  محاصرة 
مسارات التسوية في ليبيا واالنقالبات 
ــالــــي والـــــتـــــوتـــــرات فــي  ــــي مــ ــلـــة فـ ــاصـ ــحـ الـ
الــنــيــجــر، وهـــو وضـــع تــجــد فــيــه الــجــزائــر 
نفسها محاطة بحلقة من األزمات تلعب 

فيها القوى الخارجية دورًا مؤثرًا.

الجزائر تراقب تطورات تونس: 
مخاوف من التدخالت الخارجية

تحاول الجزائر البقاء 
على الحياد في األزمة 

التونسية، إال أنها 
تتخوف من االندفاع 

الكبير لبعض الدول 
العربية، المعروفة 

بسعيها للتحكم في 
جغرافيا المنطقة 

المغاربية

تمثل تونس عمقًا 
أمنيًا وسياسيًا 
بالنسبة للجزائر

  شرق
      غرب

فلسطين: تصعيد 
إسرائيلي بهدم المنازل

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
ــل تــصــّعــد عــمــلــيــات الــهــدم  ــيـ ــرائـ إسـ
والتجريف واالستيالء على األرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، و»تـــتـــحـــدى« الــعــالــم 
قــانــونــي  »رادع  دون  ســـافـــر  بــشــكــل 
ــحــــت، فـــي بــيــان،  أو عــــقــــاب«. وأوضــ
أن االحـــتـــالل يــشــن »حــمــلــة شــرســة 
لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني 
فــــي جـــمـــيـــع املــــنــــاطــــق املـــصـــنـــفـــة ج، 
ــادة ملقومات  إبــ فــي مــا يشبه حـــرب 
هـــذا الــوجــود ومــظــاهــره، بــمــا فيها 

الزراعية والرعوية«.
)األناضول(

... و14 أسيرًا يواصلون 
اإلضراب عن الطعام

ــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــيـ أعـــلـــن نـــــادي األسـ
أســــيــــرًا   14 أن  الــــخــــمــــيــــس،  أمــــــــس 
ــلـــون اإلضـــــــراب املـــفـــتـــوح عن  يـــواصـ
الـــــطـــــعـــــام فــــــي ســـــجـــــون االحـــــتـــــالل 
أن  بيان،  في  وأوضـــح،  اإلسرائيلي. 
ــرًا مـــضـــربـــون عـــن الــطــعــام،  ــيـ 13 أسـ
احــتــجــاجــًا عــلــى اعــتــقــالــهــم اإلداري 
ملـــــدد تـــــــراوح بــــن يـــــوم و25 يـــومـــًا، 
فيما يواصل محمد نوارة اإلضراب 
على  احتجاجًا  عشر  الثاني  لليوم 
ــــرم  ــه االنـــــــفـــــــرادي. وبـــــــّن أن أكـ ــزلــ عــ
الفسفوس انــضــم، أمـــس، لــإضــراب 

احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.
)العربي الجديد(

السودان: حكم بإعدام 6 
من »الدعم السريع«

أمــس  أصــــدرت محكمة ســودانــيــة، 
الـــخـــمـــيـــس، حـــكـــمـــًا بـــــإعـــــدام 6 مــن 
السريع«،  »الدعم  لقوات  املنتسبن 
إلدانــــتــــهــــم بـــقـــتـــل 6 مـــتـــظـــاهـــريـــن، 
مــن بينهم 5 تــالمــيــذ، قــبــل عــامــن، 
ــبــــالد.  ـــرب الــ بـــمـــديـــنـــة األبـــــيـــــض، غـــ
أحمد حسن  املحكمة  قاضي  وأكــد 
 
ّ
الـــرحـــمـــة، فـــي حــيــثــيــات الــحــكــم، أن
قتل  اشتركوا جنائيًا في  املتهمن 
املــتــظــاهــريــن بـــاســـتـــخـــدام الــســالح 
مــن  االســــتــــفــــادة  ودون  بـــوحـــشـــيـــة، 
املفاجئ.  بــاالســتــفــزاز  أي دفــوعــات 
يـــشـــار إلـــــى أنـــــه يــمــكــن لــلــمــتــهــمــن 

استئناف الحكم.
)العربي الجديد(

 
تحذير من »مجزرة« 
ارتكبت في ميانمار

ــم  ــ ــه ســـفـــيـــر مـــيـــانـــمـــار لــــــدى األمـ ــ ــّب نــ
املــتــحــدة كــيــاو مــو تـــون، الـــذي أقيل 
مـــن مــنــصــبــه بــعــد انـــقـــالب فــبــرايــر/ 
شباط املاضي، لكنه يواصل تحدي 
املجلس العسكري بممارسة مهامه، 
األمم املتحدة إلى »مجزرة مزعومة« 
ارتــــكــــبــــهــــا الــــجــــيــــش خـــــــالل الـــشـــهـــر 
املـــاضـــي. وفـــي رســـالـــة وّجــهــهــا إلــى 
األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس، أمس األول، أشــار كياو 
مــو تـــون إلـــى الــعــثــور عــلــى 40 جثة 
في يوليو/ تموز املاضي قرب قرية 

كاني، جنوب غرب البالد.
)فرانس برس(

تركيا: حظر تجول 
بنصيبين لمالحقة 

»الكردستاني«
فـــرضـــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
ــي 4  ــ ــ ــول فـ ــ ــجــ ــ ــر تــ ــ ــــظـ ــيـــــس، حـ ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
أحـــيـــاء بــمــنــطــقــة نــصــيــبــن الــتــابــعــة 
لوالية مــارديــن، مع إطــالق عمليات 
أمــنــيــة ضـــد عــنــاصــر حــــزب الــعــمــال 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي. وأعـــــلـــــنـــــت واليــــــة 
بــــيــــان، أن »4 أحـــيـــاء  فــــي  ــن،  ــ ــارديـ ــ مـ
ــر الـــتـــابـــعـــة لــهــا  ــابــ ــقــ وأريــــافــــهــــا واملــ
فـــي مــنــطــقــة نــصــيــبــن شـــهـــدت بــدء 
ــيــــة ضــد  ــنــ ــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة وأمــ عـــمـ
مسلحي حزب العمال الكردستاني، 
بــهــدف تــأمــن املــنــطــقــة واملــمــتــلــكــات 
معلومات  »تفيد  وأضــافــت:  فيها«. 
أمنية عن وجود عناصر وقيادين 
في الحزب في املنطقة املعلن عنها، 
 عـــن وجــــود مــخــابــئ وأقــبــيــة 

ً
فــضــال

ومستودعات للحزب«.
)األناضول(



ال يزال النظام 
السوري يضغط 

عسكريًا من أجل 
السيطرة على أحياء 

درعا البلد، وذلك 
بعد أن أفشلت 

إيران أكثر من 
اتفاق توصل إليه 

الجانب الروسي مع 
اللجنة المفاوضة 

عن األهالي في 
محافظة درعا، 

فيما ال يبدو أن 
هناك مصلحة 

للروس في سيطرة 
النظام بشكل 

كامل على جنوب 
سورية، حتى ال 

يعود التصعيد 
مع اإلسرائيليين إلى 

الواجهة

بيروت ـ ريتا الجّمال
صالح النعامي

بعد قصفه املدفعي الصباحي أول من أمس 
األربعاء، ردًا على قصف صواريخ من لبنان 
على مستوطنة »كريات شمونة« في الجليل، 
ــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي غــــارتــــن عــلــى  ــتـ ــ  االحـ

ّ
شـــــن

منطقة الدمشقية في خراج بلدة املحمودية، 
قـــضـــاء جـــزيـــن، جــنــوبــي لـــبـــنـــان، فــجــر أمــس 
الخميس. وذكــرت قيادة جيش االحتالل، أن 
الـــغـــارات اســتــهــدفــت شــــوارع ومــمــرات تــؤدي 
القذائف  إطــالق  يتم منها  التي  املناطق  إلــى 
على شمال فلسطن املحتلة. وهي أول غارات 
2006. ونقلت  تــمــوز  عـــدوان  منذ  نوعها  مــن 
ــان« الــرســمــيــة عــن مــصــدر عسكري  ــة »كــ إذاعــ
إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل غير معنية 
بالتصعيد »لكننا لن نسلم بتكريس املعادلة 
الــتــي يــحــاولــون فرضها، وهـــذا يمثل إشــارة 

تحذير لهم«.
هم اإلســرائــيــلــيــون حــزب الــلــه بإطالق 

ّ
ولــم يت

الصواريخ يوم األربعاء، واعتبر رئيس لجنة 
بن  رام  للكنيست  التابعة  واألمــن  الخارجية 

بــراك، أن »تنظيما يعمل بشكل مستقل« هو 
املـــســـؤول عــن إطــــالق الــقــذائــف. وفـــي مقابلة 
ــّدد على  ــ مـــع إذاعـــــة الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي شـ
بـــإطـــالق  تــقــبــل  أن  يــمــكــنــهــا  إســـرائـــيـــل ال  أن 
الــصــواريــخ عليها مــن الــشــمــال أو الــجــنــوب، 
أهلية ودائمًا  »لبنان على شفا حــرب  وقـــال: 
من األفضل مهاجمتنا بهدف الحصول على 

الدعم والتأييد«.
فـــي املــقــابــل، طــلــب رئــيــس حــكــومــة تصريف 
األعــمــال فــي لــبــنــان، حــســان ديـــاب مــن وزيــرة 
الــخــارجــيــة زيــنــة عــكــر اإليـــعـــاز إلـــى مــنــدوبــة 
لبنان لدى األمم املتحدة السفيرة أمل مدللي، 
ــى مــجــلــس األمــــن  ــ تـــقـــديـــم شـــكـــوى عـــاجـــلـــة إلـ
ــدوره، اطــلــع  ــ بــشــأن الــــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي. بــ
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون مـــن قــيــادة 
التحقيقات  نــتــائــج  عــلــى  الــلــبــنــانــي  الــجــيــش 
املتعلقة بعملية إطالق صواريخ من األراضي 
الــلــبــنــانــيــة واإلجــــــــــراءات الــــواجــــب اتــخــاذهــا 
فــي هـــذا الـــشـــأن. واعــتــبــر عـــون بحسب بيان 
الرئاسة اللبنانية أن »تقديم شكوى إلى األمم 
املتحدة خطوة ال بّد منها لردع إسرائيل عن 
اتــهــا على لــبــنــان«. ورأى أن  اســتــمــرار اعــتــداء
»اســتــخــدام إســرائــيــل لــســالحــهــا الــجــوي في 
اســتــهــداف قــرى لبنانية هــو األول مــن نوعه 
مــنــذ عــــام 2006، ويـــؤشـــر إلــــى وجــــود نــوايــا 
التهديدات  مــع  تــتــزامــن  عــدوانــيــة تصعيدية 
املــتــواصــلــة ضـــّد لــبــنــان وســـيـــادتـــه«، مــشــددًا 
فــاضــٌح وخطيٌر  انــتــهــاٌك  أن »مــا حصل  على 
لقرار مجلس األمن 1701 )عام 2006 – يدعو 
القتالية في لبنان وحل  إلى وقف العمليات 
النزاع اللبناني اإلسرائيلي(، وتهديٌد مباشر 

لألمن واالستقرار في الجنوب«.
بـ92 قذيفة  وكانت مدفعية االحتالل قصفت 
يوم األربعاء، وادي حامول والسدانة وسهل 

الخيام  الفخار وسهل  راشيا  املــاري وخــراج 
إضافة إلى سهل بالط، بعد إطالق صواريخ 
من احدى املناطق الجنوبية باتجاه األراضي 
الفلسطينية املحتلة، وفق ما أفاد بيان قيادة 
االحتالل  أدى قصف  وقــد  اللبناني.  الجيش 

إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.
ــي الـــســـيـــاق، قــــال مـــديـــر املـــنـــتـــدى اإلقــلــيــمــي  فـ
ــارات الـــعـــمـــيـــد خــالــد  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــات واالسـ ـــدراســ ــلـ لــ
ــذه املـــّرة  »الــعــربــي الــجــديــد« إن »هــ حـــمـــادة لـــ
األولــــى مــنــذ عـــام 2006 يــنــفــذ فــيــهــا الــطــيــران 
بقعة  نطاق  اإلسرائيلي ضربة جوية ضمن 
عــمــل الــقــوات الــدولــيــة فــي جــنــوب لــبــنــان، أي 
بقعة القرار 1701«. ورأى أن هذا األمر »يؤشر 
إلــــى أن كـــل قـــواعـــد االشـــتـــبـــاك الــتــي أرســاهــا 
قـــرار مجلس األمـــن الــدولــي رقــم 1701 باتت 

والالفت  تعديل.  إلــى  وتحتاج   
ّ
مهتز بوضٍع 

هنا أن العدو يضع بــدوره فرضية أن تكون 
الفصائل الفلسطينية وراء ذلك، مع اإلشارة 
أن ليس  تــمــامــًا  يــعــلــم  أن اإلســـرائـــيـــلـــي  إلــــى 
قــادر على  تنظيم  أو  بنية مسلحة  أي  هناك 
الله  إطـــالق صــــاروخ واحـــد باستثناء حـــزب 
املوافقة   

ّ
فــإن وبالتالي  منه،  بموافقة  أقله  أو 

ــة تــعــنــي أن  ــ ــــروايـ ــــذه الـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى هـ
ظروف 1701 قد تغّيرت«.

مــن جــهــتــه، اكــتــفــى مــصــدر فــي »حـــزب الــلــه« 
»العربي  لـ بــاإلشــادة بموقف عــون، والــقــول 
ــرّد فـــــي الـــــوقـــــت واملــــكــــان  ــ ــنــ ــ الـــــجـــــديـــــد«: »ســ
ــبـــاك  ــتـ ــّيـــر قــــواعــــد االشـ ــنـــغـ  املـــنـــاســـبـــن، وسـ
تبعًا لــلــتــطــورات والــظــروف ولــلــرّد على أي 

عدوان اسرائيلي«.

بغداد ـ عادل النواب

ــــل ومـــــــدن أخـــــــرى فــي  ــــوصـ ــة املـ ــنـ ــديـ تـــشـــهـــد مـ
مــحــافــظــة نــيــنــوى، شــمــالــي الـــعـــراق، تنافسًا 
انتخابيًا واسعًا يكاد يكون األكثر وضوحًا 
في العراق بعد العاصمة بغداد، وذلك بسبب 
ثقل املحافظة السكاني البالغ أكثر من ثالثة 
مــاليــن ونــصــف املــلــيــون نــســمــة. واملــحــافــظــة 
يمثلها  انتخابية  دوائــر  ثماني  إلــى  مقّسمة 
34 مـــقـــعـــدًا بـــرملـــانـــيـــًا. ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى هـــذه 
املقاعد في االنتخابات البرملانية املقررة في 
10 أكتوبر/تشرين األول املقبل، أكثر من 400 
مــرشــح مــن كــتــل وكــيــانــات ســيــاســيــة أغلبها 

ة، وبدرجة أقل كتل وكيانات 
ّ
عن العرب السن

»تــحــالــف الـــفـــتـــح«، والــــذي  ســيــاســيــة تــتــبــع لـــ
فيها  تنتشر  مــنــاطــق  فــي  انتخابيًا  يــنــخــرط 
»الحشد الشعبي«، من بينها  فصائل تابعة لـ

سهل نينوى.
ومنذ مطلع الشهر املاضي، تشهد املحافظة 
ــد زعــــــامــــــات ســـيـــاســـيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــ ــوافــ ــ تــ
ــــالح الـــديـــن، وتــحــديــدًا  ــار وصـ ــبــ بـــغـــداد واألنــ
مــديــنــة املــوصــل، مطلقة الــعــديــد مــن الــوعــود 
إعــمــار املوصل  بــإعــادة  املتعلقة  والــشــعــارات 
وضــواحــيــهــا وإعــــــادة الـــنـــازحـــن وتــعــويــض 
األهـــالـــي عــلــى الــخــســائــر الــتــي تــعــرضــوا لها 
جـــراء الــحــرب والــكــشــف عــن مصير املغيبن 
من أبنائهم. وكان آخر هؤالء رئيس البرملان، 
ــقـــدم«، مــحــمــد الــحــلــبــوســي،  زعــيــم تــحــالــف »تـ
ــام، وسبقته  ــ الــــذي مــكــث فـــي املــديــنــة ســتــة أيـ
ــــات أخــــــرى مـــثـــل زعـــيـــم تـــيـــار الــحــكــمــة  ــامـ ــ زعـ
»الــحــكــمــة«، عــمــار الــحــكــيــم، ومـــن قبله أحمد 

الجبوري.
ويــقــول ســكــان فــي مدينة املــوصــل، إن توافد 
القيادات السياسية على املدينة بات متكررًا 
قبل كل االنتخابات، متحدثن عن أن الوعود 
ــع  ــيـ ــابـ ــــي األسـ ــــون فـ ــــؤولـ ــــسـ ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا املـ الــ
املاضية هي نفسها التي وعــدوا بها الناس 
ــرون  ــأل آخــ ــام 2018. ويـــسـ فـــي انــتــخــابــات عــ
عــن تـــرك بــلــدات معينة فــي نــيــنــوى مــن دون 
االهتمام بها والتركيز على املدن ذات الكثافة 
السكانية فــقــط، فــي إشـــارة الــى أن املــوضــوع 
عــدم تفاعل  مــا يعكس سبب  انتخابي وهــو 

السكان مع تلك الزيارات.
مــــن جــهــتــهــا، تـــصـــف الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة عــن 
مــديــنــة املـــوصـــل جــمــيــلــة الــعــبــيــدي، الـــوعـــود 
والــزعــامــات  السياسية  الــقــوى  تطلقها  الــتــي 
ــزور املــديــنــة بــأنــهــا »فـــارغـــة وكـــاذبـــة  ــ الـــتـــي تـ

ــراع  ــ ــــصـ عـــلـــى املـــــواطـــــنـــــن«، مـــعـــتـــبـــرة أن »الـ
الــحــالــي على املــوصــل فــي ذروتــه  االنتخابي 
من  عــدد  أكبر  وكسب  عليها  السيطرة  بغية 
»العربي  أصــواتــهــا«. وتــضــيــف، فــي حــديــث لـ
الــجــديــد«، أن »نــيــنــوى ثــانــي أعــلــى محافظة 
عراقية بعد بغداد بعدد مقاعد البرملان )34 
مــقــعــدًا( وتــنــتــشــر فــيــهــا مــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
كــبــيــرة، جعلت بــعــض الــقــوى تــتــنــافــس على 

السيطرة على املوصل انتخابيًا«.
ــًا لــلــعــبــيــدي فــــإن »زيــــــــارات املــســؤولــن  ــقـ ووفـ
والــســيــاســيــن إلــــى مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، الــتــي 
تشهد تهميشًا على املستوى الخدمي وكذلك 
اإلنساني، هدفها انتخابي«، واصفة الوعود 
وكاذبة  »فــارغــة  بأنها  تقديمها  يجري  التي 
الناخبن  أجــل استمالة  املــواطــنــن، مــن  على 
فــقــط، خصوصًا أن هــذه الـــزيـــارات والــوعــود 
محلية  أو  برملانية  انتخابات  كــل  مــع  تطلق 

تجري في البالد خالل السنوات املاضية«.
األخــيــرة  الحلبوسي  زيـــارة  أن  ــشــّدد على 

ُ
وت

إلــــى املـــوصـــل، هـــي »زيــــــارة انــتــخــابــيــة أطــلــق 
الــتــي يطلقها أي مــســؤول  الـــوعـــود،  خــاللــهــا 
آخر يزور املحافظة. لكن على أرض الواقع ال 
تنفيذ لهذه الوعود، خصوصًا أن الحلبوسي 
يــزر املحافظة  منذ سنن بهذا املنصب، ولــم 
إال مــع قـــرب االنــتــخــابــات املــبــكــرة، وهـــذا يــدل 

إال«. وحول  ليس  انتخابية  زيــارة  أنها  على 
املدني  التيار  يعتبر عضو  أيــضــًا،  الــزيــارات 
الــعــراقــي، أحـــد ســكــان بــلــدة بــرطــلــة فــي سهل 
نــيــنــوى، صــبــاح متي خــوشــابــا، أن الــزيــارات 
»مفضوحة وبال نتائج«. ويضيف في حديٍث 
»العربي الجديد«: »لم يزر أي منهم البلدات  لـ
املدمرة األخرى ألن عدد سكانها أقل من 100 
ويــرّكــزون  لها  يكترثون  ال  لذلك  ألــف نسمة، 
على مناطق معينة فقط، ألنهم يرونها مقاعد 
برملانية ال أشخاص يعانون يوميًا من أجل 
إلى  والكهرباء«. ويشير  املــاء  الحصول على 
أن مناطق البعاج والحضر والجزيرة ربيعة 
ومدنا أخرى لم يصل إليها أحد، كونها غير 

مؤثرة في االنتخابات.
ــظ نـــيـــنـــوى  ــافــ ــحــ ــدث مــ ــحــ ــتــ ــي الـــــســـــيـــــاق، يــ ــ فــ
األســبــق، أثــيــل الــنــجــيــفــي، عــن دخـــول أطـــراف 
للسيطرة  التنافس  ضمن  جــديــدة  سياسية 
فــي حديٍث  ويكشف  انتخابيًا.  املــوصــل  على 
االنتخابي  »التنافس  أن  الجديد«  »العربي  لـ
لم يعد مقتصرًا على بعض القوى السياسية 
ـــيـــة، مـــع دخـــــول أطــــــراف أخـــــرى ومــنــهــا 

ّ
الـــســـن

ــذا الـــصـــراع،  ــقـــوة فـــي هــ فــصــائــل مــســلــحــة وبـ
التي تحاول  خصوصًا أن األطــراف املسلحة 
ــا، تــريــد  ــهـ ــقـــدراتـ الــســيــطــرة عــلــى نــيــنــوى ومـ
السيطرة على املشهد من خالل قوة سالحها 

وسط فقدان السيطرة الحكومية عليه«.
تريد  السياسية  الــجــهــات  »بــعــض  أن  ويـــرى 
ــــود  ــلــــى نــــيــــنــــوى، بـــســـبـــب وجــ ــرة عــ ــطــ ــيــ الــــســ
مخصصات مالية كبيرة لها ومشاريع إعمار 
وتــطــويــر، فــهــذه الــجــهــات تــريــد االســتــحــواذ 
على تلك املــشــاريــع مــن خــالل شــركــات تابعة 
لــهــا. ولـــلـــصـــراع عــلــى نــيــنــوى أهــمــيــة كــبــيــرة 
لوجود أكثر من طرف، وهو صراع سياسي 

انتخابي اقتصادي«.
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على استعادة السيطرة على الجامع العمري 
انطالق  الجامع  هــذا  البلد. وشهد  فــي درعــا 
الشرارة األولى للثورة السورية، واستعادته 
ورفع علم النظام فوقه له داللة إعالمية كبيرة 
على نهاية هذه الثورة وانتصار النظام على 
الحلقة  املعارضة  تبدو  حــن  فــي  معارضيه. 
فلم يعد  الجنوب،  فيما يجري في  األضعف 

األردنية  املصالح  إلى حد بعيد مع  يتقاطع 
على هذا الصعيد. كما يريد استعادة بعض 
الهيبة اإلعالمية، لتقوية أوراقه في أي حلول 
سياسية يمكن أن تفرض من خالل املجتمع 
الدولي، إذ ال يمكن لهذا املجتمع ترك سورية 

من دون حلول على املدى الطويل.
ويبدو النظام السوري حريصًا كل الحرص 

لديها ظهير إقليمي أو دولي يمكن االعتماد 
القضاء  فــي  النظام  تهديدات  ملواجهة  عليه 
على آخر جيوب املعارضة السورية املسلحة 
فـــي جــنــوب الـــبـــالد. ويــعــتــمــد الــنــظــام بشكل 
واســـــع عــلــى الـــجـــانـــب اإليــــرانــــي فـــي حملته 
ــا الــبــلــد. وتــريــد  الــعــســكــريــة عــلــى أحــيــاء درعــ
طــهــران الــوصــول إلـــى الــحــدود الــســوريــة مع 

األردن واألراضــــي املحتلة مــن إســرائــيــل، في 
والعسكري  السياسي  الــنــفــوذ  فــرض  ســيــاق 
ــا يــســمــح لــهــا  فــــي مــنــطــقــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــ
بمناكفة الغرب والحصول منه على تنازالت، 
خصوصًا لجهة برنامجها النووي ودورها 
املتعاظم في العراق واليمن وسورية ولبنان. 
التفاوض في محافظة درعا،  وحــذرت لجنة 

ــة« عــلــى  ــيــ ــرانــ ــام، مــــن »الــهــيــمــنــة اإليــ ــ ــ مـــنـــذ أيـ
جنوب سورية، مشيرة، في بيان، إلى أن عدم 
اإليرانية سيؤدي  املطامع  الوقوف في وجه 
إلــى »كــارثــة إنــســانــيــة« وانــتــهــاكــات جسيمة 

وموجات نزوح ولجوء.
يقودها ماهر  التي  الــرابــعــة«  »الــفــرقــة  وتعد 
األسد، وهو شقيق رأس النظام بشار األسد، 
الذراع العسكرية الضاربة للجانب اإليراني 
فــي جــنــوب ســوريــة. وقــد أفشلت طــهــران عن 
طــريــق هـــذه الــفــرقــة أكــثــر مـــن اتـــفـــاق تــوصــل 
املفاوضة  اللجنة  مــع  الــروســي  الجانب  إليه 
ــا، ألنــهــا تريد  عــن األهــالــي فــي محافظة درعـ
اقتحام األحياء الخارجة عن سيطرة النظام 

والفتك بسكانها وتعفيش منازلهم.
ــبــــدو أن الــــجــــانــــب الــــروســــي  ــــي املــــقــــابــــل، يــ فـ
غــيــر مــتــحــمــس بــشــكــل كــبــيــر لــفــرض الــنــظــام 
سطوته فــي محافظة درعـــا، وهــو مــا يفسر 
ــع مــوســكــو ثــقــلــهــا كــمــا فــعــلــت في  ــدم وضــ عــ
الشمالي وحلب  ريــف دمشق وريــف حمص 
الواضح  ومــن  من سورية.  الغربي  والشمال 
الــنــظــام  يــــدركــــون أن اســـتـــعـــادة  الـــــــروس  أن 
للسيطرة املطلقة على محافظة درعــا تعني 
تقلص دورهم، واتساع نطاق الدور اإليراني 
ومليشيات  الرابعة«  »الفرقة  خلف  املتلطي 
أخــــــرى. كــمــا أن الـــجـــنـــوب الــــســــوري ال يـــزال 
ــرم بــن الــواليــات  محكومًا بــاتــفــاق ثــالثــي أبـ
 ،2017 منتصف  واألردن  وروســـيـــا  املــتــحــدة 
نــص، كما أكـــدت مــصــادر مطلعة فــي حينه، 
الحدود  عن  اإليرانية  املليشيات  إبعاد  على 
كيلومترًا   80 بعمق  واإلسرائيلية  األردنــيــة 
ــة. ولـــكـــن املــعــطــيــات  ــوريــ ــســ فــــي األراضـــــــــي الــ
األميركي  الــجــانــب  أن  إلــى  تشير  السياسية 
والــغــربــي عــمــومــًا بــعــيــد حــتــى الــلــحــظــة عما 
يجري في جنوب سورية، ما خال تصريحات 
إعالمية ال يبدو أن لها أثرًا في التوصل إلى 

اتفاق لصالح املعارضة السورية.
وفي هذا الصدد، رأى الصحافي املتخصص 
بالشأن الروسي طه عبد الواحد، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أنه »ال مصلحة للروس 
في استعادة النظام سيطرة كاملة في جنوب 
سورية«. وأضاف: »يدركون )الروس( أن هذا 
يعني زيادة نفوذ اإليرانين هناك، وبالتالي 
يعود التصعيد مع اإلسرائيلين بشدة إلى 
الواجهة، وقد يتطور األمر إلى غير ما تريد 
موسكو«. وتابع: »هناك شعور لدى الروس 
بأنهم كلما حققوا للنظام السوري إنجازات 
تمرد عليهم أكــثــر«. وأشــار عبد الــواحــد إلى 
أن الجانب الــروســي »يــنــاور ويــحــاول الدفع 
نحو اتــفــاق مــا، لكنه يــواجــه مــوقــف الطرف 
باملعنى  النظام  اإليرانين وليس  أي  اآلخــر، 
املباشر، فالقوات على األرض هم مجرد أداة 
الباحث  رأى  جهته،  مــن  لصالحهم«.  تعمل 
السياسي في مركز »الحوار السوري« محمد 
ســالــم، فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»هــنــاك تشابكًا وتــضــاربــًا فــي املــصــالــح إلــى 
ــيــــن، وهــــو ما  ــرانــ حـــد مـــا بـــن الــــــروس واإليــ
ــا هــامــش  يــعــطــي األهـــالـــي فـــي مــحــافــظــة درعــ
مـــنـــاورة يــحــاولــون اســتــغــاللــه«. وأشــــار إلــى 
ــذي يـــقـــوده الــقــيــادي  أن »الـــلـــواء الـــثـــامـــن«، الــ
السابق في فصائل املعارضة أحمد العودة، 
دور  لعب  »يحاول  الروسي،  للجانب  ويتبع 
النظام واألهــالــي، ولكن حتى  الوساطة بن 
ب 

ّ
اآلن األمر غير مجٍد لجهة إبرام اتفاق يجن

واسعة  عسكرية  عمليات  الــســوري  الجنوب 
الروسي  الجانب  أن  سالم  واعتبر  النطاق«. 
»يحاول استغالل النفوذ اإليراني في جنوب 
ســوريــة لتطويع ســكــان درعـــا لــيــكــونــوا أداة 
»لـــدى روســيــا مخططات  روســيــة«، مضيفًا: 
للتوجه  درعــا  محافظة  في  الشبان  لتجنيد 
إلـــــى الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة ومـــحـــاربـــة تــنــظــيــم 
داعــــش، الــــذي تــنــشــط خــاليــاه هــنــاك، وربــمــا 
نقل عدد منهم للقتال خارج سورية لخدمة 

املصالح الروسية في عدة دول«.

الحدثتقرير

أُهملت مدن ال ثقل 
انتخابيًا لها لمصلحة 

مدن أكبر

تشابك المصالح في درعا

»هجوم  األول،  أمس  تغريدة  في  بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزير  دان 
الذي قتل  للعنف  »بإنهاء فوري  األسد على درعا«، مطالبًا  بشار  نظام 
والدواء«.  الغذاء  نقص  يعانون  الذين  اآلالف  بتشريد  وتسبب  المدنيين 
أنحاء سورية وفقًا  النار في جميع  لوقف إطالق  الدعوة  كما جدد 
لقرار مجلس األمن رقم 2254. في السياق، طالب مكتب الممثل األعلى 
جميع  بوريل،  جوزيب  ــي  األوروب لالتحاد  واألمنية  الخارجية  للسياسة 

األطراف بحماية المدنيين في محافظة درعا.

دعوة أميركية لوقف النار

الغالف

أمين العاصي

ــادم،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــابــــك إلــــــــى حــــــد الـ ــتــــشــ تــ
في  والــدولــيــة  اإلقليمية  املــصــالــح 
جــنــوب ســـوريـــة، الــــذي عـــاد بــقــوة 
إلـــى واجــهــة الــحــدث فــي اآلونــــة األخـــيـــرة، مع 
تــهــديــدات مــن قــبــل الــنــظــام الـــســـوري بفرض 
الــســطــوة مــرة أخـــرى على أحــيــاء درعـــا البلد 
بالقوة، في ظل تحذيرات من ازدياد مساحة 
إذا لم يستطع  الجنوب،  النفوذ اإليراني في 
ــة  ــيـ ــمــــاح املـــلـــيـــشـــيـــات املـــوالـ ــبـــح جــ الــــــــروس كـ
لــطــهــران، الــتــي يــبــدو أنــهــا تتحفز لــبــدء عمل 

عسكري واسع النطاق.
ومــّر أكثر من أربعن يومًا على األزمــة التي 
اختلقها النظام السوري في محافظة درعا، 
إثــر مــحــاصــرة أحــيــاء درعـــا الــبــلــد، مــا تسّبب 
بـــأزمـــات إنــســانــيــة ألكــثــر مــن 50 ألـــف مــدنــي، 
وجدوا أنفسهم في عن العاصفة من جديد. 
وفــشــل الــجــانــب الـــروســـي حــتــى الــلــحــظــة في 
فرض اتفاق يمكن أن يرضي النظام وأهالي 
ب 

ّ
درعـــا الــبــلــد، الــذيــن قـــّدمـــوا تـــنـــازالت لتجن

الــحــرب، واقــتــرحــوا على الـــروس تــأمــن ممر 
آمن ملن يرغب بالنزوح، إما باتجاه األردن أو 
إلى  بقواته  النظام  ليدخل  السوري،  الشمال 

أحياء خالية من سكانها.
ميدان صراع  السوري  الجنوب  كــان  ولطاملا 
إقليمي ودولي متعدد األشكال واألوجه منذ 
العام 2011 الذي شهد انطالق الثورة السورية 
»محوها عن  من األحياء التي يهدد النظام بـ
األرض« إذا لم ترضخ، كما نقلت مصادر في 
اللجنة املــركــزيــة املــفــاوضــة عــن األهــالــي عن 
النظام علي ديوب.  الدفاع في حكومة  وزيــر 
والـــنـــظـــام الــــذي يــشــعــر بــأنــه تـــجـــاوز مــرحــلــة 
خطر سقوطه، مع إجرائه انتخابات رئاسية 
لــعــام 2028،  السلطة  فــي  بــشــار األســـد  ثّبتت 
لفتح طرق  السوري  الجنوب  استعادة  يريد 
الــعــربــي،  الخليج  ودول  األردن  مــع  الــتــجــارة 
خصوصًا تجارة الترانزيت املتوقفة منذ عدة 
ســنــوات عبر معبر »نــصــيــب« الــحــدودي مع 
ما  وهــو  املتهالك،  اقتصاده  إلنعاش  األردن، 

ــــي بــنــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ حـــــــذر وزيـــــــــر األمـــــــــن اإلسـ
غـــانـــتـــس، أمــــس الــخــمــيــس، مـــن أن دولـــة 
ــتــــالل مــســتــعــدة لـــضـــرب إيــــــــران، فــي  االحــ
ــهـــران، بـــعـــد الــهــجــوم  ــطـ رســــالــــة تـــهـــديـــد لـ
املاضي،  الخميس  يــوم  مــســّيــرة،  بطائرة 
عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط اإلســرائــيــلــيــة »أم تي 
قبالة  الــعــرب،  فــي بحر  ميرسر ستريت« 
فــي حديٍث  ُعــمــان. ورّد غانتس  ســواحــل 
ملوقع »يديعوت أحــرونــوت«، على سؤال 
إســـرائـــيـــل مستعدة  كــانــت  إذا  مـــا  بــشــأن 
»نعم«. وأضـــاف: »نحن  بـ إيــران  ملهاجمة 
في مرحلة نحتاج فيها إلى القيام بعمل 
عــســكــري ضــد إيــــران. يــحــتــاج الــعــالــم إلــى 

اتخاذ إجراءات ضد إيران اآلن«.
وجاءت تصريحات غانتس فيما تمارس 
إســرائــيــل ضغوطًا التــخــاذ إجــــراءات في 
الــذي أسفر  األمــم املتحدة بشأن الهجوم 
عــن مــقــتــل شــخــصــن. واتــهــمــت الــواليــات 
من  بالهجوم،  إيــران  وبريطانيا  املتحدة 
دون أن تقدم أي دولــة أدلــة أو معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة لــدعــم اتــهــامــاتــهــا. ونــفــت 
ــــع حـــلـــفـــائـــهـــا مــن  ــتــــي شـــنـــت مـ إيــــــــــران، الــ
الـــفـــصـــائـــل اإلقــلــيــمــيــة هـــجـــمـــات مــمــاثــلــة 
ــرات مـــســـيـــرة، ضــلــوعــهــا فــــي ذلــــك.  ــائـ ــطـ بـ
وسبق أن لّوح رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ــاء املـــاضـــي،  ــثـــالثـ نــفــتــالــي بــيــنــت، يــــوم الـ
بــاحــتــمــال »الــتــحــرك اإلســرائــيــل الــفــردي« 
ضد إيران. واعتبر أن »زمن الجلوس بكل 
راحة في طهران، وإشعال الشرق األوسط 
بأسره من هناك انتهى. نعمل على حشد 
العالم، ولكن في مــوازاة ذلك نعلم أيضًا 
مــا هو  إيـــران تعلم  كيف نعمل بمفردنا، 
ــــذي نــجــبــيــه عــنــدمــا يـــهـــدد أحــد  الــثــمــن الـ

أمننا«.
ولم ترد إيران على الفور على تصريحات 
اإليرانية  باألعمال  القائمة  لكن  غانتس، 
فـــي نـــيـــويـــورك زهـــــرة إرشــــــــادي، وصــفــت 
إســـرائـــيـــل فــــي رســــالــــة وّجـــهـــتـــهـــا، مــســاء 
ــى مــجــلــس األمــــــن الــــدولــــي،  ــ األربـــــعـــــاء، إلـ
بأنها »املصدر الرئيسي لعدم االستقرار 

وانــعــدام األمــن في الشرق األوســط ألكثر 
مـــن ســبــعــة عـــقـــود«. واعـــتـــبـــرت أن »لــهــذا 
الــنــظــام )إســـرائـــيـــل( ســجــل مــظــلــم طــويــل 
والسفن  الــتــجــاريــة  املــالحــة  فــي مهاجمة 
املــدنــيــة. فـــي أقـــل مـــن عـــامـــن، هــاجــم هــذا 
أكثر من 10 سفن تجارية تحمل  النظام 
النفط والبضائع اإلنسانية املتجهة إلى 

سورية«.
وتــشــيــر تــعــلــيــقــات إرشـــــــادي إلــــى حــرب 
املمرات  على  تشن  التي  املستمرة  الظل 
املـــائـــيـــة فــــي الــــشــــرق األوســـــــط مـــنـــذ عـــام 
2019 والتي شهدت هجوًما على السفن 
اإليــرانــيــة وســفــن غــربــيــة. وأســفــر هجوم 
ــــن مـــقـــتـــل قــبــطــان  ــــي عـ ــــاضـ األســـــبـــــوع املـ
الطاقم  أفـــراد  الــرومــانــي وأحـــد  السفينة 
»آمبري«  لشركة  التابعن  البريطانين 
ــيـــانـــهـــا، أمـــس  ــــي بـ ــبــــحــــري. وفــ لــــألمــــن الــ
الضحية  أن  »آمــبــري«  الخميس، كشفت 
هو أدريان أندروود، وهو جندي سابق 
بــدأ العمل في  الــبــريــطــانــي،  فــي الجيش 
الــشــركــة كضابط أمــن بــحــري عــام 2020 
ــال جــون  قــبــل أن يصبح قــائــد فــريــق. وقـ
زلنا  »مــا  آمبري:  إدارة  طومسون، مدير 
ــان لتقديم  ــ عــلــى اتــصــال مــع عــائــلــة أدريـ
الدعم في هذا الوقت الحزين والصعب«. 
عــام من  البحرية بعد  الهجمات  وبـــدأت 
إعالن الرئيس األميركي السابق دونالد 
بــالده من جانب واحد  ترامب انسحاب 
من االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي مع القوى 
العاملية في مايو/ أيار 2018، والذي أدى 
لليورانيوم  إيـــران  تخصيب  تقييد  إلــى 
ــة.  ــاديـ ــتـــصـ ــات االقـ ــوبـ ــقـ ــعـ مـــقـــابـــل رفـــــع الـ
ورغم إعالن الرئيس الحالي جو بايدن 
ــــرى إلــى  اســـتـــعـــداده لــالنــضــمــام مــــرة أخـ
ــاق، لــكــن املـــحـــادثـــات بـــشـــأن إنــقــاذ  ــفــ االتــ
االتفاق توقفت في العاصمة النمساوية 
ــهـــد الـــرئـــيـــس  ــظـــار بــــــدء عـ فـــيـــيـــنـــا، بـــانـــتـ
ــم رئـــيـــســـي،  ــيــ ــراهــ ــــي الـــجـــديـــد إبــ ــرانــ ــ اإليــ

رسميًا.
)أسوشييتد برس(

اإلسرائيليون »جاهزون« 
لضرب إيران

لطالما كان الجنوب 
السوري ميدان صراع 

إقليمي ودولي

طه عبد الواحد: 
روسيا تناور وتحاول 

الدفع نحو اتفاق ما

ُتظهر الغارتان اإلسرائيليتان 
فجر أمس الخميس على 

مناطق لبنانية، أن قواعد 
االشتباك المنصوص 

عنها في القرار األممي 
1701، باتت على مشارف 

التعديل

عشية االنتخابات البرلمانية 
العراقية المقررة في 

10 أكتوبر المقبل، يُبدي 
مسؤولون عراقيون 

اهتمامهم بمحافظة 
نينوى عبر تنظيمهم 

زيارات عدة إليها

رصد تعقد المشهد في الجنوب السوري... ورفض روسي 
لسيطرة كاملة للنظام عليه
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إيران: رئيسي يبدأ عهده 
بالدعوة لرفع العقوبات

الـــجـــديـــد،  اإليـــــرانـــــي  الـــرئـــيـــس  أدى 
إبــراهــيــم رئــيــســي )الـــصـــورة(، أمــس 
ــة  ــتــــوريــ ــمــــن الــــدســ ــيــ ــيــــس، الــ ــمــ الــــخــ
رئــيــســًا لــلــبــالد. وأكــــد نــيــتــه تشكيل 
»حكومة شعبية«، ملعالجة األزمات 
ــبــــالد. وقـــــال إن  االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــ
»الــعــقــوبــات ضـــد الــشــعــب اإليـــرانـــي 
»أي  لـ أن تلغى«، معلنًا دعمه  يجب 
مــــبــــادرة دبـــلـــومـــاســـيـــة تــحــقــق هـــذا 
الـــهـــدف«. وشــــّدد عــلــى أن »ســيــاســة 
الـــضـــغـــط والـــعـــقـــوبـــات لــــن تــصــرف 
الشعب اإليراني عن متابعة حقوقه 
ــق الــتــنــمــيــة«،  الـــقـــانـــونـــيـــة مــنــهــا حــ
بالتعاون  نــلــتــزم  أن  »علينا   :

ً
قــائــال

البناء مع العالم«.
)العربي الجديد(

سورية: المعارضة 
تقصف مواقع النظام 

في الشمال
كثفت فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
ــة إدلــــــــب  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ الـــــعـــــامـــــلـــــة فــــــــي مـ
ـــيــــس،  ـــمـ ــخـ ــا، أمــــــــــس الــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ومـ
املدفعي والصاروخي على  قصفها 
معسكرات وثكنات قوات النظام في 
ريــف إدلــب الجنوبي، وريــف حماة 
الـــغـــربـــي، وذلـــــك ردًا عــلــى الـــغـــارات 
ــة. واســـتـــهـــدفـــت  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ الــــجــــويــ
ــقــــرات قــــوات  مــدفــعــيــة املـــعـــارضـــة مــ
الــنــظــام واملــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة في 
مـــعـــســـكـــر جـــــوريـــــن ضــــمــــن مــنــطــقــة 
ســهــل الــغــاب بــريــف حــمــاة الــغــربــي، 
إدلـــب الجنوبي  ومــدنــًا عــدة بريفي 

والشرقي.
)العربي الجديد(

العراق: مرشحو الحزب 
الشيوعي ينسحبون من 

االنتخابات
 قـــــّدم مــرشــحــو الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، طــلــبــًا  الــــعــــراقــــي، أمــ
االنتخابات،  مفوضية  إلــى  رسميًا 
بــــانــــســــحــــابــــهــــم مــــــن االنــــتــــخــــابــــات 
الــبــرملــانــيــة املــقــررة فــي 10 أكــتــوبــر/ 
بــعــد  ــبـــل، وذلــــــك  ــقـ املـ تـــشـــريـــن األول 
أكــثــر مــن أســبــوع مــن إعـــالن الحزب 
مفوضية  وكانت  رسميًا.  انسحابه 
ــابــــات قــــد عـــلـــقـــت فــــي وقـــت  ــتــــخــ االنــ
ســابــق عــلــى االنــســحــابــات، معتبرة 
بعدما  لــهــا«،  قــانــونــيــة  قيمة  »ال  أن 
أغلق باب االنسحاب في 20 يونيو/ 

حزيران املاضي.
)العربي الجديد(

خشية كندية من 
منع رعاياها من مغادرة 

هونغ كونغ
ــيـــس،  ــمـ حـــــــــــذّرت كــــــنــــــدا، أمــــــــس الـــخـ
تــمــنــعــهــم سلطات  أن  مـــن  رعــايــاهــا 
هـــونـــغ كـــونـــغ مـــن مـــغـــادرة اإلقــلــيــم، 
بموجب قانون جديد أثار مخاوف 
من حظر الخروج من املنطقة حسب 
إجراءات مطبقة في الصن القارية. 
ودخـــل الــقــانــون الـــذي يمنح رئيس 
دائرة الهجرة سلطة منع الناس من 
الــطــائــرات املتوجهة  إلـــى  الــصــعــود 
ــا، حــيــز  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــغ وإلـ ــــونـ ــــغ كـ ــــونـ مـــــن هـ

التنفيذ يوم األحد املاضي. 
)فرانس برس(

»العفو الدولية« تتهم 
نيجيريا بقتل 115 شخصًا

اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة، 
مساء أول من أمس األربعاء، قوات 
األمن النيجيرية بقتل 115 شخصًا 
عـــلـــى األقــــــل بــــن شـــهـــري مـــــارس/

املــاضــيــن،  آذار ويــونــيــو/حــزيــران 
ــــالل مــحــاولــتــهــا قـــمـــع »الـــحـــركـــة  خـ
االستقاللية للشعوب األصلية في 
بــيــافــرا« )إيــبــوب( الــتــي تــدعــو إلى 
انــفــصــال جــنــوب شــرقــي نيجيريا. 
وقـــالـــت مـــديـــرة مــنــظــمــة الــعــفــو في 
ــغــــو إن  ــيــ نـــيـــجـــيـــريـــا أوســـــــــاي أوجــ
»األدلــــــــة الـــتـــي جــمــعــتــهــا املــنــظــمــة 
ترسم صورة واضحة لالستخدام 
الوحشي للقوة من قبل قوات األمن 

النيجيرية«. 
)فرانس برس(

يهدف النظام لفتح معبر نصيب مع األردن )يوسف كرواشان/فرانس برس(

)Getty( تضم محافظة نينوى 8 دوائر انتخابية و34 مقعدًا نيابيًا

يعمل غانتس وبينت على حشد العالم ضد إيران )فرانس برس(

أطلق جيش االحتالل 92 قذيفة يوم األربعاء على مناطق لبنانية عدة )فرانس برس(
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تشاد: مقتل 24 جنديًا 
على يد »بوكو حرام« 

األقــل  على  تشاديًا  24 جنديًا  تل 
ُ
ق

وجرح آخرون، مساء األربعاء، في 
هجوم نفذته جماعة »بوكو حرام« 
تــشــاد، حسبما  فــي منطقة بحيرة 
ذكر نائب مسؤول املنطقة حاجي 
جـــديـــد أمــــس الــخــمــيــس. وقـــــال إن 
»عناصر عائدين من دورية كانوا 
يـــســـتـــريـــحـــون عـــنـــدمـــا هــاجــمــتــهــم 
بــوكــو حــــرام، وقــتــلــوا 24 جــنــديــًا«. 
وأكــــــــد املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــجـــيـــش 
الـــجـــنـــرال عــظــيــم بـــرمـــانـــدوا أغــونــا 
ــع فــــي جـــزيـــرة  ــ الــــهــــجــــوم الـــــــذي وقــ
تـــشـــوكـــو تــيــلــيــا الـــتـــي تــبــعــد 190 
العاصمة  غــرب  شمالي  كيلومترًا، 

نجامينا.
)فرانس برس(

دوريات هندية في 
كشمير إلفشال إضراٍب

نفذت قوات حكومية هندية، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، دوريـــــــــــات فـــــي مــعــظــم 
ــزء الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة الــهــنــد  الـــجـ
مـــن إقــلــيــم كــشــمــيــر املـــتـــنـــازع عليه 
ــع بــــاكــــســــتــــان، وأمـــــــــرت املـــتـــاجـــر  ــ مـ
والشركات بالبقاء مفتوحة، وذلك 
إلفشال إضراب مخطط له من قبل 
الثانية  الــذكــرى  فــي  اإلقليم  سكان 
إللــغــاء الــهــنــد للحكم شــبــه الــذاتــي 
الــقــوات الحكومية  فــيــه. ووضــعــت 
حــواجــز فــوالذيــة وأســالكــا شائكة 
والجسور  الــطــرق  مــن  العديد  عبر 

والتقاطعات.
)أسوشييتد برس(

أنظمة مدفعية 
أميركية إلى تايوان

األمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
»الــبــنــتــاغــون«، مــســاء األربـــعـــاء، أن 
وزارة الخارجية أقّرت احتمال بيع 
املدفعية  أنظمة »هــاوتــزر«  مــن   40
ــار 155  ــ ــيـ ــ ــن عـ ــ ــة مــ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــيــ ــ ذاتــ
ميليمترًا لتايوان، في صفقة تصل 
دوالر.  مــلــيــون   750 إلــــى  قــيــمــتــهــا 
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد مــبــيــعــات ســالح 
العام املاضي التي شملت طائرات 
ــة  ــيــ ــيــــرة ودفـــــــاعـــــــات صــــاروخــ مــــســ
ســاحــلــيــة بـــهـــدف تــحــديــث قــــدرات 
الــجــزيــرة الــدفــاعــيــة وردع أي غــزو 

صيني محتمل.
)رويترز(

ونتج  فرنسية،  بوساطة  أيــام  خمسة  بعد 
عــنــهــا خـــســـارة جـــورجـــيـــا إقــلــيــمــن مهمن 
اللذين  وأبخازيا،  الجنوبية  أوسيتيا  هما 
روسيا  واعــتــرفــت  استقاللها.  الحــقــًا  أعلنا 
بـــالـــجـــمـــهـــوريـــتـــن االنـــفـــصـــالـــيـــتـــن فــــي 26 
املناشدات  من  الرغم  على   ،2008 أغسطس 
ــــك. وبـــعـــد 13 عــامــًا  الــغــربــيــة بـــعـــدم فــعــل ذلـ
مــن جــانــب واحــد،  إعـــالن استقاللهما  على 
لــم تحظيا بــاعــتــراف دولــي حتى مــن أقــرب 
ــراف على  ــتــ حــلــفــاء روســــيــــا، واقـــتـــصـــر االعــ
نــيــكــاراغــوا، وفــنــزويــال، ونـــاورو وفــانــواتــو، 

سامر إلياس

ــام مـــن الـــذكـــرى الــســنــويــة  ــ قــبــل أيـ
الثالثة عشرة للحرب بن روسيا 
آب  )بــن 7 أغسطس/  وجورجيا 
عــادت قضية جمهوريتي  منه(،  2008 و12 
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا االنفصاليتن 
إلــــى الـــواجـــهـــة، مـــع مــطــالــبــة ســبــع دول من 
ــا  ــيـ ــــي، روسـ ــدولــ ــ أعــــضــــاء مـــجـــلـــس األمـــــــن الــ
العسكرية واألمــنــيــة من  قــواتــهــا  »ســحــب  بـــ
دون تــأخــيــر مـــن جـــورجـــيـــا«. كــمــا طــالــبــت 
ــا بـــاســـتـــقـــالل اإلقــلــيــمــن  ــهـ ــرافـ ــتـ بــســحــب اعـ
االنـــفـــصـــالـــيـــن، الـــلـــذيـــن لــــم يـــحـــصـــال عــلــى 
اعتراف دولي. وتعيد هذه القضية الحديث 
عــن األعــبــاء املــاديــة الــتــي تتكّبدها روســيــا 
لدعم األقاليم االنفصالية التي تدعمها في 

أكثر من بلد أوروبي وجدواها.
ـــت حـــربـــًا خــاطــفــة 

ّ
ــا قــــد شـــن ــيــ ــانــــت روســ وكــ

على جــورجــيــا، قــالــت إنــهــا جــاءت ردًا على 
اعــتــداءات على وحــدة روسية كانت مكلفة 
بــحــفــظ الــــســــالم فــــي أوســـيـــتـــيـــا الــجــنــوبــيــة 
ــــدت  ــة. وأكــ ــ ــيـ ــ ــتــــي تــقــطــنــهــا أغـــلـــبـــيـــة روسـ الــ
ــة بـــهـــدف  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــقــــت الـ ــلــ ــا أطــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــنـــهـ ــيـ حـ
»اإلرغــــــــام عــلــى الـــســـلـــم«. وتـــوقـــفـــت الــحــرب 

ــا جـــزيـــرتـــان صـــغـــيـــرتـــان فــــي املــحــيــط  ــمـ وهـ
الهادئ. وفي 2018 اعترف النظام السوري 
بهما. وفي جديد هذا امللف، شدد مندوبو 
سبع دول في األمــم املتحدة، في بيان قرأه 
نــائــب املــمــثــل الـــدائـــم إلســتــونــيــا لـــدى األمــم 
املتحدة أندريه ليباند، مساء أول من أمس 
ــم الــثــابــت الســتــقــالل  ــاء، عــلــى »الـــدعـ ــعــ األربــ
اإلقليمية  وسالمتها  وسيادتها  جورجيا 
داخل حدودها املعترف بها دوليًا«. وأعرب 
»الوجود العسكري  املندوبون عن إدانتهم لـ
الـــروســـي غــيــر الـــشـــرعـــي« وســيــطــرتــه على 
أن  وأكـــدوا  الجنوبية،  وأوسيتيا  أبــخــازيــا 
اإلقــلــيــمــن »جـــزء ال يــتــجــزأ مــن جــورجــيــا«. 
ـــــع عــلــيــه مــنــدوبــو 

ّ
ــيـــان، الـــــذي وق ــبـ ودعـــــا الـ

الـــواليـــات املــتــحــدة، وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، 
وألبانيا،  والنرويج،  وأيرلندا،  وإستونيا، 
ــــى »ســـحـــب الــــقــــوات الــعــســكــريــة  ــا إلـ ــيــ روســ
واألمــنــيــة مـــن دون تــأخــيــر، والـــتـــراجـــع عن 
االعتراف بما يسمى االستقالل عن أراضي 
تسخينفال  ومنطقة  أبخازيا  في  جورجيا 
)أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة(«. وردًا عــلــى ســؤال 
يــمــكــن أن تتخذها  الــتــي  ات  حـــول اإلجـــــــراء
ــا إلـــــى تــنــفــيــذ  ــيــ الـــــــدول الـــســـبـــع لـــدفـــع روســ
التركيز  »سنواصل  ليباند:  قــال  مطالبها، 

على هــذا املــوضــوع فــي مجلس األمـــن ولن 
نسمح بنسيانه«.

وكــانــت روســيــا قــد رفــضــت طـــرح مــوضــوع 
الــجــمــهــوريــتــن االنــفــصــالــيــتــن فــي مجلس 
األمــــن، وقــبــل إصــــدار الــبــيــان بــســاعــات قــال 
لــروســيــا لدى  الــدائــم  الــنــائــب األول للممثل 
ــم املـــتـــحـــدة ديـــمـــتـــري بــولــيــانــســكــي إن  ــ األمــ
»مــحــاوالت الـــدول الغربية إلثـــارة موضوع 
مجلس  فــي  الجنوبية  وأوسيتيا  أبــخــازيــا 
من   

ً
شكال يعّد  املتحدة  لألمم  التابع  األمــن 

أشكال رفض االعتراف بالواقع املوضوعي«.

من جهته، أكد عضو لجنة العالقات الدولية 
ــاد )الــــشــــيــــوخ( الـــروســـي  ــ ــــحـ فــــي مــجــلــس االتـ
ســـيـــرغـــي تـــســـيـــكـــوف، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
الحق  وأبخازيا  الجنوبية  أوسيتيا  لشعبي 
فــي تقرير املــصــيــر، مــشــددًا على أن بـــالده لن 
الجمهوريتن.  بهاتن  اعترافها  أبدًا  تسحب 
جزيرة  شبه  يمثل  الـــذي  تسيكوف،  ووصـــف 
الـــقـــرم األوكـــرانـــيـــة الــتــي ضــمــتــهــا روســـيـــا في 
الــبــيــان  عــلــى  ـــعـــن 

ّ
املـــوق  ،2014 آذار  ــارس/  ــ مــ

بأنهم »استفزازيون، ال يريدون إحالل السالم 
فــي هــذه املــنــطــقــة«. ومــع تــأكــيــده أن »لــكــل من 

أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الحق في إقامة 
دولــــــة«، أعــــاد الــســيــنــاتــور الـــروســـي الــتــذكــيــر 
باملوقف الغربي من استقالل كوسوفو، وقال 
إنه »يجب أن تأخذوا في الحسبان كوسوفو، 
التي تم االعتراف بها من دون أي استفتاءات، 
ــي تــقــريــر  ــق الـــشـــعـــوب فــ ــن حــ ــم تـــحـــدثـــوا عــ ثــ
املصير«. وشّكل تدخل روسيا العسكري في 
مــن نوعها بعد  األولـــى  2008 سابقة كانت 
انهيار االتحاد السوفييتي )1991(، وبروز 
دول مستقلة. وفي حن تمكنت روسيا من 
تحقيق نصر بخسائر قليلة في حرب أطلق 

إال  الخمسة«،  األيــام  الخبراء »حــرب  عليها 
ــال الــتــرهــل الــتــي  أن الـــحـــرب كــشــفــت عـــن حــ
وصــــل إلــيــهــا الــجــيــش الــــروســــي، والــتــقــادم 
التنسيق بن  القديمة، وســوء  أسلحته  في 
الــقــوى الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة بسبب 
ــاالت الـــقـــديـــمـــة. كــمــا كشفت  ــزة االتــــصــ ــهـ أجـ
ــراء، افـــتـــقـــاد الــجــيــش  ــبــ ــًا لــــخــ ــرب، وفــــقــ ــ ــحـ ــ الـ

الروسي للصواريخ والقذائف املوجهة.
ــة  ــيـــجـ ــتـ ــد االنــــــتــــــهــــــاء مـــــــن الــــــــحــــــــرب، ونـ ــ ــعــ ــ وبــ
الســـتـــخـــالصـــات خــــبــــراء عـــســـكـــريـــن، أعــلــنــت 
روســـيـــا عـــن إصـــالحـــات واســـعـــة فـــي الــجــيــش 

لتحسن أوضــــاع الــجــنــود والــضــبــاط وبــنــاء 
جيش مهني في أكتوبر/ تشرين األول 2008. 
وفي عام 2011 وفــور بدء تعافيها من األزمة 
املالية العاملية، أطلقت روسيا برنامج تسليح 
بقيمة 670 مليار دوالر حتى عام 2020، وتمت 
االســـتـــفـــادة مـــن بــقــايــا الــجــيــش الــســوفــيــيــتــي، 
وتم  والضباط،  الجنود  مخصصات  ورفعت 
اســـتـــبـــدال الـــعـــتـــاد الــعــســكــري املـــتـــآكـــل بــعــتــاد 
أحــــدث. وأشــــار خــبــراء إلـــى أن األداء الــســريــع 
والــحــاســم لــلــقــوات الــروســيــة فــي شبه جزيرة 
الـــقـــرم فـــي ربــيــع 2014 كــــان نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لإصالحات التي بدأت عقب حرب جورجيا. 
وشـــمـــلـــت عــمــلــيــة إصــــــالح الـــجـــيـــش تــصــمــيــم 
مالبس جديدة ضمن االهتمام بمظهر الجنود 
االنتهاء من تزويده بدبابات  الخارجي، بعد 
االتصال  وســائــل  وتطوير  حديثة،  ومركبات 
واملـــعـــلـــومـــاتـــيـــة حـــتـــى بـــــات جــــاهــــزًا لــخــوض 
إلــى تطوير سالح  »حـــروب هجينة«، إضــافــة 
الــجــو والـــصـــواريـــخ، ومـــن ضــمــنــهــا صــواريــخ 
الصوت كشف عنها  أســرع بمرات من سرعة 
الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــن فــي خــطــاب شهير 
في بداية مارس/ آذار 2018. وتضمنت عملية 

اإلصالح إعادة بناء األساطيل البحرية. 
ــم مــــن اســتــقــاللــهــمــا الــشــكــلــي،  ــرغــ وعـــلـــى الــ
ال تــمــلــك أبـــخـــازيـــا وأوســـيـــتـــيـــا الــجــنــوبــيــة 
الــروبــل  وتــســتــخــدمــان  الــخــاصــة،  عملتهما 
ــا، وتـــعـــتـــمـــدان  ــمـ ــهـ ــامـــالتـ ــعـ ــــي تـ الـــــروســـــي فـ
امليزانية  مساعدات  على  كامل  شبه  بشكل 
بـــن 2009 و2016،  الــفــتــرة  فــفــي  الـــروســـيـــة. 
ــل )نــحــو  تــلــقــت أبــخــازيــا 36.86 مــلــيــار روبــ
بتنفيذ  لبيانات  وفقًا  دوالر(،  مالين   504
املــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة لـــروســـيـــا. وحــصــلــت 
مــلــيــار   52.45 عـــلـــى  الــجــنــوبــيــة  أوســـيـــتـــيـــا 
الــفــتــرة  خــــالل  دوالر(،  مــلــيــون   716( ــــل  روبـ
ــذه الـــســـنـــوات، تـــم إنــفــاق  ــــوال هـ نــفــســهــا. وطـ

األموال الروسية من دون تنفيذ أي مشاريع 
تنموية بسبب االنتهاكات والسرقات. وفي 
 
َ
ع بوتن اتفاقا

ّ
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بن روسيا وأبخازيا بشأن تمويل موسكو 
لتكاليف تحديث القوات املسلحة لألخيرة، 

من دون أن يتم اإلعالن عن كلفة التحديث.
وتــشــكــل الــجــمــهــوريــتــان املــعــزولــتــان دولــيــًا 
عبئًا حقيقيًا على امليزانية الروسية. وحسب 
غــازيــتــا«  »نــوفــايــا  أجــرتــه صحيفة  تحقيق 
املعارضة في نهاية يناير/ كانون الثاني من 
العام الحالي، فإن روسيا تدعم جمهوريتي 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية االنفصاليتن 
عـــن جــورجــيــا مـــاديـــًا، وتـــؤّمـــن دعــمــًا كــبــيــرًا 
)ترانسنستيريا(،  بريدنيستروفيا  إلقليم 
الطامح إلى االنفصال عن مولدافيا. وحسب 
املــســاعــدات  فــإن حجم  الصحيفة،  تــقــديــرات 
لهذه الكيانات االنفصالية بلغ في السنوات 
مـــلـــيـــار دوالر.   32 فـــقـــط  ــيـــة  املـــاضـ الـــخـــمـــس 
وحسب تقرير مركز »ستراتفور« األميركي 
لـــلـــدراســـات األمــنــيــة واالســتــراتــيــجــيــة، فــإن 
حجم اإلنفاق على الجمهوريات االنفصالية 
مليارات   5 حــوالــي  يبلغ  بها  املــعــتــرف  غير 
ـــخـــصـــص روســــيــــا مــنــهــا 

ُ
دوالر ســـنـــويـــًا. وت

نحو 2.8 مليار دوالر للمدفوعات املنتظمة 
دوالر  مـــلـــيـــار   1.6 ــــع  ــواقـ ــ بـ لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، 
مليار  الجنوبية وأبخازيا، و1.2  ألوسيتيا 
قيمة  بلغت  كــمــا  لــبــريــدنــيــســتــروفــيــا.  دوالر 
ــازبــــروم« إلــى  الـــغـــاز الــــذي قــدمــتــه شــركــة »غــ
دوالر،  مــلــيــارات   7 مجانًا  بريدنيستروفيا 
عــلــمــًا أن الـــشـــركـــة تــطــالــب مــولــدافــيــا بــدفــع 
ساندو  مايا  الجديدة  الرئيسة  لكن  الثمن، 
أكـــــــدت أن بــــالدهــــا دفــــعــــت كــــامــــل ديـــونـــهـــا، 
وأنـــه ليس مــن الــعــدل أن تطالب بــدفــع ثمن 
بريدنيستروفيا  إقــلــيــم  فــي  املــســتــلــم  الــغــاز 

االنفصالي املدعوم من موسكو.

أدت الحرب في 2008 إلى سقوط ضحايا كثر )فرانس برس(

 ،2008 ــام  ع جورجيا  عــن  انفصالهما  بعد 
بدعٍم من روسيا، يبدو مصير إقليمي أوسيتيا 
الجنوبية وأبخازيا االنفصاليين معلّقًا. وبغياب 
عبئًا  يشّكالن  فإنهما  بهما،  األممي  االعتراف 
كبيرًا على موسكو، التي تكبّدت خالل 5 سنوات 

32 مليار دوالر لدعم الكيانات االنفصالية

تقرير
عمل  لفترة  وتوّقف  والغرب،  روسيا  بين  كبيرة  أزمــة  الحرب  سبّبت 
ـ حلف شمال األطلسي«، خصوصًا أن جورجيا تحاول  مجلس »روسيا 
الحلف،  إلى  االنضمام  منذ سنوات 
هذه  تعطل  الــحــرب  نتائج  لكن 
تبليسي  لمعاناة  نظرًا  اإلمكانية، 
داخلية،  انفصالية  مشاكل  مــن 
فضًال عن كونها في حالة عداء 
وأثــارت  )روسيا(.  أخــرى  بلدان  مع 
ــلــدان االتــحــاد  ــحــرب مــخــاوف ب ال
التي  تحديدًا  السابق،  السوفييتي 
تنتشر فيها نسبة كبيرة من السكان 

ذوي األصول الروسية.

خالفات موسكو واألطلسي

متابعة

أوسيتيا الجنوبية 
وأبخازيا

مصير معلّق 
بعد 13 عامًا على 

االنفصال

تتكبّد روسيا مبالغ 
ضخمة لتمويل مختلف 

األقاليم االنفصالية

تعترف دول قليلة 
باستقالل اإلقليمين ومنها 

نظام األسد

هجوم »طالبان« يتكثف... ودوستم يعود لقيادة القتال

تــواصــل حــركــة »طــالــبــان« هــجــومــهــا الــواســع 
في  إضافية  مكاسب  محققة  أفغانستان،  في 
شــمــال الـــبـــالد، عــلــى الــرغــم مــن زيــــادة الــقــوات 
الــــجــــويــــة األفـــغـــانـــيـــة مــــن نـــســـبـــة ضـــربـــاتـــهـــا، 
ــــت بـــاكـــســـتـــان الـــحـــكـــومـــة األفــغــانــيــة  فــيــمــا دعـ
ــنــــازالت مــعــًا مـــن أجــل  و»طــــالــــبــــان« لــتــقــديــم تــ
الـــى تــســويــة سلمية. وذكــــرت وزارة  الــتــوصــل 

الدفاع األفغانية، في بيان أمس الخميس، أن 
ضربات جوية نفذت في أنحاء البالد، بما في 
البالد، حيث تشهد  إقليم هلمند جنوب  ذلك 
العاصمة لشكر كاه معارك ضارية بن القوات 
ــان«، الـــتـــي تــســيــطــر على  ــبــ ــالــ األفـــغـــانـــيـــة و»طــ
تسعة من مناطق الشرطة العشر في املدينة. 
وقال سكان في لشكر كاه، لوكالة »أسوشييتد 
برس«، إن قصفًا عنيفًا وقع بالقرب من محطة 
اإلذاعــــــة والــتــلــفــزيــون الــحــكــومــيــة الــخــاضــعــة 
الصحة  دائــرة  رئيس  وقــال  الحركة.  لسيطرة 
الــعــامــة بـــواليـــة هــلــمــنــد شــيــر عــلــي شـــاكـــر، إن 
ثالثة مدنين قتلوا وأصيب 40، بينهم نساء 
وأطــفــال، خــالل 24 ساعة مــن املــعــارك بمدينة 

لشكر كاه.
ووســعــت الــحــركــة مــن املــنــاطــق الــتــي تسيطر 
ــال مــحــمــد نــور  ــ عــلــيــهــا فـــي شـــمـــال الـــبـــالد. وقـ
رحــمــانــي، رئيس مجلس ســاريــبــول، عاصمة 
إقليم سربل، إن »طالبان« سيطرت على معظم 
العاصمة. وال يزال إقليم غوزغان تحت هجوم 
استسلمت  أشهر، حيث  ثالثة  منذ  »طالبان« 
معظم مناطقها للحركة دون قتال. وفقد معقل 
نائب الرئيس األفغاني السابق الجنرال عبد 
الرشيد دوستم، ثمانية من أصل عشر مناطق 
لــصــالــح املــســلــحــن، الــذيــن يــواصــلــون الــتــقــدم 

عناصر األمن األفغان قتلوا وأصيب أربعة في 
مقاتلي  من  العشرات  قتل  فيما  االشتباكات، 
الــحــركــة فــي املــعــارك مــســاء األربـــعـــاء املــاضــي.  
وبعد ساعات من قرع »طالبان« أبواب كابول، 
عبر هجوم استهدف منزل وزير الدفاع بسم 
الله خان محمدي، مساء الثالثاء املاضي، قتل 
عــشــرة مــن عــنــاصــر الــشــرطــة األفــغــانــيــة جــراء 
هــجــوم لــلــحــركــة عــلــى مــوقــع أمــنــي فـــي واليـــة 
لوجر املجاورة للعاصمة. وقال مصدر أمني، 
الــجــديــد«، إن مسلحي »طــالــبــان«  »الــعــربــي  لـــ
هـــاجـــمـــوا املــــوقــــع الـــعـــســـكـــري املـــســـمـــى »مــيــر 
أبدل«، مشيرًا إلى أن املهاجمن استولوا على 

األسلحة املوجودة فيه. 
الباكستاني  الــقــومــي  األمـــن  مستشار  وأعــلــن 
مــعــيــد يـــوســـف، أمـــس األول، أنـــه يــتــعــن على 
الحكومة األفغانية و»طالبان« تقديم تنازالت 
مــعــًا مـــن أجـــل الــتــوصــل الـــى تــســويــة سلمية. 
وقــلــل يـــوســـف، فـــي خــتــام مــحــادثــات أجــراهــا 
في واشنطن واستمرت أسبوعًا، من مستوى 
تأثير بالده على الحركة. وقال »لقد أوضحنا 
ذلـــك بــشــكــل جــلــي )أنـــنـــا( لــن نــقــبــل االســتــيــالء 
بــالــقــوة عــلــى الــســلــطــة«. واعــتــبــر أن الحكومة 
األفغانية تحتاج إلى التوقف عن البحث عن 
نصر عسكري، والعمل على إشــراك مجموعة 
أوسع من األفغان في أي محادثات مستقبلية، 
التنازالت  أنه »يتعن تقديم بعض  إلى  الفتًا 
بــالــنــظــر إلـــى الـــواقـــع عــلــى األرض. لــكــن يجب 

توقف العنف«.
وقـــــــال يــــوســــف إن نـــظـــيـــره األمــــيــــركــــي جــيــك 
الـــرئـــيـــس جو  إدارة  فـــي  ــريــــن  ســولــيــفــان وآخــ
لباكستان،  مــحــددة  يقدموا طلبات  لــم  بــايــدن 
ــة الــــتــــي يــمــكــنــنــا  ــ ــرعـ ــ ــــسـ لـــكـــنـــهـــم نــــاقــــشــــوا »الـ
ــار جـــمـــيـــع الـــفـــاعـــلـــن إلــــــى غـــرفـــة  ــ ــــضـ بـــهـــا إحـ
ــراء مــحــادثــات صـــادقـــة«. ورفـــض  ــ ــدة إلجـ ــ واحـ
الحديث عــن ممارسة إســالم أبــاد نــفــوذًا على 
النفوذ املحدود  كــان  »طــالــبــان«. وقــال »مهما 
الــــذي نملكه فــقــد اســتــخــدمــنــاه«، مــشــيــرًا إلــى 
تشجيع باكستان للحركة على االنخراط في 
محادثات مع الحكومة األفغانية في الدوحة. 
وأضاف »اآلن مع انسحاب القوات )األميركية 
الــنــفــوذ  ــذا  انــخــفــض هـ واألطــلــســيــة(، منطقيًا 
الـــتـــي تحملتها  ــار إلــــى األعــــبــــاء  ــ أكــــثــــر«. وأشــ
منذ  املستمرة  أفغانستان  حــرب  جـــراء  بـــالده 
فترة طويلة، خاصة وأن باكستان تستضيف 
»لسنا  وقــال  أفغاني.  3.5 مالين الجــئ  نحو 
مستعدين تحت أي ظرف لرؤية عدم استقرار 
طويل األمد سبق وأن امتد إلى باكستان في 

املاضي«. 
ودعــــا االتـــحـــاد األوروبـــــــي إلــــى »وقــــف عــاجــل 

ــاد دوســـتـــم إلــى  ــ فـــي الــعــاصــمــة شـــبـــرغـــان. وعـ
أفغانستان أمس األول، ويخطط لقيادة القتال 
فــي شــبــرغــان بــعــد اتــفــاق مــع الــرئــيــس أشــرف 
غــنــي، حسبما قـــال املــتــحــدث بــاســمــه إحــســان 
نيرو. وادعــى املتحدث باسم »طالبان« ذبيح 
الله مجاهد، في تغريدة، قتل عدد من عناصر 
القيادي في مليشيات دوستم،  بينهم  األمــن، 
ويدعى عزت الله، في هجمات على شبرغان. 
الحركة على مواقع عسكرية  وأعلن »سيطرة 
ــراف املــديــنــة بــعــد املـــعـــارك مع  ــ مــهــمــة عــلــى أطـ
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة«، مــــؤكــــدًا أن »مــســلــحــي 
ــراف  ــ ــ ــدم عــــلــــى أطـ ــقــ ــتــ ــــون الــ ــلـ ــ ــــواصـ ــة يـ ــركــ ــحــ الــ
ــة«.  وفــــي الـــغـــرب، هــاجــمــت »طــالــبــان«  ــنـ ــديـ املـ
سبعة أجــزاء مختلفة من مدينة هــرات لكنها 
اإلقليم  حاكم  باسم  املتحدث  بحسب  هزمت، 
جيالني فــرهــاد، الــذي أشــار إلــى أن ثالثة من 

وكــامــل ودائـــم إلطــالق الــنــار« فــي أفغانستان، 
لهجماتها  »طــالــبــان«  حــركــة  بتكثيف  مــنــددًا 
ــة االتــــحــــاد  ــيــ ــارجــ ــة. وقــــــــال وزيــــــــر خــ ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ الـ
جــوزيــب بــوريــل واملــفــوض األوروبــــي لشؤون 
فــي  لـــيـــنـــارســـيـــتـــش،  يـــانـــيـــش  األزمـــــــــات  إدارة 
لحركة  العسكري  »الهجوم  إن  مشترك،  بيان 
للنزاع  التزامها تسوية  مع  يتناقض  طالبان 
بـــالـــتـــفـــاوض وعــمــلــيــة الـــســـالم فـــي الــــدوحــــة«. 
معاناة  العبثي  العنف  هــذا  »ُيلحق  وأضــافــا: 
ــد عـــدد  ــ ــزيـ ــ هـــائـــلـــة بــــاملــــواطــــنــــن األفــــــغــــــان، ويـ
األشــخــاص الــذيــن يــنــزحــون بحثًا عــن األمــان 
»انتهاكات مبادئ   

ّ
أن واملـــأوى«. وشـــّددا على 

القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ما 
 البالد، خصوصًا في مناطق سيطرة 

ّ
زالت تهز

ــبـــان، عــلــى غـــــرار عــمــلــيــات قــتــل املــدنــيــن  ــالـ طـ
النساء  وجلد  القانون  نطاق  وخـــارج  تعسفًا 
وبحسب  التحتية«.  البنى  وتدمير  العلن  في 
الــبــيــان فــإنــه »يــمــكــن لــبــعــض هـــذه األفـــعـــال أن 
ــــرب، ويــتــعــّن التحقيق  تـــرقـــى إلــــى جـــرائـــم حـ
حــولــهــا، ومــحــاســبــة مــقــاتــلــي وقـــــادة طــالــبــان 
املسؤولن عنها«. ودعا االتحاد األوروبي إلى 
»وقف عاجل وكامل ودائم إلطالق النار، ملنح 

السالم فرصة« جديدة.
وأطــلــقــت روســـيـــا، أمـــس الــخــمــيــس، تــدريــبــات 
عـــــســـــكـــــريـــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة مـــــــــع أوزبــــــكــــــســــــتــــــان 
وطاجيكستان قرب الحدود بن طاجيكستان 
ــات فــي  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــري الـ ــ ــجــ ــ ــان. وتــ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ وأفـ
طــــاجــــيــــكــــســــتــــان فــــــي مــــــيــــــدان الـــــتـــــدريـــــب فــي 
فقط  كيلومترًا   20 مسافة  على  خاربمايدون 
مــن الـــحـــدود األفــغــانــيــة، ويـــشـــارك فــيــهــا نحو 
2500 عــســكــري مـــن روســـيـــا وطــاجــيــكــســتــان 
وأوزبكستان، بحسب ما جاء في بيان صادر 
عـــن املــنــطــقــة الــعــســكــريــة املـــركـــزيـــة الـــروســـيـــة. 
ــر مــن  ــعـــاشـ وســتــســتــمــر الـــتـــدريـــبـــات حـــتـــى الـ
أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي، فــيــمــا تـــجـــري بشكل 
ــاورات عــســكــريــة أخــــرى بـــن روســيــا  ــنـ ــــواٍز مـ مـ
وأوزبكستان بمشاركة 1500 عنصر في ترميز 
األفغانية.  الــحــدود  قــرب  أوزبكستان  بجنوب 
وبــحــســب بــيــان لــــوزارة الــدفــاع الــروســيــة فقد 
ــيــــة خــالل  ــكــ ــيـــة واألوزبــ ــقــــوات الـــروسـ قـــامـــت الــ
»استطالع  التدريبات بمحاكاة عمليات  هذه 
لــلــمــنــطــقــة، فـــعـــثـــرت عـــلـــى مــخــيــم ملــجــمــوعــات 

مسلحة خارجة على القانون ودمرته«.
ونــقــلــت وكـــالـــة إنــتــرفــاكــس عـــن وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة إن مــوســكــو ستنشر أربــــع قــاذفــات 
استراتيجية من الطراز »تو-22 إم 3« األسرع 
من الصوت في تدريبات في أوزبكستان قرب 

الحدود األفغانية. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس( )Getty( صدت القوات األفغانية هجمات »طالبان« على هرات

دعا االتحاد األوروبي 
إلى وقف عاجل ودائم 

إلطالق النار

تحاول حركة »طالبان« 
االستفادة من الزخم 

العسكري الذي تملكه، 
من أجل إسقاط المزيد 
من المناطق األفغانية 

بيدها، فيما أطلقت 
روسيا تدريبات عسكرية 

مشتركة مع أوزبكستان 
وطاجيكستان قرب 

الحدود مع أفغانستان
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أزمة جديدة في جنوب السودان

حزب مشار يعزله

تتولى أنجلينا تيني 
وزارة الدفاع وهي زوجة 

رياك مشار

ــنـــوات مـــن انــغــمــاســه في  بــعــد سـ
حــــرب أهــلــيــة مـــع رئـــيـــس جــنــوب 
الــــســــودان ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت، 
قـــــصـــــي ريــــــــاك مـــــشـــــار، مـــــن قـــــيـــــادة حـــزبـــه 

ُ
أ

»الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان 
-املـــعـــارضـــة«، عــلــى يـــد الـــقـــادة الــعــســكــريــن 
»محاولة  بتهمة  الــحــزب،  فــي  لــه  املنافسن 
ــبــــاد«، مــســاء  عــرقــلــة عــمــلــيــة الـــســـام فـــي الــ
ــعــــــاء. ومـــــن شـــــأن هـــذا  ـــن أمـــــس األربــــ أول مـ
الــتــطــور الــســيــاســي أن يــــؤدي إلـــى تــوتــرات 
 سام 

ّ
داخـــل الــحــزب وداخـــل جــوبــا، فــي ظــل

ــاء كــورونــا وأزمــــة الــغــذاء،   وتــفــشــي وبـ
ّ

هـــش
وســط جو إقليمي سلبي، بسبب أزمــة سد 

النهضة.
واتــهــم مــشــار الــذيــن أصـــدروا البيان بأنهم 
ــم يـــعـــودوا أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الــقــيــادة  »لــ
الــعــســكــريــة لـــلـــحـــركـــة«. وأضـــــــاف فــــي بــيــان 
ــــدر عـــقـــب اجـــتـــمـــاع لــلــمــكــتــب الــســيــاســي  صـ
لــحــزبــه: »مــخــّربــو الـــســـام هـــم مـــن خططوا 
وسّهلوا صدور اإلعان«. واعتبر أن الهدف 
الرئيسي لهذا التحرك هو منع دمج القوات 
ــد األهــــداف  فــي الــقــيــادة الــوطــنــيــة، وهـــو أحـ
العلم  مع  السام.  التفاق  البارزة  الرئيسية 
ــار، أنــجــلــيــنــا تــيــنــي، تــتــولــى  ــة مـــشـ ــ أن زوجـ

وزارة الدفاع.
إنــه مع استمرار  وقــال محللون سياسيون 
الجماعات  بعض  ورفـــض  الجيش  انقسام 
املسلحة توقيع اتفاق السام، فإن أي انقسام 
في حركة مشار قد يقوض االستقرار. وفي 
ــار، قـــــال مــــعــــارضــــوه إن  ــشــ ــاد مــ ــعــ إعــــــان إبــ
رئيس هيئة األركان العامة للحزب الجنرال 
ــل جــــرى تــرشــيــحــه  ــ ســيــمــون غـــاتـــويـــش دويـ

زعيمًا مؤقتًا للحزب.
»الحركة الشعبية  وكان الجناح العسكري لـ
لتحرير جنوب الــســودان« قد ذكر أنه أبعد 

وأزمــة جــوع كبيرة. واستقلت دولــة جنوب 
الــســودان عن جمهورية الــســودان في 2011 
لكنها انــزلــقــت إلـــى اقــتــتــال داخــلــي بــن 15 
فبراير/ و22   2013 األول  ديسمبر/كانون 
موالية  قــوات  تقاتلت  عندما   ،2020 شباط 
لكير مع قوات مشار في العاصمة. وتسبب 
فـــــي مــــذبــــحــــة راح ضـــحـــيـــتـــهـــا مـــئـــات  ــك  ــ ــ ذلـ
املــدنــيــن فــي جــوبــا مــن قبيلة الــنــويــر التي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا مـــشـــار، مـــع تــصــاعــد الــعــنــف 
القتل االنتقامية.  العرقي الوحشي وأعمال 
تل فيها 

ُ
وتصاعد االقتتال إلى حرب أهلية ق

زهاء 400 ألف وتسببت في أكبر أزمة لجوء 

في أفريقيا منذ اإلبادة الجماعية في رواندا 
عام 1994.

وتأتي حالة عدم اليقن السياسي، في وقت 
يعاني جنوب السودان من أزمة اقتصادية 
حــــادة وتــضــخــم مــتــزايــد وتــصــاعــد الــعــنــف 
العرقي املسلح وأسوأ أزمة جوع منذ إعان 
االستقال. وقال كبير املحللن في مجموعة 
األزمات الدولية آالن بوسويل: »من الواضح 
أن جنوب السودان في مكان أسوأ مما كان 
عليه قــبــل 10 ســنــوات، وهـــو أمـــر مــأســاوي 

للغاية«.
)فرانس برس، رويترز(
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تستمرّ األزمات في 
جنوب السودان، وهذه 

المرة مع عزل رياك مشار 
على يد منافسيه من 
قيادة حزبه »الحركة 

الشعبية لتحرير جنوب 
السودان«

انغمس مشار في حرب أهلية في جوبا كلفت 400 ألف قتيل )فرانس برس(

مشار، الذي ساعد في دفع شريكه، الرئيس 
سلفاكير إلى التوصل التفاق سام في 2018 
ثم في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بسبب 
تقويض اإلصاحات. وأكد الجناح أن مشار 
القرار  ل مصالح الحركة. وجاء 

ّ
لم يعد يمث

فـــي بـــيـــان صــــدر فـــي خـــتـــام اجـــتـــمـــاع عــقــده 
»الجيش  العسكرية  الحركة وذراعــهــا  قــادة 
املعارضة«،  فــي  الــســودان  لتحرير  الشعبي 
أيــام. وحمل البيان توقيع  على مدى ثاثة 
القيادي العسكري سيمون غاتويش دويل، 

الذي تّم تعيينه رئيسًا بالوكالة.
وجاء في البيان أن مشار »فشل تمامًا« في 
إظـــهـــار صــــورة الــقــيــادي وأضـــعـــف إلـــى حد 
كبير ثقل الحركة داخل الحكومة االئتافية 
ــبـــاط 2020  ــرايـــر/شـ ــبـ الـــتـــي تــشــّكــلــت فــــي فـ
أن مشار  البيان  وُيــعــّد جــزءًا منها. واعتبر 
اتــبــع طــيــلــة ســـنـــوات ســيــاســة »فـــــّرق تــســد« 
ـــل املــحــســوبــيــة عــلــى حــســاب الــوحــدة 

ّ
وفـــض

ِخذ بعدما 
ُ
والتقدم، الفتًا إلى أن قرار عزله ات

وجـــد املجتمعون أنـــه »مـــا مــن خــيــار آخـــر«. 
باسم مشار، بول  اإلعامي  املتحدث  ونــّدد 
غـــابـــريـــال، بــمــضــمــون الــبــيــان، وشـــــّدد على 
»الـــدعـــم الــكــامــل ووالئـــنـــا لــلــرئــيــس األعــلــى 

والقائد العام« للحركة.
ومـــن املــبــكــر بــعــد تــحــديــد عــواقــب االنــقــاب 
الــداخــلــي على مــشــار، الـــذي ُيــعــّد شخصية 
فقد عاصر سنوات  السياسة،  محورية في 
ــيـــة وتــــعــــّرض ملـــحـــاوالت  ــلـ مــــن الــــحــــرب األهـ
ــادت الــتــحــوالت  اغــتــيــال ولــفــتــرات نــفــي. وأعــ
الــتــي طـــرأت عــلــى تــحــالــفــات مــشــار صياغة 
ــــوي لـــلـــبـــاد الـــتـــي احــتــفــلــت  ــــدمـ الــــتــــاريــــخ الـ
استقالها.  على  بمرور عشر سنوات  للتو 
ويـــشـــغـــل مــــشــــار مـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس، 
الــرئــاســة.  سيلفاكير  غريمه  يتولى  بينما 
ويــديــر الــطــرفــان الــبــاد حــالــيــًا فــي تعايش 
صعب بعدما تواجها خال الحرب األهلية. 
ويــكــافــح جــنــوب الــــســــودان فـــي ظـــل انــعــدام 
القانون والعنف العرقي منذ الحرب األهلية 
التي اندلعت في الباد منذ عام 2013. وأعلن 
وقـــف إطـــاق الــنــار عـــام 2018، لــكــن الــســام 
مــا زال هشًا، إذ إن أجـــزاء كثيرة مــن الباد 
الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون 
نسمة، غير خاضعة للسلطة وتشهد أعمال 
عنف. وأعاد مشار بموجب االتفاق تشكيل 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة فـــي فــبــرايــر 2020، 
الــخــصــوص صعوبة  عــلــى وجـــه  أضعفتها 
ويواجه  االتــفــاق.  بنود  مــن  العديد  تطبيق 
مشار في هذا الصدد معارضة متنامية في 

صفوف حزبه، مع وجود فصائل متعارضة 
وتذمر مسؤولن من خسارتهم في االتفاق 
مـــع الـــحـــزب الـــحـــاكـــم. ويـــأتـــي الــتــوتــر فيما 
تــواجــه الــبــاد حــالــيــًا عـــدم اســتــقــرار مزمنًا 
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إيران تهّدد زراعة العراق
بغداد ـ سالم الجاف

ثــــــارت مــــخــــاوف فــــي الــــعــــراق مــن 
مــوســم زراعـــي »ضعيف« بسبب 
ــة املـــيـــاه غــيــر املــســبــوقــة الــتــي  أزمــ
تمر بها الــبــاد، بعدما غيرت إيــران مجرى 
ــدة مــحــافــظــات  ــ ــــى عـ ــتـــي تـــصـــل إلـ األنــــهــــار الـ
عراقية. وفــي هــذا السياق، أكــد مــســؤول في 
املائي  »الــخــزيــن  أن  العراقية  الــزراعــة  وزارة 
ــــوزارة على  ــر الـــذي سيجبر الـ ضــعــيــف، األمـ
الــزراعــيــة ضــمــن خطتها،  املــســاحــات  تقليل 
ــة أصــنــاف معينة مثل  بــمــا فيها مــنــع زراعــ
»العربي الجديد«،  الرز«، مبينا في حديث لـ
أن »هناك عدم ثقة من الفاحن بتوفر املياه، 
بــعــد هــــذا املـــوســـم الـــــذي شــهــد جــفــافــا غير 
مسبوق«. وأشــار املسؤول، الذي رفض ذكر 
اسمه، إلى أن »العراق حقق خال املوسمن 
القمح والشعير،  اكتفاًء ذاتيا من  األخيرين 

الفترة األخيرة،  املائي، خــال  الوضع  أن  إال 
غير مطمئن للوزارة وال للفاحن، ما يهّدد 
الذي قد يتعرض لخسارة  الزراعي،  املوسم 
كبيرة في حال لم تتوفر حلول عاجلة ألزمة 
ــالـــى رعــد  ــاه«. الــنــائــب عـــن مــحــافــظــة ديـ ــيــ املــ
الدهلكي، دعا ألن يكون هناك دور للحكومة 
عبر متابعة أزمــة املــيــاه، وفــرض لاتفاقات 
الدولية في ما يخص اتفاقيات املياه، مؤكدا 
ــاه عن  ــيـ ــد«، أن »قـــطـــع املـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الــعــراق بــهــذا الــشــكــل هــو تــهــديــد خــطــيــر، ما 

سيتسبب بنتائج سلبية على الباد«.
أنــه »ال يمكن استمرار  وشــدد الدهلكي على 
ــع الــــعــــراق«،  ــلــــوب مـ ــذا األســ إيــــــران بـــاتـــبـــاع هــ
الــعــراق  املــيــاه عــن  »إيــــران قطعت  أن  معتبرا 
ــرارا  ــ ــــك ســيــلــحــق أضـ بـــدوافـــع ســيــاســيــة، وذلـ
ــدا أن »مـــلـــف املـــيـــاه  ــؤكــ ــبــــاد«، مــ ــالــ كـــبـــيـــرة بــ
ــران من  ــ هـــو إنـــســـانـــي ويـــجـــب أن تــخــرجــه إيــ
خــانــة الــســيــاســة«. وشــهــدت محافظة ديــالــى 

ومحافظات أخــرى شرقي الــعــراق أزمــة مياه 
كبيرة مع انحسار مناسيب نهر دجلة، بفعل 
تغيير إيران مجاري عدة روافد ومنع وصول 
املــيــاه إلـــى داخــــل األراضـــــي الــعــراقــيــة، وســط 
تــحــذيــرات مــن كــارثــة بيئية ونــــزوح عــشــرات 
آالف الــعــراقــيــن مـــن الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــتــي 

تعتمد بالغالب على تلك الروافد املائية.
وأكــدت وزارة الزراعة العراقية أن أزمة املياه 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــعـــراق قـــد تــتــســبــب بتقليل 
املـــســـاحـــات الــتــي مـــن املـــقـــرر زراعـــتـــهـــا ضمن 

الخطة الزراعية املقبلة.
النايف  الــــوزارة حميد  باسم  املتحدث  وقــال 
إن »الــخــطــة الـــزراعـــيـــة املــقــبــلــة قـــد تــقــل وفــقــا 
إيــجــاز قدمه  فــي  املــيــاه«، مبينا  ملسألة توفر 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن »هـــنـــاك  لــلــصــحــافــيــن، أمـ
املــائــيــة  املــــــــوارد  قـــبـــل وزارة  مــــن  تــطــمــيــنــات 

بوجود خزين مائي«.
ــانـــون األول  ــي نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر/ كـ وفــ

ــر املـــــوارد املــائــيــة الــعــراقــي  املـــاضـــي، أكـــد وزيــ
 كميات املياه الواردة من 

ّ
مهدي الحمداني أن

تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50%، نتيجة 
بـــنـــاء الــعــديــد مـــن الـــســـدود واملـــشـــاريـــع على 

منابع نهري دجلة والفرات.
املياه  املاضية، تسّببت ملوحة  األعــوام  وفي 
أراٍض  إلـــــى  الــــهــــكــــتــــارات  آالف  تـــحـــويـــل  فــــي 
بــــــور، وفـــــي دخــــــول مـــائـــة ألـــــف شـــخـــص إلـــى 
ـــَعـــّد 

ُ
املــســتــشــفــيــات فـــي صــيــف عــــام 2018. وت

ــاع الــشــديــد  ــفـ مــلــوحــة املــيــاه إلـــى جــانــب االرتـ
فــي درجـــات الــحــرارة، ضربة قاضية للقطاع 
الــــزراعــــي الـــعـــراقـــي الـــــذي يــشــّكــل نــســبــة %5 
ــف %20 

ّ
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي ويــوظ

مـــن إجــمــالــي الــيــد الــعــامــلــة فـــي الـــبـــاد. وفــي 
اإلجمال، تضّرر 7 ماين عراقي من نحو 40 
مليونًا، من »الجفاف والنزوح االضطراري«، 
وفق ما ذكره الرئيس العراقي برهم صالح، 

في تقرير سابق عن التغّير املناخي.

تونس ـ إيمان الحامدي

العمات  مــن  التونسي  املــركــزي  البنك  احتياطي  هبط 
األجــنــبــيــة 7 بــاملــائــة، أمـــس الــخــمــيــس، بــعــد ســــداد جــزء 
مــن الــديــون الــخــارجــيــة. ويــأتــي ذلــك وســط مــخــاوف من 
تهاوي قيمة العملة املحلية )الدينار(، في ظل تداعيات 
االضطرابات السياسية التي تعيشها الباد.  وتمكنت 
تونس، أول من أمس، من سداد قسط دين خارجي بقيمة 
500 مليون دوالر، في إطار التزامات الدولة بتعهداتها 
املالية إزاء الدائنن الخارجين، ما تسبب في نزيف في 
الــذي استقر  رصيد البنك املــركــزي من العملة الصعبة 

أمس، عند حدود 19.04 مليار دينار مقابل 20.4 مليار 
دينار قبل يومن. ووفق بيانات البنك فإن رصيد تونس 
من النقد األجنبي أصبح يغطي 120 يومًا من الواردات، 
أمس، بعد أن كان في حدود 129 يومًا الثاثاء املاضي. 
وبحسب مصادر فإن تونس تريد الحصول على ضمان 
تزايد  آخــر بسبب  لــقــرض  األميركية  اإلدارة  مــن  جــديــد 
من  مــخــاوف  األجنبية، وســط  التمويات  إلــى  الحاجة 
انهيار قيمة العملة املحلية بسبب الضغط على رصيد 
املـــركـــزي.  وفــي عــام 2014،  لــدى البنك  العملة الصعبة 
للحصول على  األميركية  لــــإدارة  تــونــس طلبا  قــدمــت 
قرض سندات مصحوبة بضمان يستحق على قسطن 

محددين، ملواجهة اتساع عجز موازنتها في ظل ضعف 
إيرادات املوازنة وزيادة اإلنفاق العام من ناحية أخرى. 
ــدة بــنــســبــة 2.452  ــائـ ــداد أصــــل املــبــلــغ وفـ وتــضــمــن الـــسـ
بــاملــائــة. وفــي 23 يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، أعلنت وزارة 
تونس  االستثمار، عن ســداد  ودعــم  واملالّية  االقتصاد 
الــعــام 2014 وتبلغ  قسطا مــن قــرض حصلت عليه فــي 
قيمته 506 ماين دوالر، بينها 500 مليون أصل الدين 

و6 ماين فوائده.
ــنـــدرج قــســط الـــقـــرض املـــســـدد، وفـــق مـــا أعــلــنــت عنه  ويـ
وزارة املالية في بيان، في إطار سداد تونس لديونها 
املبرمجة لسنة 2021، ومنها قسط بقيمة 506 ماين 

الــذي تحّصلت عليه  الرقاعي«  دوالر بعنوان »القرض 
تونس من السوق املالية العاملية في يوليو/تموز.

تتوقع ميزانية تونس للعام 2021 أن تبلغ احتياجات 
مليارات   5 منها نحو  دوالر،  مــلــيــارات   7.2 االقــتــراض 
قروض خارجية. ويعني هذا أن تبلغ مدفوعات سداد 
الــديــون هـــذا الــعــام 5.8 مــلــيــارات دوالر. وقــالــت وكــالــة 
»فيتش« في تقرير صدر الشهر املاضي إن عدم القيام 
باإلصاحات االقتصادية الازمة والقوية يجعل إعادة 
هيكلة ديــون الــبــاد أمــرا ضــروريــا قبل تقديم أي دعم 
مالي إضافي لتونس، رغم تصريحات حكومية سابقة 

بعدم التفكير في اللجوء إلى هيكلة الدين.

هبوط احتياطي تونس األجنبي وسط مخاوف من تهاوي الدينار

هبوط حاد للريال اليمني 
أمام الدوالر

واصل الريال اليمني، أمس 
الخميس، التراجع ألدنى مستوى 

في تاريخه، غداة إعالن البنك 
املركزي إجراءات لتنظيم أعمال 

 
ً
الصرافة، ليصل إلى 1020 رياال
يمنيًا أمام الدوالر. فيما الريال 

السعودي يجري شراؤه من 

 يمنيًا، 
ً
املواطنني مقابل 268 رياال

مقارنة بـ 264 في األسبوع السابق. 
وامتنعت محالت الصرافة عن بيع 

العمالت األجنبية للمواطنني، بسبب 
قلة معروضها، في وقت يتهم 

مواطنون تجار العملة باحتكارها. 
واألربعاء، أقّر البنك املركزي اليمني 

التابع لحكومة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، الئحة جديدة 

لتنظيم أعمال الصرافة في البالد، 
في وقت تشهد أسعار الصرف 

تراجعات حادة وانتعاشًا في 
نشاط السوق املوازية. 

»سابك« السعودية تربح
3 مليارات دوالر 

تحولت الشركة السعودية 
للصناعات األساسية »سابك«، 
أكبر شركة بتروكيميائيات في 

املنطقة، لتحقيق أرباح خالل 
النصف األول 2021، بـ 12.51 

مليار ريال )3.34 مليارات دوالر(، 
بفضل تحسن أسعار املنتجات. 

وبحسب إفصاح للشركة على 
موقع البورصة املحلية »تداول 

السعودية«، أمس الخميس، سجلت 
»سابك« خسائر صافية بـ 3.269 
مليارات ريال )872 مليون دوالر( 

في الفترة املناظرة من 2020. 
وأرجعت الشركة تحقيق األرباح 

إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع 
املنتجات، إضافة إلى تحقيق 

صافي ربح في حصة »سابك« في 
مشاريع مشتركة وشركات زميلة. 
وأفادت الشركة بأّن النصف األول 

2020، شهد تسجيل مخصصات 
انخفاض في قيمة بعض األصول 

الرأسمالية واملالية بمبلغ 2.28 
مليار ريال )608 ماليني دوالر(. 

ارتفاع عجز الميزان 
التجاري لمصر

صعد عجز امليزان التجاري 
املصري، بنسبة 10 باملائة 

على أساس سنوي، في مايو/
أيار املاضي، إلى 3.34 مليارات 

دوالر. وقال الجهاز املركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء في 

مصر )حكومي(، أمس، إن عجز 
امليزان التجاري )الفرق بني قيمة 

الصادرات والواردات( في مايو 
املاضي، صعد من 3.04 مليارات 

دوالر املسجل في مايو 2020. 
وارتفعت الصادرات املصرية 

80.3 % إلى 3.11 مليارات دوالر، 
بفعل نمو صادرات اللدائن بنسبة 

96.6 % والعجائن واملحضرات 
الغذائية بنسبة 81.4 % والفواكه 
الطازجة بـ 70.9 %. كما ارتفعت 
قيمة الواردات بنسبة 35.4 باملائة 

إلى 6.45 مليارات دوالر، مع زيادة 
واردات األدوية واملستحضرات 

الصيدالنية بـ 58.6 % حسب بيان 
املركزي للتعبئة واإلحصاء. 

أخبار

لوفتهانزا 
تقلص 

خسائرها

قلصت مجموعة لوفتهانزا األملانية للنقل الجوي، خسائرها في الربع الثاني من 2021، بنسبة 44 باملائة على أساس سنوي إلى 952 مليون يورو )1.1 
مليار دوالر(، مع استمرار تداعيات جائحة كورونا. وذكرت املجموعة في بيان، أمس، أن هذه الخسائر تراجعت، مقارنة بالخسائر املسجلة في الربع املماثل 
من 2020 البالغة 1.7 مليار يورو )2.01 مليار دوالر(. وتوقعت املجموعة، تحسن أوضاع سوق رحات الطيران طويلة املدى خال 2021، مع تخفيف القيود 
املفروضة على السفر بسبب الجائحة، مع تسارع وتيرة التطعيمات. وأفــادت املجموعة بأنها تحرز تقدما أسرع مما كان مخططا له سابقا، نحو هدفها 

املتمثل في خفض التكاليف بأكثر من 3.5 مليارات يورو )4.15 مليارات دوالر( بحلول 2024.

اقتصاد
Friday 6 August 2021
الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2531  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

فاجأ االرتفاع الجنوني في أسعار 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مــحــلــلــي الــطــاقــة 
الـــعـــاملـــيـــة مـــقـــارنـــة بـــمـــا حـــــدث مــن 
بينما  إذ  النفط،  أسعار  في  متواضع  ارتــفــاع 
ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط فــي املــتــوســط بنسبة 
40% فــقــط مــنــذ بــدايــة الــعــام، ارتــفــعــت أســعــار 
العام  الطبيعي بنسبة 65% منذ بداية  الغاز 
وحتى األسبوع الجاري. وعادة ما تتبع دورة 
النفط وليس  أســعــار  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار 

العكس. 
ويبدو أن الطلب العاملي على الغاز الطبيعي 

يــتــزايــد بــســرعــة مــع عـــودة االقــتــصــادات في 
آسيا وأوروبا للنمو بعد نهاية فترة تقييد 
التجارية  الحركة ونهاية اإلغاق لألنشطة 
فــــي أوروبــــــــــا وآســــيــــا والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
لخفض  النظيفة  الطاقة  توليد  ومتطلبات 

التسخني الحراري.
الــغــاز تتجه لكسر  ويـــرى محللون أن أســعــار 
ــز الــتــوقــعــات الــعــاملــيــة خــــال الــعــامــني  حـــواجـ
الجاري واملقبل، وربما تستمر دورة االرتفاع 
لعدة سنوات مقبلة. وحول مستقبل انتعاش 
قــال مصرف »مورغان  الطبيعي،  الغاز  ســوق 
ستانلي« في مذكرة لعمائه، إن »أسعار الغاز 
املسال دخلت دورة ارتفاع ربما تستمر لعدة 

سنوات«.
مـــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت بـــيـــانـــات »فــايــنــانــشــيــال 
 
ّ
ــام، أن تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، املــنــشــورة قــبــل أيــ
أسعار الغاز الطبيعي بلغت أعلى مستوياتها 
منذ 16 عامًا في بريطانيا، حيث ارتفعت إلى 
14 دوالرًا ملليون وحدة حرارية بريطانية، كما 

بلغت 15 دوالرًا للوحدة نفسها في آسيا.
ووفق تجار ومحللني، فإن ارتفاع أسعار الغاز 
رئيسية،  عــوامــل  ثــاثــة  إلـــى  يــرجــع  الطبيعي 
وهــي عــودة االقــتــصــادات العاملية للنمو بعد 
ــام املـــاضـــي  ــعــ كـــســـاد جـــائـــحـــة كــــورونــــا فــــي الــ
وثانيًا:  األمــيــركــي،  لاقتصاد  الــقــوي  والنمو 

إلى زيادة وارداتها من الغاز املسال من الشرق 
األوسط وحوض األطلسي لتلبية الطلب«. 

ــأن، تــتــوقــع مــجــمــوعــة »سيتي  وفـــي هـــذا الـــشـ
غروب« أن تظل أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام بسبب الطلب 

القوي في آسيا وأميركا. 
والحظ محللون أن القلق يتواصل في أميركا 
مــــن تــــراجــــع اإلمــــــــــدادات فــــي مــــراكــــز الــتــســلــيــم 
الرئيسية بمنطقة »هنري« حيث يتم تسليم 
ــا يـــزيـــد الــقــلــق  شــحــنــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. ومــ
الــغــاز الطبيعي املــســال تــزيــد من  أن شــركــات 
شــحــنــاتــهــا لــلــبــرازيــل الــتــي ضــربــهــا الــجــفــاف 
ــع طــلــبــهــا عــلــى الـــغـــاز وبــالــتــالــي ارتــفــعــت  ورفــ
فيها األسعار، كما تزيد كذلك شحناتها إلى 

أسواق جنوب شرقي آسيا. 
فــي جنوب شرقي  الكهرباء  وتفضل شــركــات 
آســيــا الــتــعــاقــد مــع الــشــركــات األمــيــركــيــة ومــع 
شـــركـــات الـــغـــاز املـــســـال الــقــطــري الـــتـــي لــديــهــا 
القدرة على تلبية طلباتها اإلضافية من الغاز 
الطبيعي في حال حدوث موجة برد مفاجئة.  
»آرغـــوس«  نــشــرة  بيانات  تشير  مــن جانبها، 
 
ّ
األمـــيـــركـــيـــة املــتــخــصــصــة فـــي الـــطـــاقـــة إلــــى أن

أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي تــتــجــه لــارتــفــاع في 
ــات املــتــحــدة بــنــســبــة 20% خـــال الــعــام  الـــواليـ
املــقــبــل إلـــى 4 دوالرات ملــلــيــون وحـــدة حــراريــة 
 

ٍّ
بريطانية، كما تتوقع تواصل االرتفاع في كل

وباقي  والصني  آسيا  دول جنوب شرقي  من 
دول أوروبا الغربية خال العام الجاري.

ــواق الــطــاقــة بــشــركــة »ســيــمــبــســون  ــ خــبــيــر أســ
ســبــنــس يـــونـــغ« األمــيــركــيــة املــتــخــصــصــة في 
وســـاطـــة الــســلــع والـــنـــاقـــات جــيــمــس ويــســلــر، 
ــــول الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــغـــاز  ــقـــول فــــي تــعــلــيــق حـ يـ
ــدادات الــغــاز  ــ الطبيعي: »هــنــالــك نــقــص فــي إمـ
الــطــبــيــعــي، وهــــذا الــنــقــص ســيــتــزايــد فــي حــال 

حدوث شتاء بارد هذا العام«.
بيانات  تشير  األوروبـــي،  الطلب  على صعيد 
ــيــــة إلـــى أن مـــخـــزون الــغــاز  املــفــوضــيــة األوروبــ
الــربــع  خـــال   %7.6 بنسبة  تــراجــع  الطبيعي 
األول من العام الجاري، أي بنحو 10 مليارات 
املخزونات  تراجع  نسبة  وبلغت  مكعب،  متر 

30% بنهاية مارس/ آذار املاضي. 
وتحت وطأة الهجمة السياسية الشرسة على 
الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي، تــراجــعــت مــعــظــم شــركــات 
الــطــاقــة الــكــبــرى عــن االســتــثــمــار فــي مــشــاريــع 

الــغــاز الــطــبــيــعــي دون األخــــذ فــي االعــتــبــار أن 
الطلب على الغاز الطبيعي سيتزايد مع عودة 
نــمــو االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي. وبـــالـــتـــالـــي شــهــدت 
األزرق  للوقود  املستهلكة  الرئيسية  األســواق 
نقصًا كبيرًا في املعروض من الغاز الطبيعي 
مـــقـــارنـــة بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 

والتدفئة.
ضربت  التي  القاسي  الشتاء  موجة  ومنحت 
آســـيـــا فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري أول إشــــارة 
ــة غــاز  حــمــراء إلـــى أن الــعــالــم ربــمــا يــواجــه أزمـ
خال العام الجاري وأن أسعار الغاز الطبيعي 
ربما تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، خاصة في 

حال حلول شتاء قاس آخر. 
وتـــرجـــم تــســابــق شـــركـــات الــكــهــربــاء فـــي دول 
االستهاك الكبرى، ومن بينها الصني وكوريا 
ــان، عــلــى الــتــعــاقــد مــبــكــرًا  ــابــ ــيــ الــجــنــوبــيــة والــ
الطاقة  شركة  من  املسال  الغاز  شحنات  على 
الــقــطــريــة وشـــركـــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة، حجم 
القلق الحقيقي من مستقبل اإلمدادات الكافية 
خال فترة الشتاء املقبل. وبلغ التسابق درجة 
رفعت من سعر إيجار ناقات الغاز الطبيعي 

ملستويات قياسية.

سباق عالمي على  الوقود األزرق

)Getty( مخاوف من نقص اإلمدادات العالمية

الجزائر سجلت قفزة في صادراتها الفترة األخيرة 
)Getty/بالل بنسالم(

شهد العالم قفزات كبيرة في الطلب على 
وأسيا،  أوروبا  من  سيما  وال  الطبيعي  الغاز 
العالمي  االقتصاد  نمو  عودة  مع  تزامنا 

التقدم  ظل  في  كورونا  مخاطر  وانحسار 
وانعكس  التطعيم،  عمليات  في  الكبير 
اإلقبال المتسارع على االستهالك على أسعار 

الغاز التي شهدت ارتفاعات جنونية وسط 
ومخاوف  العالمية  اإلمدادات  في  نقص 
حلول شتاء قاٍس هذا العام، وفي المقابل 

روسيا وقطر  ومنها  المنتجة  الدول  تتجه 
والجزائر، نحو حصد دورة انتعاش األسعار، 

وسط آمال بزيادات قياسية لصادراتها

ملف الغاز

الدول المنتجة للغاز 
المسال تتجه لحصد دورة 

انتعاش األسعار

الجزائر ـ حمزة كحال

ــرة، فــــــي األفـــــــــــق، لـــلـــغـــاز  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تـــــلـــــوح فـــــرصـــــة كـ
الجزائري، بعدما كشفت تقارير أوروبية عن 
العجوز، بدءًا  القارة  الطلب في  ارتفاع  بــوادر 
من الخريف املقبل، تحسبًا لفصل الشتاء، ما 
سيرفع الطلب، في األســواق، ويزيد التنافس 
بــني مــمــّونــي الــقــارة األوروبـــيـــة، وخــاصــة بني 
ــنـــرويـــج،  ــا وحـــتـــى قــطــر والـ ــيــ الـــجـــزائـــر وروســ
ــة 

ّ
فـــي وقــــت تــســعــى فــيــه الـــجـــزائـــر لــتــعــديــل كــف

ــهـــاك  ــتـ ــة االسـ ــ
ّ
ــف ــلـــى حــــســــاب كــ الــــــصــــــادرات عـ

ـــــر بحجم 
ّ
املــحــلــي، الــــذي تــضــاعــف أخـــيـــرًا وأث

صادرات الباد من الغاز.
وكشف تقرير لهيئة منشآت الغاز األوروبية 
ــشــر قبل أيـــام مــن طــرف هيئة منشآت الغاز 

ُ
ن

األوروبـــيـــة، أن أوروبــــا صـــارت بــحــاجــة لضخ 
كــمــيــات ضــخــمــة مـــن غــــاز الـــجـــزائـــر وروســـيـــا 
خـــصـــوصـــًا، نــــظــــرًا لـــتـــوافـــر خــــطــــوط أنـــابـــيـــب 

موسكو ـ رامي القليوبي

األوروبية  بالسوق  الغاز  مع مواصلة أسعار 
 500 تفوق  قياسية  مستويات  إلــى  ارتفاعها 
دوالر لــكــل ألـــف مــتــر مــكــعــب لــلــعــقــود اآلجــلــة، 
يراهن عماق الغاز الروسي »غازبروم« على 
زيــادة عــوائــده بعد عزوفه عن حجز عمليات 
ــــي األوكــرانــيــة  تــرانــزيــت إضــافــيــة عــبــر األراضـ
أو الــبــولــنــديــة، وســـط تــرقــب اســتــكــمــال أعــمــال 

بإمكانها نقل كميات كبيرة من هذه املادة إلى 
الطبيعي  الغاز  إلى  القارة األوروبــيــة، إضافة 

املسال »جي.أن.أل« عبر البواخر.
ووفق التقرير ذاته، فإن نسبة امتاء خزانات 
الــغــاز فــي الــقــارة األوروبـــيـــة تبلغ 56% فقط، 
مــا يــســتــدعــي الــحــاجــة لــضــخ الــغــاز للوصول 
إلى نسبة امتاء مقبولة قبل حلول الخريف 
والـــشـــتـــاء ومـــواجـــهـــة مـــوســـم الــــبــــرد. وتــبــحــث 
الــجــزائــر عــن زيـــادة مــواردهــا املــالــيــة ملواجهة 
تراجع عائدات النفط، إال أن ارتفاع االستهاك 
 ســيــبــعــث بــصــيــص أمـــٍل 

ً
األوروبـــــــي مــســتــقــبــا

في نفق صــادرات الجزائر من الطاقة املتأثرة 
بتواصل تهاوي عائدات النفط.

وإلـــــى ذلـــــك، يـــقـــول رئـــيـــس جــمــعــيــة مــصــدري 
الغاز، وزير الطاقة السابق، عبد املجيد عطار، 
أمـــام فــرصــة غير مسبوقة لرفع  إن »الــجــزائــر 
صادراتها الغازية، فحسب املؤشرات سترفع 
عــودة النشاط للدول األوروبــيــة نسبة النمو، 

ــاز »الــســيــل  ــغـ بـــنـــاء وتــشــغــيــل خـــط أنـــابـــيـــب الـ
الـــشـــمـــالـــي-2«. وذكــــــرت وكـــالـــة »نــوفــوســتــي« 
ــنــــني املــــاضــــي، أن  ــيــــة، اإلثــ الــحــكــومــيــة الــــروســ
شركة »غازبروم« لم تحجز عمليات ترانزيت 
إضافية عبر أوكرانيا لألشهر التسعة األولى 
مــن عـــام 2022، وال إضــافــيــة لــتــرانــزيــت الــغــاز 
بخط »يــامــال - أوروبــــا« عبر بــولــنــدا، بحجة 
ــر إمـــكـــانـــيـــات كـــافـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة الــحــجــز  ــوفـ تـ

باملزادات املستقبلية إذا اقتضى األمر.
وفي هذا اإلطار، ال يستبعد الشريك في شركة 
مــيــخــائــيــل  لـــاســـتـــشـــارات،  إيـــنـــرجـــي«  »روس 
كروتيخني، احتماال بأن يكون كبار مصدري 
ــثـــل روســــيــــا والــــنــــرويــــج يــتــعــمــدون  الــــغــــاز مـ
تقليل حــجــم اإلمــــــدادات لــدفــع األســـعـــار ملزيد 
ــوقــــت نــفــســه مــن  ــاع، مــقــلــا فــــي الــ ــ ــفــ ــ ــن االرتــ مــ
النظر  وجهة  من  الشمالي-2«  »السيل  أهمية 

التجارية واالقتصادية البحتة. 
»الـــعـــربـــي  ــول كـــروتـــيـــخـــني فــــي حـــديـــث لــــ ــقــ ويــ

ما يعني ارتفاع الطلب أكثر على الطاقة، إلى 
مستويات كبيرة، خاصة مع فصلي الخريف 
والـــشـــتـــاء الـــقـــادمـــني، املــنــتــظــر أن يــكــونــا أقــل 
كل  وبالتالي  املاضيتني،  السنتني  من  بــرودة 

املؤشرات إيجابية«.
ويــضــيــف: »حــســب املــعــلــومــات املــتــوافــرة، فــإن 
بـــلـــغـــت مـــن طــــرف زبــائــنــهــا في 

ُ
ســـونـــاطـــراك أ

وتركيا  سلوفاكيا  وحتى  وإسبانيا  إيطاليا 
ــارج الــحــجــم املتفق  بــاحــتــمــال رفـــع الــطــلــب خــ
عليه في العقود املبرمة، كذلك توجد اتصاالت 
ــَعــّد مــن زبائنها، 

ُ
ت للجزائر مــع دول أخــرى ال 

األســعــار  عــن  لاستفسار  وغــيــرهــا،  كبلجيكا 
وسبل إبرام عقود ظرفية تسليم نهاية السنة 

عبر البواخر«.
فــي تصريح  السابق للطاقة  الــوزيــر  وأضـــاف 
منذ  نجحت  »الجزائر  أن  الجديد«  »العربي  لـ
 
ً
مــطــلــع الــســنــة فـــي رفــــع صــــادراتــــهــــا، مــقــارنــة
ــر 

ّ
ــرات تــبــش بــالــســنــوات املـــاضـــيـــة، وهــــي مـــؤشـ

الـــجـــديـــد«: »يـــعـــود ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز في 
األســـــــــــواق الــــعــــاملــــيــــة إلـــــــى صــــعــــود األســــعــــار 
إلى  باإلضافة  عــام،  بشكل  السلع  ببورصات 
لتشغيل  العالي  املعدل  مثل  موسمية  عوامل 
التكيفات فــي املــوســم الــحــار، وتــأنــي روســيــا 
والنرويج في زيادة إمدادات الغاز. أضف إلى 
القطري  املسال  الطبيعي  الغاز  تجار  أن  ذلــك 
والجزائري واألميركي املنشأ توجهوا لبيعه 
اليابان والصني،  األســواق اآلسيوية مثل  في 
ــــى نـــقـــص فــــي أوروبـــــــــــا«.  وحــــول  مـــمـــا أدى إلـ

بـــالـــخـــيـــر، لـــكـــن ال تـــؤكـــد أن الــــجــــزائــــر حــالــيــًا 
مستعدة الستغال الفرصة املتاحة«.

قــفــزة معتبرة  فــي تسجيل  الــجــزائــر  ونجحت 
في صادراتها من الغاز خال الربع األول من 

اســتــراتــيــجــيــة تــعــامــل شــركــة »غــــازبــــروم« مع 
هـــذا الـــوضـــع، يــضــيــف: »حــتــى اآلن لــم تصدر 
أي بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، ولـــكـــن »غــــــازبــــــروم« ال 
أو  أوكرانيا  عبر  الترانزيت  لزيادة  يستعجل 
بولندا، وربما تحتفظ بكميات من الغاز حتى 
مــزيــد مــن ارتـــفـــاع األســـعـــار«. ومـــن الــافــت أن 
تزامنت  الغاز  الحالية الرتفاع أسعار  املوجة 
ــــراج فــــي تــحــقــيــق مــــشــــروع »الــســيــل  ــفـ ــ مــــع االنـ
ــيـــان األملـــانـــي  ــبـ الــــشــــمــــالــــي-2« بـــعـــد صــــــدور الـ
بناء  أعــمــال  الستكمال  يمهد  مما  األمــيــركــي، 
الـــخـــط فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل وتـــدفـــق كــمــيــات 
إضافية من الغاز الروسي إلى أملانيا عبر قاع 
األهمية  من  يقلل  كروتيخني  أن  إال  البلطيق. 
»الــســيــل الـــشـــمـــالـــي-2« قياسا  االقــتــصــاديــة لـــ
»السيل  »يشكل  مضيفا:  السياسية،  بأبعاده 
الـــشـــمـــالـــي-2« طــاقــة تــمــريــريــة إضــافــيــة لنقل 
الغاز، ولكن حتى من دونه تتيح اإلمكانيات 
الـــحـــالـــيـــة زيـــــــادة اإلمــــــــــدادات بــنــســبــة بــــني 50 

عـــام 2021، رغـــم الــظــروف الــســائــدة والــســيــاق 
الحالي املرتبط باستمرار جائحة كوفيد 19.

وكشفت شركة »سوناطراك« الجزائرية، وفق 
 
ّ
أرقــــام اطــلــعــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

إيــطــالــيــا شكلت خـــال الــربــع األول مــن الــعــام 
الحالي، الوجهة األولى لصادرات الجزائر من 
متر  مليارات   6.4 قــدره  إجمالي  الغاز بحجم 
مكعب، أي بزيادة قدرها 109% مقارنة بعام 
2020. وحسب أرقــام »ســونــاطــراك«، تأتي في 
املرتبة الثانية شبه جزيرة إيبيريا )إسبانيا 
والــبــرتــغــال(. ورغـــم هـــذه األرقــــام الــداعــيــة إلــى 
التفاؤل، إال أن املنحى الذي يسلكه االستهاك 

الداخلي للغاز، مقارنة بحجم اإلنتاج.
يـــؤكـــد مـــديـــر مــكــتــب »إيـــنـــرجـــي« لــلــطــاقــة في 
النفطي  »ســونــاطــراك«  مجمع  ومدير  باريس 
ســابــقــًا، مــــراد بــــرور، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»اإلشكال اليوم ال يكمن في الصادرات الغازية 

بقدر ما يكمن في اإلنتاج والتصدير.

و100 فـــي املـــائـــة. كــــان »الــســيــل الــشــمــالــي-2« 
بـــالـــدرجـــة األولـــــى مــشــروعــا ســيــاســيــا بــهــدف 
ــا«. وكانت صحيفة  إحــداث انقسام في أوروبـ
»كوميرسانت« الروسية قد نقلت عن مصادر 
بسوق الغاز في نهاية يوليو/تموز املاضي، 
أن أسعار الغاز لن تتراجع قبل بدء اإلمدادات 
»الـــســـيـــل  لــــ األول  األنـــــبـــــوب  ــر  ــبـ عـ الــــتــــجــــاريــــة 

الشمالي-2« في أكتوبر/تشرين األول املقبل.
الشمالي-2«، يشمل  »السيل  أن مشروع  يذكر 
مد أنبوبني بطاقة تمريرية إجمالية قدرها 55 
مليار متر مكعب سنويا لنقل الغاز الروسي 
إلـــى أملــانــيــا مــبــاشــرة عــبــر قـــاع بــحــر البلطيق 
دون املرور باألراضي األوكرانية، وقد اعترف 
ــايــــدن، فـــي نــهــايــة  الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، جـــو بــ
استكمال  بعد  تعطيله  إمكانية  بعدم  املطاف 
أعمال البناء بنسبة 99 في املائة، مما عرضه 
النتقادات الجمهوريني الذين ُيعرفون بتشدد 

موقفهم حيال موسكو.

روسيا تراهن على ارتفاع األسعار لزيادة العوائداالستهالك الداخلي يهّدد فرص رفع صادرات الجزائر

مصدرون يتعمدون 
تقليل اإلنتاج لدفع 

األسعار نحو االرتفاع

وشركات الغاز الصخري في الواليات املتحدة 
ومشاريع الغاز املسال الجديدة في أستراليا. 
آنــد بي غلوبال باتس«،  وحسب نشرة »أس 
بلغت  الطبيعي  للغاز  الــفــوريــة  األســعــار  فــإن 
فــي املتوسط فــي أســـواق جنوب شرقي آسيا 
13.288 دوالرًا ملليون وحدة حرارة بريطانية. 
وكانت أسعار الغاز الطبيعي املسال الفورية 
أعــلــى مـــن 14.31 دوالرًا في  إلـــى  ارتــفــعــت  قـــد 
األسبوعني األولني من يوليو/ تموز املاضي. 
ويــــرى خــبــيــر »أس آنـــد بـــي غــلــوبــال بــاتــس« 
ــاز املـــســـال  ــغــ ــلـــب عـــلـــى الــ ــور أن »الـــطـ جـــيـــف مـــ
ســيــواصــل الــنــمــو، خــاصــة فــي جــنــوب شرقي 
آســـيـــا خــــال الـــشـــهـــور املــقــبــلــة وحـــتـــى نــهــايــة 
الــعــام، وهــو مــا سيعني أن املنطقة ستحتاج 

ارتفاع جنوني باألسعار وسط 
تسابق على عمليات الشراء

الطاقة  توليد  من  للصني  التدريجي  التحول 
من النفط والفحم الحجري إلى الوقود األزرق 
العاملية، وثالثًا  املناخ  اتفاقية  لتلبية شروط 
أوروبــا  فــي  الطبيعي  الــغــاز  نقص مخزونات 
ــتـــاج حـــقـــول الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في  وتـــراجـــع إنـ
الطبيعي  الغاز  هولندا، وانخفاض صــادرات 

األوروبي من روسيا.
آنــد بي غلوبال باتس«  وتتوقع نشرة »أس 
عودة االستثمار األميركي بقوة لحقول الغاز 
الــصــخــري وســــط تــوقــعــات اســـتـــمـــرار ارتــفــاع 
فــــوق 4 دوالرات خــال  فـــي أمــيــركــا  ــار  ــعـ األسـ
العامني الجاري واملقبل مقارنة بسعر يراوح 
حول 1.6 دوالر ملليون وحدة حرارية في العام 

املاضي. 
ويــدعــم الــطــلــب الــصــيــنــي وطــلــب دول جنوب 
شــرقــي آســيــا تــحــديــدًا أســـعـــار الـــغـــاز املــســال، 
بسبب عــدم وجـــود خــطــوط أنــابــيــب مباشرة 
لتوصيل الغاز الطبيعي لدول جنوب شرقي 
آســيــا الــتــي تــعــتــمــد مــعــظــمــهــا عــلــى شــحــنــات 
الغاز املسال. وبالتالي من املتوقع أن تواصل 
دورة  املسال  للغاز  املصدرة  الرئيسية  الــدول 
انتعاش الغاز، خاصة شركات الغاز القطرية 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

للغاز  العاملي  الــســوق  فــي  املنافسني  أكبر  أحــد  قطر  عتَبر 
ُ
ت

آسيا  بــني  استراتيجي  بموقع  لتمتعها  املــســال،  الطبيعي 
وانخفاض  الــغــاز،  مشاريع  توسعة  ومواصلتها  وأوروبـــا، 
التحتية واللوجستية في  البنية  إنتاجه، وإنشائها  تكلفة 

أكبر حقل للغاز املسال في العالم.
املسال  الطبيعي  الغاز  لنقل  أسطول  أكبر  قطر  تمتلك  كما 
على مستوى العالم، والذي يضم 69 سفينة وتدير 4 سفن 
لنقل غــاز الــبــتــرول املــســال ووحـــدة عائمة لتخزين وإعـــادة 
الــقــدرة على  لها  مــا يتيح  الطبيعية،  املــســال لحالته  الــغــاز 
املــنــافــســة القــتــنــاص فـــرص الــتــصــديــر لــلــقــارة الــعــجــوز التي 

انخفضت مخزوناتها إلى مستويات قياسية.
يشير الكاتب املتخصص في شؤون الطاقة، طارق الشيخ، 
في حديث لـ«العربي الجديد«، إلى أن الصادرات األميركية 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال شـــهـــدت صـــعـــودا الفـــتـــا خــال 
القليلة املاضية، بعكس قطر التي ما زالت تنتج  السنوات 
وزيــادة  للتوسعة  مستقبلية  وبنظرة  املعتادة  بمعدالتها 
إنتاجها من الغاز املسال خال السنوات القليلة املقبلة. كما 
العام  العاملية خال  املسال  الطبيعي  الغاز  تجارة  ارتفعت 
املاضي، بهامش معدل سنوي يقدر بـ1.5% وتجاوز362.8 

مليون طن، حسب الشيخ. 
املــســال بمعدل  الطبيعي  الــغــاز  مــن  قــطــر  ــادرات  ــ وزادت صـ
الــى نحو 77.7 مليون طــن، وارتفعت  سنوي بلغ 1% فقط 
صادرات أستراليا قرابة 0.5% وبمعدل سنوي 77.3 مليون 
الشيخ، فإن  الروسية بنسبة 1%. ووفــق  طــن، والــصــادرات 
السوق  املذكورة تعطي مؤشرا واضحا التجاهات  النسب 
الطبيعي  الــغــاز  على  الطلب  فيها  يــتــواصــل  الــتــي  العاملية 
ــدول الــتــي تــدشــن املنشآت  املـــســـال، مــع دخـــول املــزيــد مــن الــ
الــخــاصــة بــاســتــقــبــال الـــغـــاز املـــســـال، ذلـــك مـــع املـــرونـــة الــتــي 
املسال،  للغاز  الحديثة  الناقات  مــن  املــزيــد  دخــول  يقدمها 
وخــاصــة مــن جــانــب روســيــا الــتــي ال تـــزال تفضل الخطوط 
التقليدية ألنابيب الغاز لصادراتها إلى السوق األوروبية.  
وأضــاف أنه من املرجح استمرار هذه املعدالت في صعود 
وهبوط خال السنوات القليلة املقبلة، حينما يعود اإلنتاج 
القطري من الغاز املسال بقوة لريادة أكبر للسوق العاملية 
التي يزداد الطلب فيها على الغاز الطبيعي املسال مع بدء 
مرحلة اإلنتاج الكبير في ضوء التوسعة الجارية في مرافق 
تــرفــع طاقتها اإلنتاجية من  أن  يــؤمــل لها  اإلنــتــاج، والــتــي 
الغاز الطبيعي املسال من 77 مليون طن سنويا إلى حدود 

110 مايني ابتداًء من العام 2024.
أكــد خال  وكــان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــنـــتـــدى ســـانـــت بـــطـــرســـبـــورغ االقـــتـــصـــادي 
ــران املــــاضــــي، أن قــطــر ســتــزيــد  ــزيــ الــــدولــــي فـــي يـــونـــيـــو/ حــ

عــام 2026. ويشير  الغاز بنسبة 40% بحلول  إنتاجها من 
املحلل االقتصادي، محمد حمدان، إلى وجود ثاثة عوامل 
املسال في  الطبيعي  الغاز  الطلب على  زيــادة  إلــى  ستؤدي 
الــعــالــم، وهـــي بــــوادر االنــتــعــاش االقــتــصــادي بــعــد جائحة 
كورونا، بفعل تزايد تلقي اللقاحات وتوجه عدد من الدول 
لــرفــع الــقــيــود، ومــؤشــرات انــخــفــاض املــخــزونــات األوروبــيــة 
بحلول الــخــريــف املــقــبــل، وارتــفــاع أســعــار الــغــاز إذ سجلت 
في مستهل أغسطس/ آب الجاري مستوى بلغ قرابة 15.6 
1.15 دوالر خال  بزيادة  بريطانية  للمليون وحــدة  دوالرًا 

أسبوع، وهذا أعلى معدل لألسعار منذ عام 2014.
ويــؤكــد حــمــدان لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن قــطــر تــعــد مــن كبار 
الــعــوامــل، وهــو مــا يتوقع أن  املنتجني لاستفادة مــن هــذه 
ينعكس إيجابا على االقتصاد القطري من حيث زيادة قيمة 
صادرات الغاز، وزيادة وتيرة الفائض في ميزان املدفوعات، 
وتــراكــم فــوائــض املــوازنــة خــال الــعــام الــجــاري، إذ تحولت 
موازنة قطر لتحقق فائضا بداًل من العجز في الربع األول 
الــجــاري بواقع 200 مليون ريــال )نحو 55 مليار  العام  من 
إلـــى مستويات  الــفــائــض  هـــذا  يتعاظم  أن  ويــرجــح  دوالر(، 

كبرى بنهاية العام نظرًا لألسعار املتنامية للطاقة. 
استراتيجية  تبنت  للبترول«  »قــطــر  »شــركــة  أن  إلــى  ولــفــت 
توسعية جديدة في اإلنتاج والتسويق تتماشى مع زيادة 
الــطــلــب املــتــوقــعــة، إذ تسعى لــرفــع إنــتــاجــهــا مــن 77 مليون 
طــن إلــى 126 مليون طــن بحلول 2027، كما أنها بــدأت في 
إبرام صفقات كبرى طويلة األجل مع كبار املستهلكني مثل 
الصني لتزويدها بـ 10 مايني طن من الغاز الطبيعي املسال 
على مدى 10 سنوات، وتايوان ملدة 15 عاما توّرد بموجبها 
زهــاء 1.25 مليون طــن سنويا، وكــوريــا الجنوبية مــدة 20 
عاما، وباكستان لـ 10 أعوام بواقع 3 مايني طن سنويا من 

الغاز الطبيعي املسال وغيرها من الدول«.

انتعاش 
أسواق الغاز

قطر: الطلب المتزايد يتزامن 
مع خطط توسع اإلنتاج

قد تصبح قطر أحد أكبر 
المستفيدين من زيادة الطلب 

على الغاز الذي يتزامن مع 
خططها الهادفة لرفع اإلنتاج

كشف تقرير حديث لهيئة منشآت الغاز األوروبية GIE، أن أوروبا تواجه 
مشكلة حقيقية بداية من الخريف المقبل بالنظر لمستويات مخزونات 
لضخ  فرصة  المنتجين  لكبار  يتيح  ما  النصف،  إلى  انخفضت  التي  الغاز 
المزيد من الغاز في ظل األسعار المرتفعة. وبحسب التقرير، فإن نسبة 
امتالء خزانات الغاز في القارة األوروبية تبلغ 56%، ما يستدعي الحاجة 
لضخ الغاز للوصول إلى نسبة امتالء مقبولة قبل حلول الخريف والشتاء 

ومواجهة موسم البرد.

أوروبا متعطشة

تواصل أسعار الغاز 
الطبيعي، خاصة المسال، 
ارتفاعها الجنوني وسط 

نقص في اإلمدادات 
العالمية ومخاوف من 

حلول شتاء قاٍس هذا 
العام

يبدو أن عمالق الغاز 
الروسي »غازبروم« 

يحتفظ بكميات من الغاز 
حتى مزيد من ارتفاع 

األسعار

»قطر غاز« تستهدف زيادة اإلنتاج إلى 110 ماليين طن سنويًا في 
)Getty( 2024
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لندن ـ كاتيا يوسف

شــكــا ســيــاح أجــانــب ومــحــجــورون 
مــن الــرســوم والــتــكــالــيــف الباهظة 
ــراء الــحــجــر  ــ ــتـــي يــتــكــبــدونــهــا جــ الـ
فــي فــنــادق بــريــطــانــيــا والــتــي تــفــوق تكاليف 
الحجر في معظم دول العالم خاصة مع زيادة 
التكلفة التي تقررت يوم األربعاء، كما شكوا 
من سوء التغذية خال فترة الحجر الصحي 

التي تمتد لعشرة أيام. 
الصحي  للحجر  الباهظة  التكاليف  وأثـــارت 
ــكـــومـــة بـــوريـــس  ــفـــرضـــه حـ ــي الـــــــذي تـ ــ ــزامــ ــ اإللــ
جـــونـــســـون حـــالـــيـــًا عـــلـــى الـــقـــادمـــني مــــن دول 
الــقــائــمــة الصحية الــحــمــراء جـــداًل واســعــًا في 
بريطانيا، حيث يدفع الشخص البالغ 1750 
جنيهًا إسترلينيًا ويدفع كل بالغ آخر مرافق 
له مبلغ 650 جنيهًا إسترلينيًا، وتبلغ تكلفة 
األطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــني 5 و11 
منهم،  كــل  عــن  إسترلينيًا  جنيهًا   325 عــامــًا 
وال يستثنى من هذه التكاليف سوى األطفال 

دون الخامسة من العمر.  
وعــلــى الــرغــم مــن رفـــع الــشــكــاوى الــقــضــائــيــة، 
ــا، حــيــث  ــارهــ ــعــ تــســتــمــر الـــحـــكـــومـــة بـــرفـــع أســ
أعلنت يوم األربعاء 4 أغسطس عن رفع هذه 
التكاليف لتصل إلى 2285 جنيهًا إسترلينيًا 
إسترلينيًا  جنيهًا  و1430  الــبــالــغ  للشخص 
األطفال  أسعار  تبقى  أن  على  الثاني،  للبالغ 

على حالها.
ال تتوقف التكاليف التي يتحّملها السائح أو 
الشخص املحجور عند هــذا الحد، ففي حال 
الحمراء  القائمة  دول  مــن  الــوافــديــن  مخالفة 
تفاصيل  تقديم  أو  اإللزامي  الصحي  للحجر 
غــيــر دقــيــقــة عــن الــبــلــدان الــتــي زاروهـــــا خــال 
األيام العشرة األخيرة التي سبقت وصولهم 
تصل  غرامة  يواجهون  فإنهم  بريطانيا  إلــى 
عقوبة  أو  إسترليني  آالف جنيه  عــشــرة  إلــى 
الحكومة  وتتيح  ســنــوات.   10 ملــدة  بالسجن 
ــيـــدة لــتــســهــيــل دفــع  الــبــريــطــانــيــة وســيــلــة وحـ
الــتــكــالــيــف وهـــي »خــطــة الـــدفـــع املـــؤجـــل« ملــدة 
ــــي مــخــّصــصــة فــقــط  أقـــصـــاهـــا 12 شــــهــــرًا، وهـ

ألولئك الذين يواجهون صعوبات مالية.  
الحصول  املسافرون  أن يتوقع  املنطقي  ومن 
على مستوى خدمة جيد في فنادق بريطانيا 
عند دفع تلك املبالغ الباهظة، لكن يتضح مما 
نــشــرتــه الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة ومـــن التحدث 
إلــى األفــراد الذين عانوا من الحجر الصحي 
ــــه لــم يــتــم الـــوفـــاء بــهــذه املعايير 

ّ
بــالــفــنــدق، أن

ــنـــاس  ــتــــكــــى الـ ــــن األحــــــيــــــان. واشــ ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ
بشكل خـــاص مــن ســـوء الــطــعــام وعـــدم تلبية 
ــار الــتــســاؤل  احــتــيــاجــات األطـــفـــال، وهـــو مــا أثـ
إلى قضية  الشكاوى  حول متى تتحول هذه 

في املحاكم البريطانية.  
وفي ظل فشل الحكومة البريطانية في تقديم 
الــدعــم الــكــافــي لــعــدد مــتــزايــد مــن األشــخــاص 
الــعــودة إلــى ديــارهــم وأسرهم  العاجزين عــن 
ووظائفهم بسبب تكاليف الحجر التي تفوق 
قــدراتــهــم، رأى مــحــامــون أن هــذا األمـــر تدخل 
غــيــر قــانــونــي فـــي حــقــوق هــــؤالء فـــي الــحــيــاة 
الخاصة والعائلية التي تحميها املادة 8 من 
االتــفــاقــيــة األوروبـــيـــة لحقوق اإلنــســان، وفيه 
إجــراء تمييزي يتعارض مع املــادة 14 منها، 
 ،»PGMBM« ــع شـــركـــة مـــحـــامـــاة ــا دفــ ــو مـ وهــ
إلى التقّدم بطلب للحصول على إذن بإجراء 
الصحي  الحجر  لسياسة  قضائية  مــراجــعــة 
فـــي الــفــنــدق نــيــابــة عـــن املــتــضــرريــن. ودخــلــت 
ــر/ ــرايـ ــبـ ــــي 15 فـ ــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فـ ــيـ ـــة حـ ـــعـ ـــراجـ املـ
شباط، وفي املقابل وافقت املحكمة على منح 
ــّدة ستة  الــحــكــومــة فــي أوائــــل يــولــيــو/تــمــوز مـ
أسابيع لغاية 9 أغسطس/آب من أجل تنفيذ 
تــغــيــيــرات فـــي ســيــاســتــهــا تــلــك بــمــا فـــي ذلــك 
خفض التكلفة أو التنازل عنها ألولئك الذين 

يعانون من ضائقة مالية.  
ــال ســتــيــفــنــز فـــريـــدريـــك  ــ ــذا الـــــصـــــدد، قــ ــ فــــي هــ
الــصــحــة والـــرعـــايـــة  مـــن مــكــتــب إعـــــام وزارة 
الجديد«،  »العربي  لـ البريطانية  االجتماعية 
ــقــون عــلــى اإلجـــــراءات القانونية 

ّ
ــهــم ال يــعــل

ّ
إن

 البلدان في جميع 
ّ
الجارية، لكنه لفت إلى أن

أنــحــاء الــعــالــم تــفــرض رســومــًا عــلــى تكاليف 
الحجر الصحي بما في ذلك أستراليا وهونغ 
ــه 

ّ
وإن وسنغافورة.  وكــنــدا  ونيوزيلندا  كونغ 

مــن الــصــواب أن ُيطلب مــن األشــخــاص الذين 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــد مــن  ــزيـ ــــى مـ تـــعـــرضـــت الـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة إلـ
الضغوط سواء على مستوى السعر أو القيود 
الحكومية، خاصة من قبل الصني والواليات 
العملة  تــعــرضــت  فــقــد  املــتــحــدة ودول أخــــرى، 
املشفرة »بيتكوين إس في« إلى هجوم يدعى 

»الـ51%« عبر تقنية »بلوك تشني«. 
ــا ملــا ذكــرتــه »بــلــومــبــيــرغ«، فـــإن الجهات 

ً
ووفــق

والتي  املشفرة  العمات  تعدين  عن  املسؤولة 
تــســيــطــر عــلــى أكــثــر مـــن نــصــف قــــوة حــوســبــة 
الشبكة هي املسؤولة عن الهجوم. وقد ينتج 

يــخــتــارون الــســفــر عــنــدمــا تــكــون هــنــاك قــيــود 
صــــارمــــة مــطــبــقــة تــغــطــيــة تـــكـــالـــيـــف الــحــجــر 

الصحي. 
عن  راضــيــة  البريطانية  الحكومة  أن  ويــبــدو 
الــتــكــالــيــف الــعــالــيــة الـــتـــي تــحــّمــلــهــا الــفــنــادق 
 رسوم الحجر 

ّ
لنزالئها، حيث قال فريدريك إن

النقل من  الصحي بالفندق تتضمن تكاليف 
 
ً
مــيــنــاء الـــوصـــول إلـــى الــفــنــدق املـــحـــدد، فضا
عن توفير الغذاء واإلقامة واألمن والخدمات 
ــرى واخـــتـــبـــارات كــوفــيــد 19  ــ األســـاســـيـــة األخــ
وهذا يتماشى مع الخدمات املتفق عليها مع 

موفري الفنادق.  
ــتـــظـــار قــــــرار الـــحـــكـــومـــة بـــشـــأن تــعــديــل  ــانـ  وبـ
ــزامـــي، وصفت  تــكــالــيــف الــحــجــر الــصــحــي اإللـ
شــركــة املــحــامــاة فـــرض الــرســوم عــلــى الحجر 
الــصــحــي فــي الــفــنــدق بــغــيــر الــقــانــونــي، كونه 
املتحدة  للمملكة  الدولية  االلــتــزامــات  ينتهك 

بموجب اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 
الـــصـــادرة عــن منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة التي 

تحظر بوضوح رسوم الحجر الصحي.  
ــــراون )70 عـــامـــًا( فـــي تعليقات  بـ يــقــول بــيــتــر 
ــــى مــطــار  ــربـــي الــــجــــديــــد«: »وصــــلــــت إلـ ــعـ ـــ »الـ لــ
أفريقيا  هيثرو في 15 مايو/أيار من جنوب 
ـــنـــا مــوظــفــو األمـــن 

َ
مـــع زوجـــتـــي، وهـــنـــاك رافـــق

من  مــع مجموعة صغيرة  نقلتنا  إلــى حافلة 
املسافرين اآلخرين القادمني من دول »القائمة 
ــاور  ــجــ ــدق نـــوفـــوتـــيـــل املــ ــنــ ــراء« إلــــــى فــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ

للمطار«. 
 الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس لـــقـــدومـــه هــو 

ّ
ويـــتـــابـــع أن

ـــه يحمل إقــامــة 
ّ
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح بــمــا أن

 اللقاح ال يزال غير 
ّ
دائمة في بريطانيا، وألن

بـــاده. وعــن تجربته في  فــي  متوفر للجميع 
أيام  ها كانت عشرة 

ّ
إن الحجر الصحي يقول 

خانقة في غرفة ال يمكن فتح أي نافذة فيها 

عــــن الـــهـــجـــوم مـــنـــع املـــعـــامـــات الـــجـــديـــدة مــن 
الــحــصــول عــلــى تــأكــيــدات، وبــالــتــالــي منحهم 
الــقــدرة على إيــقــاف املــدفــوعــات بــني بعض أو 
جــمــيــع املــســتــخــدمــني. وتـــم اكــتــشــاف الــهــجــوم 
ا 

ً
على شبكة »بيتكوين إس في«، الثاثاء، وفق

تعرضت  بعدما  ميتركس«،  »كــويــن  لبيانات 
إلى هجوم في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز. 
التداول، تراجع سعر بيتكوين  على مستوى 
ــزال  خـــــال تـــعـــامـــات الـــخـــمـــيـــس، لــكــنــهــا ال تــ
تتداول أعلى من مستوى 38 ألف دوالر وسط 
توقعات بتعامات متذبذبة في األيام املقبلة. 
وتـــراجـــعـــت الــعــمــلــة الــرقــمــيــة األشـــهـــر بنسبة 

فــي منتصف  دوالر،   38.17 إلــى  لتصل   %3.8
تعامات أمس، وفقًا ملوقع »كوين ميتريكس«. 
كما تراجعت إيثريوم 3.2% لتصل إلى 2608.8 
عــلــى شبكتها،  تــحــديــث  إجــــراء  قــبــل  دوالرات، 
إلــــى 71.24  لــتــصــل  ريـــبـــل %2.7  وانــخــفــضــت 
ــواي قــدمــوا،  ــ ــ ســنــتــا.  يــذكــر أن مــشــرعــي أورغـ
اقتراحًا ملشروع قانون يسمح  أمــس،  أول من 
بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــمـــات املـــشـــفـــرة فـــي عــمــلــيــات 
الـــدفـــع بــشــكــل رســـمـــي. وفـــي املــقــابــل، تــواصــل 
ــــات املـــتـــحـــدة وعـــــدد مـــن دول  ــــواليـ الـــصـــني والـ
العمات  تعامات  على  القيود  فــرض  العالم 
ــزال تــعــتــبــرهــا خــطــرا على  الــرقــمــيــة الــتــي ال تــ
الوطنية.  والعمات  التقليدي  النقدي  النظام 
لندن  البريطانية  العاصمة  وصــادرت شرطة 
أيـــام عــمــات مــشــفــرة بقيمة 180 مليون  قــبــل 
جنيه استرليني مشتبه في صلتها بأنشطة 
غسل أموال دولية. وتتيح املعامات التي تتم 
العمات املشفرة مزيدا من إخفاء  باستخدام 

الهوية ملرسلي األموال ومتلقيها.
الــقــيــود، كشف تقرير أن »جيه بي  ورغــم تلك 
ــدأ الـــتـــرويـــج لــصــنــدوق  ــ مــــورغــــان تـــشـــيـــس« بـ
ــا ملــا  ــ ـ

ً
ــق ــ لــلــبــيــتــكــويــن لـــلـــعـــمـــاء األثــــــريــــــاء. ووفـ

فإن  الرقمية،  للعمات  ذكرته »كوين ديسك«، 
»جيه  على عماء  يعرض  األميركي  املــصــرف 
ا لاستثمار 

ً
بي مورغان برايفت بنك« صندوق

تتم إدارته بشكل خامل بالتعاون مع مجموعة 
األصول  وإدارة  الرقمي  لاستثمار  نيويورك 
NYDIG. وفي الوقت نفسه، شدد التقرير على 
أنــه بالرغم مــن أن الــصــنــدوق ليست لــديــه أي 
استثمارات اآلن من جانب العماء، فإن البنك 
ــًرا. كما  ــيـ أجــــرى مــكــاملــات مــع املــســتــثــمــريــن أخـ
تقديمه على  الــصــنــدوق سيتم  أن  إلـــى  أشـــار 
ا واألرخص استثماًرا في 

ً
أنه األداة األكثر أمان

عملة بيتكوين.

ها حجزت تذكرة السفر فهي 
ّ
السرعة. ومع أن

تــعــيــش فـــي قــلــق يــومــي مــســتــمــر وخــــوف من 
الــدول  الئحة  على  لبنان  بريطانيا  تضع  أن 
الــحــمــراء قــبــل مــوعــد ســفــرهــا، ألن هـــذا يعني 
فندق  في  الصحي  الحجر  على  رغم 

ُ
أنها ست

وهـــو مــا يــفــوق قــدراتــهــا املــاديــة وسيحرمها 
بالتالي من لقاء ابنها وهو في أمّس الحاجة 
بالكاد دفعت تكاليف تأشيرتها  إليها. فهي 
وقـــيـــمـــتـــهـــا 100 جــنــيــه  أشـــــهـــــر  ملــــــــدة ســــتــــة 

إسترليني، بينما اشترت تذكرة سفر بسعر 
دفع  عليها  يــزال  وال  إسترلينيًا  جنيهًا   540
تكلفة اختبار كوفيد 19 قبل يومني من موعد 
لبنانية  ليرة  ألــف   150 قيمته  سفرها وتبلغ 
تدفع  أن  عليها  كما  إسترلينيًا(،  )71 جنيهًا 
ثمن اختبار آخر عند وصولها إلى بريطانيا 
تتراوح قيمته بني 60 و100 جنيه إسترليني. 
فــفــي حـــال الـــوصـــول إلـــى بــريــطــانــيــا مــن دون 
إجـــــراء اخــتــبــار كــوفــيــد 19، يـــواجـــه املــخــالــف 

غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني.   
موظفة  عــامــًا(   36( تقول جوليا  مــن جهتها، 
ها 

ّ
أمن في مطار هيثرو، لـ »العربي الجديد«، إن

إلى شكاوى مختلفة من أشخاص  استمعت 
بعضهم  الفندقي،  الصحي  بالحجر  ملزمني 
ــه يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــم كسجناء 

ّ
أخــبــرهــا بــأن

وال يسمح لهم بــالــخــروج ســوى مــرة واحــدة 
في اليوم، وآخرون تحّدثوا عن اقتراض املال 

ها 
ّ
والـــغـــرق فــي الـــديـــون لــدفــع الــتــكــالــيــف. لكن

تلفت إلى أن حادثة غريبة من نوعها وقعت 
اهتمامها  ــارت  أثــ  »Renaissance« فــنــدق  فــي 
وكانت في أيام عيد األضحى، حيث أخبرها 
ــــه عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
أحـــد املــحــجــوريــن هــنــاك أن

ه مسلم وال يتناول 
ّ
إباغه موظفي الفندق بأن

لــحــم الــخــنــزيــر، اســتــمــروا فــي إرســــال الفطور 
اإلنـــكـــلـــيـــزي إلـــيـــه ولــــم يــكــن أمـــامـــه مـــن خــيــار 
البقاء من دون طعام. وتستهجن هذا  ســوى 
التصّرف، مشيرة إلى أن املسافر كان يبدو في 

غاية االنزعاج.  
ــة مـــحـــامـــاة  ــ ــركـ ــ ــــع شـ ــوقـ ــ  إلـــــــى ذلـــــــــك، يـــفـــيـــد مـ
ألــــف شخص   40 مـــن  أكــثــر   

ّ
بــــأن  »PGMBM«

خضعوا للحجر الصحي في فندق حتى اآلن، 
لذا من املحتمل أن تشمل تعديات الحكومة 
ــة فــــي 9 أغــــســــطــــس/آب الـــكـــثـــيـــر مــن  ــبـ ــقـ ــرتـ املـ
األشخاص. وال يعلمون لغاية اليوم، إن كانت 

الحكومة ستعّوض الجميع وبأثر رجعي أو 
الــذيــن تــقــّدمــوا بدعاوى  ستدفع فقط ألولــئــك 

ضدها ويعانون من ضائقة مالية.   
 ويذكر أن بريطانيا أعلنت في وقــت متأخر 
ــوم األربــــعــــاء، أنـــهـــا ســتــلــغــي قـــيـــود الــحــجــر  يــ
الــــصــــحــــي الــــتــــي كــــانــــت قـــــد فـــرضـــتـــهـــا عــلــى 
املــســافــريــن الــوافــديــن مــن فــرنــســا، وذلـــك بعد 
ــراء مـــراجـــعـــة جــــديــــدة إلجـــــــــراءات الــســفــر.  ــ ــ إجـ
الـــذي ســيــدخــل حــيــز التنفيذ منذ  والــتــغــيــيــر 
يوم األحد املقبل عند الساعة الثالثة بتوقيت 
الائحة  فرنسا مجددًا على  غرينتش، يضع 
البريطاني.  التصنيف  نظام  وفق  البرتقالية 
وسمحت الحكومة البريطانية الشهر املاضي 
املتحدة  الـــواليـــات  مــن  الــقــادمــني  للمسافرين 
واالتــــحــــاد األوروبـــــــــي، الـــذيـــن تــلــقــوا الــلــقــاح 
بدخول بريطانيا من دون الحاجة للخضوع 

لحجر صحي ملدة عشرة أيام عند الوصول.

شكاوى من 
فنادق بريطانيا

بيتكوين تتعرض لهجوم

)Getty( قادمون إلى مطار هيثرو في لندن

بيتكوين تتعرض لمزيد من القيود )Getty(أدنى مستوى لمبيعات السيارات البريطانية )فرانس برس(

)Getty( استثمارات اليابان تتراجع في أدوات الدين األميركية

تستمر الحكومة برفع 
أسعارها لتصل إلى 2285 
جنيهًا إسترلينيًا للشخص

ــه كـــان يسمح  ـ
ّ
ق الــهــواء الــطــلــق. ومـــع أن

ّ
لتنش

صال 
ّ
لهما بالخروج مرات عديدة بشرط االت

بموظف ليرافقهما فقد كان منفذهما الوحيد 
موقف السيارات، حيث »كنا نمشي أكثر من 
عشرة كيلومترات كل يوم للقضاء على امللل«.  
ــات الــطــعــام  ــبــ ويـــضـــيـــف بـــــــراون مــنــتــقــدًا وجــ
الــســيــئــة الــتــي كــانــت تــصــلــهــمــا بــعــلــب ورقــيــة 
ــرأت وتـــســـد الــشــهــيــة. كــمــا يــتــعــّجــب من  ــتــ اهــ
ويــرى  الــصــحــي،  للحجر  الــبــاهــظــة  التكاليف 
ها تمنع العديد من 

ّ
 ال تفسير لها سوى أن

ّ
أن

الــنــاس الــذيــن يعانون مــن مشاكل مــاديــة من 
السفر مهما كانت ظروفهم طارئة.  

من جانبها، تقول أيدا )55 عامًا( التي تكتفي 
لبنان:  فــي  وتقيم  األول  باسمها  بالتعريف 
ــه مــصــاب  ــ

ّ
»أبــلــغــنــي ابــنــي املــقــيــم فـــي لــنــدن أن

 الخبر وقع عليها 
ّ
بمرض خبيث«. وتكمل أن

كالصاعقة وجهزت نفسها للسفر على وجه 

سياح ومحجورون يشكون من الكلف 
الباهظة وسوء التغذية

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــدوق مــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــد  ــنـ ــ ــفـــض صـ خـ
بــي آي إف«،  الــيــابــانــي »جــي  الحكومي 
أكـــبـــر صـــنـــدوق ملـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد في 
الـــعـــالـــم، وزن الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة في 
مــحــفــظــتــه خــــال الـــعـــام املـــالـــي املــاضــي 
بمعدالت قياسية، مع تعزيز استثماراته 
ا 

ً
ووفق األوروبية.  السيادية  الديون  في 

»بلومبيرغ«  وكــالــة  أجرتها  لتحليات 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، خـــــفـــــض الـــــصـــــنـــــدوق 
إلى  األميركية  السندات  فــي  استثماره 
الــديــون األجنبية  35% مــن حيازته فــي 
فـــي األشـــهـــر االثـــنـــي عــشــر املــنــتــهــيــة في 
ــــارس املـــاضـــي، مــقــارنــة بــنــســبــة %47  مـ
ــتــــرة،  ــفــ ــلــــك الــ فـــــي الـــــســـــابـــــق.  وخــــــــال تــ
الياباني  الــصــنــدوق  اســتــثــمــارات  زادت 
مــــن الـــســـنـــدات الــفــرنــســيــة واإليـــطـــالـــيـــة 

 %1.7 بنسبة  والــبــريــطــانــيــة  واألملــانــيــة 
على األقل، وبلغت قيمة مشتريات تلك 
األوراق املالية إجمالي 5.72 تريليونات 
بيانات  مليار دوالر(. وأظهرت   52( ين 
وزارة الخزانة األميركية أن املستثمرين 
ــنــــدات حــكــومــيــة  ــاعــــوا ســ الـــيـــابـــانـــيـــني بــ
منذ  دوالر  مليار   24 بصافي  أميركية 
ــالـــي الــحــالــي فـــي األول  بـــدايـــة الـــعـــام املـ
من إبريل، إذ باعوا ما قيمته 35 مليار 
السابقة  دوالر في األشهر االثني عشر 
لذلك، وهي الوتيرة األكبر في 3 سنوات.

ورغـــــم ذلــــك ووفـــقـــا لــبــيــانــات الـــخـــزانـــة، 
ــابــــان حــــائــــزي الـــســـنـــدات  ــيــ تــــصــــدرت الــ
في  دوالر  تريليون  بـــــ1.266  األمــيــركــيــة 
مايو، مقابل 1.277 تريليون في إبريل/

نـــيـــســـان، وفـــــي املـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة حــلــت 
مقارنة  دوالر  تريليون  ـــ1.078  بـ الصني 

بـ1.096 تريليون.

لندن ـ العربي الجديد

أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات األولـــــيـــــة لــجــمــعــيــة 
 ،)SMMT( الــســيــارات  وتــجــار  مصنعي 
تـــراجـــع مــبــيــعــات الـــســـيـــارات الــجــديــدة 
خـــال   %29.5 بــنــســبــة  بـــريـــطـــانـــيـــا  ــي  فــ
إذ بيعت 123.3  املــاضــي،  يوليو/ تموز 
نفسه من  بالشهر   

ً
مقارنة ألــف ســيــارة، 

الـــعـــام الــســابــق، حــيــنــمــا تـــم بــيــع 174.9 
ألــف ســيــارة.  ويــعــد هــذا أدنـــى مستوى 
يـــولـــيـــو مـــنـــذ 1998،  لــلــمــبــيــعــات خـــــال 
ــخــــاص  األشــ عــــــزل  ــد  ــ ــزايـ ــ تـ أدى  بـــعـــدمـــا 
بفيروس كورونا واملخالطني  املصابني 
لـــهـــم بــــاملــــنــــزل، بـــجـــانـــب أزمــــــة إمـــــــدادات 

الرقائق، إلى التأثير على الطلب. 
وتــصــدرت ســيــارة فــولــكــس فــاغــن بولو 
املبيعات خال يوليو بنحو 3.05 آالف 
 3 بواقع  ياريس  تويوتا  تلتها  ســيــارة، 

آالف ســـيـــارة، ثــم كــيــا ســبــورتــاغ بــواقــع 
ــورد بــومــا بنحو  2.63 ألـــف ســـيـــارة، وفــ
2.62 ألــف ســيــارة.  فــي تــطــور آخـــر، قرر 
ــــذي كــان  مــنــظــمــو مـــعـــرض الـــســـيـــارات الـ
مقررا إقامته في نيويورك خال الشهر 
الحالي، األربــعــاء، إلــغــاء الــحــدث بسبب 
ــيـــود جــــديــــدة فــرضــتــهــا املـــديـــنـــة عــلــى  قـ
دلتا  بنسخة  اإلصــابــات  ازديـــاد  خلفية 
املــتــحــورة مــن فــيــروس كـــورونـــا. ويــأتــي 
كان  التي  الحماسة  رغــم  املعرض  إلغاء 
املنظمون يظهرونها مع اقتراب موعده.  
نــيــويــورك بيل دي  وأعــلــن رئيس بلدية 
بازيو، الثاثاء، أن تقديم شهادة تثبت 
لــكــورونــا سيكون  الــلــقــاح املــضــاد  تلقي 
قاعات  أو  املطاعم  لدخول  قريبا شرطا 
الــحــفــات أو املــنــاســبــات الــريــاضــيــة، مع 
توجه إلجراء أولى عمليات التدقيق في 

هذا اإلطار في منتصف الشهر املقبل.

اليابان تخفض حيازتها 
للسندات األميركية

إلغاء معرض السيارات 
في نيويورك

مال وناس

الصحي  الحجر  إجراءات  لتعديل  البريطانية  الحكومة  تتجه  بينما 
الحمراء«، قال سياح ومحجورون إنهم  للقادمين من دول »القائمة 
تعرضوا إلجراءات قاسية ومعاملة تتعارض مع قوانين حقوق اإلنسان، 

كما أن الفنادق التي تم فيها الحظر لم تِف بالمعايير

قال جرانت شابس، وزير النقل بالحكومة البريطانية الخميس، »أجرينا بعض 
اإللزامي  الصحي  الحجر  شرط  وأسقطنا  للسفر،  قوائمنا  على  التغييرات 
والحاصلين  فرنسا  من  للقادمين 
وأضفنا  ــل،  ــام ك تطعيم  عــلــى 
ألمانيا، النمسا والنرويج إلى القائمة 
ــارات،  ــ اإلم وستنتقل  ــخــضــراء،  ال
القائمة  إلى  والبحرين  الهند  قطر، 
كافة  »ستسري  وأضاف  الصفراء. 
التغييرات اعتبارًا من األحد المقبل«. 
وتعد بريطانيا البلد األكثر تضررا في 
حيث  كورونا،  فيروس  من  ــا  أوروب

سجلت نحو 128 ألف وفاة.

تعديالت في الحجر الصحي

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تشير األرقام الرسمية في مصر إلى أن املجتمع يضم 25.1 مليون 
أسرة، تقطن غالبيتها في الريف بنسبة 55.4%، بينما تستقر في 
الحضر 46.6% من األسر. وهناك نحو 8.5 ماليني أسرة تحت خط 
الفقر حسب نيفني القباج وزيرة التضامن االجتماعي في فبراير 
2021. وتسببت العديد من السياسات االقتصادية التقشفية، التي 
تلك  الفقر، خاصة  رقعة  زيـــادة  فــي   ،2014 منذ  الحكومة  اتبعتها 
السياسات التي تم تطبيقها بعد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد 

الدولي في 2016.
الحكومة،  طبقتها  الــتــي  اإلجــــراءات  بطبيعة  تتعلق  مالحظة  وثــمــة 
النقد ومــصــر، في  بــني صــنــدوق  باتفاق جديد  أنها مرتبطة  وهــي 
منتصف عام 2020، بعد حصول الحكومة على قرضني بإجمالي 
العام،  8.5 مليارات دوالر، منها ما يتعلق بشركات قطاع األعمال 

مثل تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان.
أغسطس 2021 يوضح   3 يــوم  مــن خــالل تصريحات  والسيسي 
أنــه قــاب قــوســني أو أدنـــى مــن تقليص دعــم رغــيــف الــخــبــز، ليصل 
إلى املرحلة النهائية، ليكون دعم الخبز صفرًا، كما حدث مع دعم 

البنزين والسوالر والغاز والكهرباء واملاء.
الدعم  فــإن إجمالي  ملــوازنــة عــام 2021 /2022،  املالي  البيان  ووفــق 
لدعم  يبلغ 108.7 مليارات جنيه، منها 87.2 مليار جنيه  السلعي 
السلع التموينية، التي تضم دعم رغيف الخبز ودقيق املستودعات، 
فقّدرته  الخبز،  دعــم رغيف  أمــا عن  التموين.  بطاقات  دعــم  وكذلك 
مليار   2.5 وهناك  مليار جنيه،   44.8 بنحو   2022/  2021 مــوازنــة 
جنيه لــدعــم دقــيــق املــســتــودعــات. واملــفــتــرض أن يستفيد مــن دعم 
فرد  مليون   66 منهم  فــرد،  مليون   71 املستودعات  ودقيق  الخبز 
يستفيدون من دعم رغيف الخبز، ونحو 4.3 ماليني فرد من دعم 
دقيق املستودعات، وكما هــو مــقــرر، أن يحصل كــل مــواطــن ممن 

يحصلون على الخبز املدعوم على 5 أرغفة يوميًا. 
الفساد، بسبب  أبــواب  أكبر  أحد  الخبز  وتعد منظومة دعم رغيف 
ما يتم في عمليات استيراد القمح من الخارج، أو توريد القمح من 
السوق املحلي، وكذلك عمليات التخزين، والنقل، واإلنتاج، حيث تمر 

كل حلقة من هذه الحلقات بعمليات سرقة ورشاوى.
حاول السيسي أن يبرر إصراره على رفع الدعم عن رغيف الخبز 
بأنه سيوجه جزءًا مما يقلصه في دعم الخبز لكي يدعم منظومة 
الوجبات املدرسية، والحقيقة أن هذه الشماعة استخدمها السيسي 
الوقود والكهرباء واملاء،  منذ عام 2014، عندما بدأ بتقليص دعم 
مدعيًا أن ما سيستقطع من دعم هذه البنود سيوجه لدعم التعليم 
والصحة، ولكن لم يظهر ذلك على أرض الواقع، ولم يشعر به املواطن.

القائمني على  البديل وكـــأن  يــعــرض  السيسي  أن  اآلخـــر هــو  األمـــر 
والواقع  الفساد،  يعرفون  أطهار، ال  املدرسية مالئكة  الوجبات  أمر 
أن بوابة الوجبات املدرسية من أوسع منافذ الفساد، وقد رصدت 
أكثر من مرة مخالفة هذه الوجبات للشروط الصحية، بل وتسببت 
فــي حـــاالت تسمم بـــاملـــدارس.  كما أن بــوابــة الــتــوريــدات الحكومية 
 عن احتكار الضباط 

ً
تعاني كذلك من فساد بمعدالت عالية، فضال

السابقني بالجيش والشرطة لهذا النشاط.
النقد،  بتنفيذ تعليمات صندوق  السيسي ملزم  أن  األمــر  وحقيقة 
في  دوالر  مــلــيــارات   8.5 بقيمة  قـــروض  على  وقــد حصلت مصر 
بها،  ألتزم  التي  بــاإلجــراءات  يوفي  أن  عــام 2020، وعليه  منتصف 
التزامات  يأتي ضمن  الرغيف  دعــم  تقليص  فــإن  نعتقد  مــا  وعلى 
الحكومة تجاه الصندوق.  والشعب املصري يدفع هنا ثمن غياب 
اتبعها  التي  واالجتماعية،  االقتصادية  السياسات  فــي  الشفافية 
الــســيــســي، فــال أحـــد اطــلــع عــلــى مجموعة اإلجـــــراءات الــتــي قدمتها 
الرقابية  األجــهــزة  ال  الــصــنــدوق،  قــروض  للحصول على  الحكومة، 

علمت باإلجراءات، خاصة البرملان، وال املجتمع املدني، وال اإلعالم.
ويعد صندوق النقد مساهمًا في جريمة الضبابية التي تمارسها 
تداعياتها  ولها  تنفذ  التي  ــراءات  اإلجـ على  التكتم  بشأن  الحكومة 

السلبية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي في مصر.
ومن هنا نعلم أن ما اتخذه السيسي من قرارات بشأن تحسني الحد 
األدنى لألجور، إلى نحو 2400 جنيه، في بداية العام املالي الحالي، لم 
يكن من باب الشفقة على املواطنني، ولكن كان تمهيدًا ملجموعة من 
اإلجــراءات التقشفية، التي سيتم تطبيقها، والتي يأتي في إطارها 
السيسي من  بما تخفيه جعبة  أعلم  والــلــه  الخبز.  عــن  الــدعــم  رفــع 
إجراءات سيكون لها تأثير سلبي على الطبقتني املتوسطة والفقيرة 
دعم  بتقليصه  اتخاذها  السيسي  يعتزم  التي  الخطوة  في مصر. 
الفقر في  اتــســاع رقعة  فــي  آثــار كبيرة  لها  الخبز ستكون  رغيف 
املجتمع املصري، فإذا علمنا أن هناك 8.5 ماليني أسرة فقيرة، وهم 
من مستخدمي الرغيف املدعم، فنحن أمام مشكلة كبيرة، ألن هذه 
 3.6 ولــكــن  الحكومي،  الــدعــم  على  كلها  تحصل  ال  الفقيرة  األســـر 
ماليني أسرة فقط هي التي تحصل على دعم يصل في حده األعلى 
بالنا  فما  االجتماعي.  الضمان  من  450 جنيهًا شهريًا  نحو  إلــى 

بباقي األسر التي ال تحصل على الدعم من الحكومة؟ 
أن  الفقر، كما  أن هــذه األســر ستتعرض ملزيد مــن  األمــر سيكون 
جزءًا من الطبقة املتوسطة سوف يسقط تحت خط الفقر، وبخاصة 
االقتصادية  السياسات  إن  املتوسطة.  الطبقة  من  الدنيا  الشرائح 
بالتبعات  تعبأ  ال  السيسي  حــكــومــة  تتخذها  الــتــي  واالجــتــمــاعــيــة 
السلبية التي يتضرر منها الناس، فعند اتخاذ قرار تحسني الحد 
األدنى لألجور، فإنه يستفيد منه العاملون بالحكومة والقطاع العام، 
وقد ينال كل القطاع الخاص املنظم، ولكن ماذا عن القطاع الخاص 

غير املنظم والذي يمثل أكثر من 50% من قوة العمل في مصر.
في مصر،  الفقراء  على  الخبز  تكلفة  ترتفع  عندما  الحال  بطبيعة 
الذي يحصلون عليه، وبالتالي،  التغذية  سيؤثر ذلك على مستوى 
يتوقع أن تزيد معدالت اإلصابة باألنيميا، وسواء التغذية، وبخاصة 
األطفال الذين تعاني نسبة منهم من التقزم خالل السنوات األخيرة.

هــي كاشفة النصراف  إلــى مستحقيه  الــدعــم ال يصل  أن  شماعة 
داخل  الفساد  مكافحة  وهي  وظائفها،  أهم  ممارسة  الحكومة عن 
منظومتها اإلداريــة، وأروقة مؤسساتها، كما أن الحكومة في عهد 
السيسي ال تمكن املجتمع املدني من مكافحة الفساد في املجتمع.

الفساد، في  الدعم، وتخليصها من  والواجب هو إصــالح منظومة 
حالة إصرار الحكومة على العمل بمنظومة الدعم السلعي، ويمكن 
التخلص مــن هـــذه املــنــظــومــة واالنــتــقــال إلـــى الــدعــم الــنــقــدي، للعمل 
على إنقاذ الفقراء من براثن الفقر. والدعم ليس منة من السيسي 
على  وواجــب  للفقراء،  بل حق  في مصر،  الفقراء  على  وحكومته، 
الــتــي تفننت فــي رفــع الــضــرائــب، وكــافــة الــرســوم، وألغت  الحكومة، 

العديد من أنواع الدعم. 

رفع السيسي سعر الخبز 
يُعمق الفقر في مصر
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أسامة أبو ارشيد

ــام تــقــريــبــا مــنــذ  ــعــ ــام ونـــصـــف الــ ــ مـــضـــى عـ
ــاء  ــ ــة وبـ ــيـ ــاملـ ــعـ ــة الـ ــحـ إعـــــــان مـــنـــظـــمـــة الـــصـ
كورونا »جائحة عاملية«. أصيب بها أكثر 
مــن مائتي مليون إنــســان، وهــنــاك حوالي 
أربــــعــــة مــــايــــن ونــــصــــف املـــلـــيـــون قــضــوا 
بسببها. ومع ذلــك، ال تــزال البشرية تقبع 
 مفاصل 

َّ
تحت هذا الخطر الداهم الذي شل

كما  مناحيها،  من  كثيرًا  ل 
َّ
عط أو  الحياة، 

كافة.  واملستويات  الصعد  وعلى  نعرفها، 
علميا  املعروفة  الجائحة  أن  هنا  الجديد 
إلـــى حــد كبير،  تــعــد،  لــم   19-Covid بــاســم
مجهواًل، كما كان عليه الحال حتى أواخر 
الــعــام املــاضــي، بــل تــوصــل العلم إلــى فهم 
أفضل للفيروس املسّبب لها، وكيف يعمل، 
وكيفية الوقاية منه. األهم في هذا السياق 
أن الــعــلــمــاء طـــــــّوروا لـــقـــاحـــات )مــطــاعــيــم( 
 جلها آمن بشكل معقول، 

َّ
يبدو، إلى اآلن، أن

وهي فّعالة كذلك. 
تــزال  ال  الجائحة  هــذه  أن  كــان مفهوما  إذا 
الــعــالــم عبر  الثقيلة عــلــى  تــرخــي بــظــالــهــا 
املستجّدة،  وطفراتها  العديدة  متحّوراتها 
ــتــــاج  ــلــــى إنــ ســــــــواء جــــــــــّراء عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــ
مــطــاعــيــم بــــأعــــداد كــافــيــة وبـــســـرعـــة كــبــيــرة 
مليارات  ثمانية  قــرابــة  احــتــيــاجــات  تغطي 
بسبب  أو  األرض،  هــــذه   

َ
َيـــْعـــُمـــرون إنـــســـان 

غــيــاب الــعــدالــة فــي تــوزيــعــهــا، فـــإن املــفــارقــة 

سامر خير أحمد

ــا والـــصـــن  ــيــ فــــي وقـــــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه روســ
عــزمــهــمــا عــلــى إقـــامـــة مـــنـــاورات عسكرية 
ضــخــمــة، مــنــتــصــف شــهــر أغـــســـطـــس/ آب 
شمال  شينجيانغ  مقاطعة  فــي  الــجــاري، 
ــة قومية  غــربــّي الــصــن، الــتــي شــهــدت أزمـ
الــســنــوات  فــي  املسلمة  الصينية  اإليــغــور 
األخيرة، كان الرئيس األميركي، جو بايدن، 
ــام »املــجــتــمــع االســتــخــبــاراتــي  يــتــحــّدث أمــ
فــي واشــنــطــن« عــن إمكانية حـــدوث حــرٍب 
حــقــيــقــيــة مـــع قــــوة عــظــمــى، إذا تــعــّرضــت 
الواليات املتحدة لهجوم إلكتروني كبير، 
هم أنها تخص روســيــا التي 

ُ
فــي إشـــارة ف

الكرملن  بــاســم  الــنــاطــق  لــســان  رّدت على 
بالقول إن االستخبارات األميركية تنشط 
في روسيا، وهــو أمــٌر يثير قلق الحكومة 

في موسكو.
بالتوازي مع ذلــك، كــان قائد ســاح الجو 
الـــبـــريـــطـــانـــي، مـــايـــكـــل ويـــغـــســـتـــون، يــقــول 
النشاطات  إن  تلغراف«،  »ديلي  لصحيفة 
الفضائية التي تقوم بها روسيا والصن 
أقمارًا  تنشران  ألنهما  بالخطورة،  سم 

ّ
تت

االستخبارية  املعلومات  تجمع  صناعية 
ــار الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة لــلــدول  ــمــ عـــن األقــ
 إن الصن تطّور تكنولوجيا 

ً
األخرى، قائا

ذلك  فــي  بما  الصناعية،  لألقمار  مــضــاّدة 
أسلحة الليزر التي تسبب العمى لألجهزة 
ــــّوش عــلــيــهــا،  ــــشـ الـــفـــضـــائـــيـــة األخـــــــــرى، وتـ
الروسية  الصناعية  األقــمــار  تتمتع  فيما 

بخصائص األسلحة وتهدد األمن.
املضاد،  الحشد، والحشد  أن  وهــذا يعني 
الـــذي يــقــوم بها طــرفــا الــصــراع فــي العالم 
حـــالـــيـــا: الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
الغربيون من جهة، وروسيا والصن من 
ــرى، ال يــنــحــصــر فـــي الــتــرتــيــبــات  ــ جــهــة أخـ
السياسية وإعادة نشر القوات العسكرية، 
االتفاقيات االقتصادية والزيارات  وإبــرام 
الــدبــلــومــاســيــة، الـــجـــاريـــة كــلــهــا عــلــى قــدم 
ــريـــن، والــتــي  ــيـ ــاق فـــي الــشــهــريــن األخـ ــ وسـ
بدأت بوادرها منذ أن تولى بايدن موقع 
ــــدا مــصــّمــمــا عــلــى الــتــصــّدي  الـــرئـــاســـة، وبـ

سيف الدين عبد الفتاح

تــشــريــح الــظــاهــرة االســتــبــداديــة أمـــر مفيد، 
الــتــي انقضت،  الــتــجــارب  وخــصــوصــا لتلك 
وبـــاتـــت قــابــلــة لـــذلـــك، فـــي ظـــل أن الــظــاهــرة 
وربما  بيننا،  فيما  تعيش  تــزال  ال  نفسها 
تزايدت شواهدها، الستمرارها في جنبات 
املجتمعات وأنظمة الحكم وامتداد تأثيرها 
عــلــى مـــعـــاش الـــنـــاس ومــســتــقــبــل بـــادهـــم، 
وعلى أوطانهم وجودا وكيانا، األمر الذي 
ــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي الســتــئــصــال  ــب الـ

ّ
يــتــطــل

الــدولــة  جسد  مــن  السرطانية  األورام  هــذه 
ــٌر بــالــنــســبــة لــنــا جــديــر  واملــجــتــمــع، وهـــو أمــ
ــا أن نبقي عــلــى حياة  بــاالهــتــمــام، لــو أردنــ
تلك األوطان واملجتمعات، من دون أن ننكر 
أهمية االستفادة من األساليب التشريحية 
في املسائل الطبية والعضوية في مثل تلك 
املتعلقة  وخصوصا  السياسية،  الــظــواهــر 
إلى  الــنــزول  بالظاهرة االســتــبــداديــة، ولكن 
امليدان شــأن آخــر، يستحق املعايشة  أرض 
واملكابدة واملقاومة واملواجهة والتضحية، 
الصادر حديثا  الكتاب  لنا  ره 

ّ
وهــو ما يوف

ــن الــشــبــكــة الــعــربــيــة لـــألبـــحـــاث والــنــشــر،  عـ
ــيــــف تـــعـــمـــل الــــدكــــتــــاتــــوريــــات؟ الــســلــطــة  »كــ
وترسيخها وانــهــيــارهــا«. وهــو نــتــاُج عمٍل 
 مــشــتــرك لــكــل مـــن بــــاربــــرا غــيــديــس 

ٍ
بــحــثــي

وترجمة  فرانتز،  وإيريكا  رايــت،  وجوزيف 
متميزة من عبد الرحمن عياش. 

قـــّدم الــبــاحــثــون الــثــاثــة إجــابــاٍت وافــيــة عن 
أسئلة متعلقة باألنظمة الدكتاتورية، منها 
السؤال املركزي في عنوان الكتاب، في أربعة 
أقـــســـام رئــيــســيــة، تــضــمــنــت تــســعــة فــصــول 
بعدد 382 صفحة. وقد سبق هذه األقسام 
ــتــــه لــلــقــضــيــة  فـــصـــل تــمــهــيــدي تــضــمــن رؤيــ
التحليل،  في  املعتمدة  املركزية  ومفاهيمه 
الــبــدايــة وفيه  القسم األول ليشمل  ثــم جــاء 
وتم  السلطة،  على  االســتــبــدادي  االستياء 
الــتــركــيــز عــلــى االنـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، مع 
القسم  عــدم اهمال الطرق األخــرى. وتناول 
الثاني موضوع تقوية النخبة، مشيرا إلى 
تــأثــيــر انــقــســام الــنــخــبــة فـــي الــشــخــصــانــيــة، 
مرّكزا على العاقة بن الدكتاتور وجماعة 
االستراتيجيات  استعرض  كما  السيطرة، 
الــتــي تــســاعــد الــدكــتــاتــوريــات فــي مواجهة 
ــالـــث، نــاقــش  ــثـ ــــي الـــقـــســـم الـ الـــتـــحـــّديـــات. وفـ
واملجتمع،  الدكتاتور  بــن  العاقة  الكتاب 
ــنــشــئ 

ُ
ــاذا ت ــ ــؤال: ملـ ــ مـــحـــاوال اإلجـــابـــة عـــن ســ

انتخابات؟  وتعقد  أحــزابــا  الــدكــتــاتــوريــات 
املخّصصة  األمنية  األجهزة  إلى  باإلضافة 
لــلــمــراقــبــة والـــقـــهـــر، وكــيــف أنــهــا ســــاح ذو 
ــّديـــن، ســــواء عــلــى املــجــتــمــع أو الــجــمــاعــة  حـ
ــــور؟ وجــــــــاء الــقــســم  ــاتـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ املـــســـيـــطـــرة والـ
الدكتاتوريات  بقاء  لبحث  واألخير  الرابع 
وانــهــيــارهــا، حــيــث تـــنـــاول أســـبـــاب ســقــوط 
إليها  الــدكــتــاتــوريــات، وقـــّدم نتائج توصل 
الكتاب من دراسة النماذج موضع الدراسة. 
وضــح إدراك مؤلفي الــكــتــاب أحـــوال الــدول 

باسل. ف. صالح

أنجز الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة 
ــنـــن، 25 و26 يــولــيــو/ تــمــوز  األحـــــد/ االثـ
الحكومة  رئــيــس  فــأطــاح  انــقــابــه،   ،2021
ــّمـــد  ــة، وجـ ــكــــومــ ــيـــشـــي، والــــحــ ــام املـــشـ هــــشــ
نـــشـــاط مــجــلــس الــــنــــواب ورئـــيـــســـه راشــــد 
الــغــنــوشــي، دفــعــة واحــــدة، ونــّصــب نفسه، 
وبما ال يطاوله أدنى شك، الحاكم الفعلي 
ــى مـــواد  ــد لـــلـــبـــاد، بــاالســتــنــاد إلــ ــ ــ واألوحـ
دستورية يدور الخاف حاليا على كيفية 

تفسيرها. 
ــة،  ــفـــرصـ ــز الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد الـ ــهـ ــتـ ــد انـ ــ وقــ
بعدما امتدت حركات االحتجاج الشعبية 
الــتــي شــهــدتــهــا مــنــاطــق تــونــســيــة كــثــيــرة، 
تطيح  الــتــي  الصحية  األزمـــة  على خلفية 
ي فيروس كورونا، في 

ّ
الباد بسبب تفش

األحـــزاب مشغولة بالصراع على  أن  حن 
السلطة، فمن ناحيٍة هناك حزب النهضة 
اإلسامي ورئيس البرملان، باإلضافة إلى 
هناك  ثانية،  جهة  ومــن  الحكومة.  رئيس 
رئيس الجمهورية الذي سيتولى السلطة 
التنفيذية بنفسه، بمعاونة حكومٍة يعّن 
بشعار  متمّسًحا  ــا، 

ً
أيــض بنفسه  رئيسها 

»تصحيح مسار الثورة«.
يــذّكــر األمـــر، وللوهلة األولـــى، بما قــام به 
الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
حن أنجز انقابه، بمؤازرة العسكر، على 
الرئيس محمد مرسي )اإلخوان املسلمن( 
ــإرادة  ــ بــ ــاء مـــرســـي  ــ بـــعـــدمـــا جـ ــام 2013،  ــ عـ
ــدأت تـــتـــآكـــل عــشــيــة  ــ ــانـــت قــــد بــ شــعــبــيــة، كـ
االنقاب، بعد أن كان قد ربط كل السلطات 
على  وبممارساته  بحزبه  وهيمن  بــيــده، 
الحياة السياسية بالطول وبالعرض، فما 
الفقري  السابق، وعموده  النظام  من  كان 
الجيش، إال أن انتهز الفرصة وأعاد وضع 
يـــــــده، وبــــســــط ســـيـــطـــرتـــه وســـلـــطـــتـــه عــلــى 
املضاّدة  الثورة  إعانه  يعني  بما  الباد، 
بــكــل معنى الــكــلــمــة، فــأعــاد الــحــال إلـــى ما 
ــام  ــان عــلــيــه قــبــل »الــــثــــورة« املـــصـــريـــة أيـ كــ

حسني مبارك. 
ــــن الـــــعـــــرب  ــويــ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ يـــــــســـــــارع بـــــعـــــض ال
ُيظهرون  الذين  واملمانعن،  والعسكرين 
ــوان  ــ ــ ــــا تـــاريـــخـــًيـــا مــــع جـــمـــاعـــة اإلخـ

ً
خــــاف

هــي اســتــمــرار مــعــانــاة دول مــتــقــّدمــة تملك 
مطاعيم كافية، تغطي احتياجات سكانها. 
فقط   %14.8 بــأن  املــتــوفــرة  املعطيات  تفيد 
من   

ً
كاما تطعيما  تلقوا  العالم  سكان  من 

جــرعــتــن، أي 1.16 مليار إنــســان. فــي حن 
أن عدد من تلقوا جرعة واحدة بلغ حوالي 
4.5 مــلــيــارات. واســتــنــادًا إلــى الــعــلــمــاء، فإن 
نسبة التطعيم الكامل ينبغي أن تصل إلى 
القطيع«.  »مــنــاعــة  تتشّكل  لكي   %75  –  70
هــذا ينسحب على أي دولــٍة ومجتمع، كما 
ينسحب عــلــى الــبــشــريــة جــمــعــاء، إن أردنـــا 
محاصرة الفيروس، والحّد من قدرته على 
إنتاج متحّورات وطــفــرات جــديــدة. بمعنى 
آخـــر، ال نــجــاة ألحــد إال إذا ضمنت النجاة 

للجميع.   
املشكلة، هناك كثيرون بيننا يرفضون تلقي 
فــي حــال توفرها، وهــو ما  املطاعيم، حتى 
يجعل من إمكانية السيطرة على الجائحة 
بــعــيــدة جـــدًا. تــتــعــّدد أســبــاب هـــؤالء مــا بن 
ــي نظريات 

ّ
الــديــنــي واإليــديــولــوجــي، وتــبــن

ــل الـــوبـــاء و»األغــــــراض«  ــرة حـــول أصـ ــؤامـ املـ
التشكك بالعلم وسامة  من ورائــه، وكذلك 
 عن 

ً
املــطــاعــيــم وأمــانــهــا وفــعــالــيــتــهــا، فــضــا

الــتــرّدد في أخذها، واملماطلة في ذلــك، إلى 
حن االطمئنان أن من أخذها لم يعانوا من 

أعراٍض جانبية وتداعيات أخطر.  
ليست هـــذه الــعــقــلــيــات حــكــرًا عــلــى دول ما 
يــوصــف بــالــعــالــم الــثــالــث، بــل حــتــى بعض 

إلــى تلقي املطاعيم. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
تلقوا  ممن  البالغن  األميركين  نسبة  فإن 
ونسبة   ،%50.3 هي  املطاعيم  من  جرعتن 
إلــى %70.  مــن تلقوا جرعة واحـــدة وصلت 
ــان يــنــبــغــي أن تــصــل  ــ وهــــاتــــان نــســبــتــان كـ
إلــيــهــمــا الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي الـــرابـــع من 
الــشــهــر املــاضــي )يــولــيــو/ تـــمـــوز(، حسبما 
كان أعلن الرئيس جو بايدن. لكن، وبسبب 
ــع األمـــــيـــــركـــــي، غــــدا  ــمـ ــتـ ــجـ عــــنــــاد نــــصــــف املـ
املجتمع بأكمله تحت الحصار اليوم. حتى 
تعد  لــم  إتاحتها  وقــت  املطاعيم  تلقوا  مــن 

تشفع لــهــم، فــهــم مــطــالــبــون أيــضــا بــارتــداء 
الــكــّمــامــات مــن جــديــد، وااللـــتـــزام بالتباعد 

الجسدي، وقيود أخرى. 
إلى  أن يتم تحويل جائحة صحية  كارثة 
قضية دينية أو إيديولوجية أو سياسية 
أو مـــــاّدة تــهــريــج إعـــامـــي. هــــذا عـــبـــث، بل 
إجرام وسفاهة وحماقة. تفيد استطاعات 
الـــرأي فــي الــواليــات املــتــحــدة بــأن 17% ما 
الــحــصــول على  زالــــوا يــعــارضــون، مطلقا، 
اللقاح. 70% من هؤالء جمهوريون، بينما 
6% فــقــط ديـــمـــقـــراطـــيـــون. وفــــي الـــواليـــات 
تتعامل  واحـــدة  أميركتان،  الــيــوم  املتحدة 
فيها  تفعل  وأخـــرى  الجائحة،  مــع  بنجاح 
وفــلــوريــدا  كتكساس  أفاعيلها،  الجائحة 
ولـــويـــزيـــانـــا. والـــســـبـــب تــقــديــم حـــكـــام تلك 
ــــات مــصــالــحــهــم االنـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى  ــــواليـ الـ
مصالح مواطنيهم، ومحاولة السترضاء 
يحدث  عمياء صّماء.  إيديولوجية  قواعد 
ذلك كله، في حن تؤكد املعطيات العلمية 
تطعيمهم  ــمَّ  تــ مــمــن   %0.004 مـــن  أقــــل  أن 
بــعــدوى كــورونــا بشكٍل  بالكامل أصــيــبــوا 
اســـتـــدعـــى دخـــولـــهـــم إلــــى املــســتــشــفــى. أمــا 
نــســبــة الــوفــيــات بينهم بــســبــب الــفــيــروس 
ــر،  ــ آخـ بـــمـــعـــنـــى   .%0.001 ــن  ــ مـ أقــــــل  فـــهـــي 
الـــلـــقـــاحـــات تــعــمــل بــشــكــل مـــمـــتـــاز، حــســب 
ــة  الــــدراســــات الــعــلــمــيــة املـــتـــوفـــرة، ولــكــن ثــمَّ
وتسييسها  املسألة  أدلجة  على  يصر  من 
وتــحــويــلــهــا إلـــى مـــوضـــوع جـــدل شعبوي 

فـــارغ، طلبا ملزيد مــن املشاهدات.  إعــامــي 
الوضع في أميركا ليس إال نموذجا واحدًا 
يــصــلــح لــلــتــعــمــيــم فــــي أجـــــــزاء كـــثـــيـــرة مــن 
العالم. أتيحت لي في اإلجازة الصيفية أن 
املطاعيم  أن  صحيٌح  واألردن.  تركيا  أزور 
فـــي الــبــلــديــن لــيــســت مــتــوفــرة بــشــكــل كــاف 
ــن يــــريــــدهــــا، ولـــكـــنـــنـــي جــلــســت مــع  لـــكـــل مــ
كثيرين يتباهون بأنه أتيحت لهم فرصة 
تــلــقــي املـــطـــعـــوم ورفــــضــــوه. مــنــطــقــهــم إمــا 
أنـــه قــائــم عــلــى رعــونــة وتــبــّجــح، أو تشكك 
ــا، أو  ــانـــهـ بــالــعــلــم وفــعــالــيــة املــطــاعــيــم وأمـ
 ،

ً
ــا حــتــى الــتــشــكــيــك بـــوجـــود كـــورونـــا أصــ

مــحــاوالت  عــن  الركيكة  القصص  عنك  دع 
البشر  على  السيطرة  العاملية«  »الحكومة 
والحّد من نسلهم وتكاثرهم! وحتى يجد 
لكل  كافية  مطاعيم  لتوفير  طريقة  العالم 
من يحتاجها، وحتى يتمّكن من توزيعها 
وإيـــصـــالـــهـــا، ثــــمَّ إقـــنـــاع الـــنـــاس بــأخــذهــا، 
ــى الــــبــــشــــريــــة تــــحــــت رحـــــمـــــة هــــذه  ــقـ ــبـ ــتـ سـ
إلــى جائحٍة  تــقــودنــا  قــد  الجائحة، وربــمــا 

أخرى أكثر فتكا ال قدر الله. 
لناحية  شــهــادة  ليست  هـــذه  أخــيــرة،  كلمة 
أمــان املطاعيم على اإلطــاق، فلسُت خبيرًا 
ــُر بن  ــ ــيَّ ــ

َ
خ

ُ
وال مــتــخــّصــصــا، ولــكــن عــنــدمــا أ

اتباع خبراء )وعلماء( وبعض سقط املتاع 
أختار  الشعبوين،  مــن  املعرفة  أدعــيــاء  مــن 

العلم، وأتوكل على الله. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

وتنامي  العسكرية  الصن  قــوة  لتصاعد 
نــفــوذهــا الــســيــاســي فـــي الـــعـــالـــم. ســتــكــون 
الحرب اإللكترونية جزءًا مهما من الصراع 
الــرغــم مــن أنــهــا بالتأكيد لن  املــقــبــل، على 

تكون كل شيء.
والبريطانية  األميركية  الصحف  تقارير 
تحّدثت مرارًا عن هجمات إلكترونية بن 
الواليات املتحدة وروسيا منذ عام 2012، 
البنية  الخصوص،  وجــه  على  تستهدف، 
شبكة  وخصوصا  لبعضهما،  األساسية 
الــكــهــربــاء. وكــتــبــت مــجــلــة تــايــمــز، أخــيــرًا، 
أن الـــواليـــات املــتــحــدة فــشــلــت فــي مــواكــبــة 
ــقــــدرات الـــجـــديـــدة فـــي مـــجـــال الــهــجــمــات  الــ
اإللــــكــــتــــرونــــّيــــة، خـــصـــوصـــا الـــعـــســـكـــريـــة، 
الــعــدو،  إلــى تعطيل شبكات  الــتــي تــهــدف 
ــلــــى قــــــدراتــــــه فـــــي مـــجـــال  ــويــــش عــ ــشــ ــتــ والــ
االتـــصـــاالت، وذلـــك مــقــارنــة بــروســيــا التي 
بفضل  عــامــا   20 نحو  منذ  عليها  تتفّوق 
ــع مــــــبــــــادرات الـــتـــجـــنـــيـــد وتـــطـــويـــر  ــيـ تـــوسـ
البرمجيات الضاّرة. ولكن هذه الهجمات 
املــتــبــادلــة لـــم تــبــلــغ بــعــد مــرحــلــة »الــحــرب 
ــيـــة«؛ هـــي مــــحــــاوالت قــرصــنــة،  ــتـــرونـ اإللـــكـ
الحكومية واألمنية  تستهدف املؤسسات 
أكثر  املــتــحــدة  الــواليــات  للطرفن، وتــبــدو 
تضّررًا منها، لكن هذا الحال يفتح الباب 
ــااًل لــحــرٍب  ــن الــســيــبــرانــي مـــجـ ــ لــجــعــل األمـ

واسعٍة في املستقبل القريب.
الــواليــات  وجــهــت  الصيني،  الجانب  على 
املتحدة اتهاما صريحا إلى الصن أواخر 
بوقوفها  تــمــوز(،  )يوليو/  الفائت  الشهر 
وراء هجمات إلكترونية استهدفت شركة 
مــايــكــروســوفــت، فــيــمــا نــفــت الــصــن ذلـــك، 
قــائــلــة إن الــــواليــــات املــتــحــدة هـــي »بــطــلــة 
العالم في الهجمات اإللكترونية الخبيثة«! 
الخطاب  الــحــادثــة مجمل  هـــذه  وتــلــخــص 
وحلفائها  املتحدة  الواليات  بن  املتبادل 
من جهة، والصن من جهة أخــرى، بشأن 
يتجه  بينما  إذ  اإللــكــتــرونــيــة،  الــهــجــمــات 
الطرف األول إلى وصف الصن بأنها دولة 
طائشة وغير مسؤولة، تلجأ األخيرة إلى 
الــســخــريــة مــن االتــهــامــات الــغــربــيــة، حتى 
إنــهــا قــالــت أخــيــرًا عــن اتــهــامــات أسترالية 

الديكتاتورية وما تضمه من نماذج كثيرة 
ومختلفة فيما بينها، سواء على مستوى 
دورهــا  وفــي  للمواطنن،  الــرفــاهــيــة  توفير 
الــدولــيــة، وبعضها يعيش  فــي الــصــراعــات 
الحروب والعنف السياسي، وبعضها اآلخر 
يعيش حالة مــن االســتــقــرار، كما أن أســرع 
الدول نموا هي دكتاتوريات، وأسوأها في 
وفي  أيضا.  دكتاتوريات  اقتصادها  إدارة 
بعض الدول مساواة بن مواطنيها وأخرى 
تفتقر لذلك. ويتوقف املؤلفون عند ماحظة 
جــوهــريــة، أن الــعــلــم بــشــأن الــدكــتــاتــوريــات 
ــلـــيـــل، وخـــصـــوصـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــكــيــف  قـ
اتخاذ  أيــضــا؟ وعملية  تفشل  وملـــاذا  تعمل 
الــقــرار فــي الــدكــتــاتــوريــات، والــتــي غالبا ما 
تحُدث في الظام، حيث تتخذ املجموعات 
ــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة فــــــــي األنــــظــــمــــة  ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ الـ
الــدكــتــاتــوريــة قـــراراتـــهـــا فـــي ســيــاقــاٍت غير 
بياناٍت  الــدكــتــاتــوريــات  تنشر  وال  رسمية. 
أقل فحسب، ولكن ما تنشره قد يكون غير 
لانتخابات  أن  كما  متعّمد.  بشكل  دقــيــق 
التي  أخــرى غير  الدكتاتوريات وظيفة  في 
ــدول الــديــمــقــراطــيــة. بــاإلضــافــة  ــ تــعــرفــهــا الــ
الكتاب مفتاحن مهمن،  ى 

ّ
يتبن ذلــك،  إلــى 

»جماعة السيطرة« و»النظام«، لفهم قضية 
الـــدكـــتـــاتـــوريـــات وتــفــكــيــكــهــا، وكــيــف تعمل 
تضمن  الـــتـــي  واألدوات  اآللـــيـــات  هـــي  ــا  ومــ
اســتــمــرارهــا.  اســتــنــد املــؤلــفــون الــثــاثــة في 
بياناٍت ضخمة،  قاعدة  إلــى  إنجاز بحثهم 
اســتــبــدادًيــا ظهر  نــظــاًمــا  شملت نحو 280 
معلوماٍت  ضمت  و2010،   1946 عامي  بــن 
عــن طبيعة هـــذه األنــظــمــة، وطــريــقــتــهــا في 
إدارة الدولة، وكيفية تعاطيها مع شعوبها 
ــتـــمـــاد عــلــى مــجــمــوعــة  ــا. كــمــا تـــم االعـ ــ

ً
أيــــض

بيانات االنقابات العسكرية 1946 - 2013 
التي أصدرها مركز السام النظامي. وأفرد 
الـــكـــتـــاب لـــكـــل مــــن الــــنــــزاع واملــــســــاومــــة بــن 
 ال 

ً
الدكتاتور وأفراد دائرته املقربة مساحة

املختلفة،  الكتاب  أقسام  شملت  بها،  بــأس 
ــا ســـمـــتـــن رئـــيـــســـيـــتـــن فــي  ــمــ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
أهم  مــن  لكونهما  االســتــبــداديــة،  السياسة 
األشــيــاء الــتــي ســعــى الــكــتــاب إلـــى شرحها. 
الــكــتــاب عــلــى تحليل الصفات  كــمــا حـــرص 
باعتبارها  السيطرة،  لجماعة  الخارجية 
تــــســــاهــــم فــــــي دراســــــــــــة االخــــــتــــــافــــــات بــن 
األنــظــمــة االســتــبــداديــة، ويــتــم قياسها قبل 
تقييم صفات  أن  كما  الدكتاتورية،  وجــود 
ــاتـــوري فـــي مــرحــلــة مـــا بعد  ــتـ ــدكـ الــحــكــم الـ
االستياء على السلطة، وكذلك التمييز بن 
الــدكــتــاتــوريــات الــتــي يــكــون فيها ملسؤولي 
الحزب القدرة على تحجيم الدكتاتور وتلك 
الــتــي تــضــم أحـــزابـــا مــنــزوعــة األنـــيـــاب. وقــد 
 في 

ً
 تحليلية

ً
شــكــلــت هـــذه األطــــر مــنــظــومــة

التأسيس،  الثاث؛  فهم املوضوع بمراحله 
والترسيخ، واالنهيار أو البقاء. 

اعــتــمــد الــكــتــاب عــلــى آلــيــتــن رئــيــســتــن في  
التحليل عما معا بشكل متواز ومتناغم، 
وساهما في جاء غموض املوضوع وحل 

بخصالهم،  يــتــمــتــعــون  لكنهم  املــســلــمــن، 
ــن الـــحـــركـــات  ــ ــــوع مـ ــنـ ــ إلــــــى تـــبـــريـــر هــــــذا الـ
ــا مــن  ــ ـ

ً
ــــاق ــطـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة االنــــقــــابــــيــــة، انـ

مــوقــف أيــديــولــوجــي وســلــوكــي مـــن حكم 
حــركــات اإلســـام السياسي عــمــوًمــا، ومن 
»اإلخـــوان« خصوًصا. ال بل يذهبون إلى 
أبــعــد مــن ذلــــك، فــيــضــعــون كــل مــن يرفض 
االنقاب في خانة قبوله ودفاعه عن هذه 
الجماعات، وعن حكمها وأيديولوجيتها، 
بما يتماهى مع منطق األنظمة العسكرية 
ــة تـــمـــاًمـــا،  ــاتــــوريــ ــتــ ــكــ ــديــ والــــقــــومــــويــــة والــ
ــو فــــي الــحــقــيــقــة  مــتــنــاســن أن الــــدفــــاع هــ
عـــن الــديــمــقــراطــيــة، عـــن مـــمـــارســـة الــنــاس 
السياسية وتحملها مسؤولية خياراتها، 
واالنتفاض من ثــّم، إذا ما لــزم األمــر، مّرة 
جــديــدة، ال بل مــّرات جديدة عليها، بغية 
الوصول إلى نظاٍم يمكن معه محاكمة كل 
الصناديق،  في  الحاكمة  والطبقة  الحكم، 
وبكل سلمية، على سبيل املثال ال الحصر. 
هي هنا بالتحديد املسألة: أن تأتي بنظام 
حــكــم يــســمــح لــك بــإطــاحــة أي حــاكــم بأقل 
الدماء.  إراقــة  املمكنة، ومن دون  الخسائر 
الــحــال، سلوك  وهــو أمــٌر مبدئي، بطبيعة 
ديمقراطي ال يمكن أن ينطبق على رؤساء 
انتهزوا، في لحظٍة تاريخيٍة، فرصة رفض 
قــائــم، أو لجزئية مما هو  الشعب مــا هــو 
قــائــم، فــأتــّمــوا وضـــع يــدهــم واســتــحــكــمــوا 
ــاًدا إلـــــى والء  ــنــ ــتــ بـــالـــبـــاد، بـــأكـــمـــلـــهـــا، اســ
التي  الديمقراطية  أن  أي  املسلحة.  القوى 
نــفــتــقــدهــا فـــي بــلــدانــنــا ال يــمــكــن أن تــكــون 
بـــإلـــغـــاء مـــبـــدأ فــصــل الــســلــطــات وتــكــثــيــف 
كــل مــصــادر الــســلــطــة، ومــســتــويــاتــهــا، في 
ــو كـــان  ــ يــــد واحــــــــدة، هــــي يــــد الـــرئـــيـــس، ولـ
قــائــًدا ثــورًيــا، فــهــذه هــي الــطــريــق السريع 
الدكتاتورية، وإعــادة الساعة  إلــى  املــؤدي 
إلــى نــظــام رجعي  الــــوراء،  إلــى  السياسية 
، ويرفض 

ً
أبوي يرفض الديمقراطية بداية

املمكن  من  لربما  رأي مخالف ختاًما.  أي 
أنظمة  في  كهذه  استثنائية  تفّهم خطوة 
ديــمــقــراطــيــة تــاريــخــًيــا، خــصــوًصــا عندما 
العسكر  تاريخ من هيمنة  يكون هناك  ال 
مشهد  على  واالنقابات  والدكتاتوريات 

الحياة السياسية. 
)أستاذ جامعي لبناني(

أجـــزاء مــا يــوصــف بالعالم املــتــقــّدم، تجابه 
تــحــديــا مـــن نــــوع فـــريـــد هـــنـــا. هـــم يــمــلــكــون 
القدرات الطبية واللوجستية والتقنية على 
عاجزين  يقفون  ولكنهم  للوباء،  التصّدي 
الواليات   

ً
يه وانــتــشــاره. خذ مثا

ّ
أمــام تفش

املتحدة التي تملك من املطاعيم، التي يجزم 
إلى حد كبير،  الخبراء بفعاليتها وأمانها 
مـــا يــزيــد عـــن احــتــيــاجــات ســكــانــهــا الــــ 333 
مليونا، وهي كانت قد بدأت حملة وطنية 
واســــعــــة لــلــتــطــعــيــم املـــجـــانـــي مــطــلــع الـــعـــام 
الجاري. ومع ذلــك، فإن متحور دلتا ألغى، 
عمليا، إنجازاٍت كثيرة تحققت في األشهر 
الــرئــيــس وراء ذلــك رفض  األخــيــرة. السبب 
قرابة نصف الشعب، أو تلكؤه أو ترّدده، في 

تلقي املطاعيم املتوفرة بسهولة، ومجانا. 
أكثر  املــتــحــدة هــي  الـــواليـــات  أن  كلنا يعلم 
الـــدول تــضــّررًا مــن الــجــائــحــة، بــعــدد حــاالت 
ــاوزت 35 مـــلـــيـــونـــا، وأعـــــــــــداد وفـــيـــات  ــ ــجــ ــ تــ
تجاوزت ألـ 614 ألفا. وإذا كان يمكن توجيه 
ــلــــوم، الـــعـــام املــــاضــــي، لـــــــإدارة الــكــارثــيــة  الــ
ام 

ُ
امل فإن  ترامب،  دونالد  السابق  للرئيس 

دون  من  املطاعيم،  تلقي  رافضو  هم  اليوم 
أن ينفي ذلك دور الترامبية، تيارا ونهجا، 
ي متحور 

ّ
في تسعير نيران األزمة. مع تفش

ــة أمــيــركــيــا  ــابــ دلـــتـــا وارتــــفــــاع حـــــاالت اإلصــ
ــيـــريـــن، فـــقـــط، بنسبة  فـــي األســـبـــوعـــن األخـ
يـــدركـــون  كــثــيــرون  أمــيــركــيــون  ــدأ  بــ  ،%150
املسارعة  ثــمَّ  الفاجعة والخطر، ومــن  حجم 

في هذا الشأن إن أستراليا ترّدد الخطاب 
األميركي »كالببغاء«!

ال رابط موضوعيا بن التقّدم اإللكتروني 
الروسي والنجاح اإللكتروني الصيني، إذ 
تتفوق األولى عامليا في املجال العسكري، 
ــــي تـــوظـــيـــف  ــة فــ ــيــ ــانــ ــثــ ــفــــوق الــ ــتــ ــنـــمـــا تــ ــيـ بـ
الــتــطــبــيــقــات اإللــكــتــرونــيــة فـــي املــعــامــات 
الــيــومــيــة داخــــل أراضـــيـــهـــا، إلـــى درجــــة أن 
مــعــظــم الــصــيــنــيــن لـــم يـــعـــودوا يــحــمــلــون 
نــقــودًا فــي جيوبهم، ويــشــتــرون كــل شيء 
لــو من  الـــذكـــي، حــتــى  الــهــاتــف  بتطبيقات 
بــقــالــة صــغــيــرة. مــع ذلـــك، يــشــي التنسيق 
ــكـــري بــــن الـــدولـــتـــن،  ــعـــسـ الـــســـيـــاســـي والـ
األميركية  والــتــرتــيــبــات  الخطط  على  ردًا 
الواليات  مع  الحرب  انتقال  بأن  الجارية، 
املـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا إلـــــى ســــاحــــة األمــــن 
الــســيــبــرانــي، بــتــحــالــف وتــنــســيــق صيني 

روسي، لن يكون إال مسألة وقت.
الــخــافــات األمــيــركــيــة الصينية،  فــي ملف 
تــؤكــد الــصــن أن اتــهــام الــواليــات املتحدة 
لــهــا بــشــأن الــهــجــمــات اإللــكــتــرونــيــة واحــد 
من عناصر التجني والتلفيق، يضاف إلى 
ما تواجهه حكومة بكن من افتراءات في 
مــجــال حــقــوق اإلنــســان، واألقــلــيــات، وأمــن 

التكنولوجيا، والتجارة الدولية. 
)كاتب من األردن(

تــعــقــيــداتــه )مـــع تــأكــيــد أن اإلحـــصـــاء ساهم 
فـــي اإلبـــقـــاء عــلــى جـــانـــب كــبــيــر مـــن تعقيد 
ــوع(، وهــمــا اســتــراتــيــجــيــة األســئــلــة  املــــوضــ
والــتــوضــيــحــيــة. وجــاء  البيانية  واألشـــكـــال 
اعــتــمــاد الــكــتــاب عــلــى »آلـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــن عـــنـــوانـــه، والــــــذي جــاء  ا مـ األســـئـــلـــة« بـــــدء
عــلــى شــكــل ســــؤال. كــمــا أن مــعــظــم عــنــاويــن 
الداخلية،  العناوين  وبــعــض  بــل  الــفــصــول، 
ل اعتناء 

ّ
جــاءت في صيغة أسئلة. وقــد مث

الــقــائــمــن عــلــى الــكــتــاب بــاإلجــابــة عــن هــذه 
ــاٍت مــتــمــيــزة في  األســـئـــلـــة وتـــقـــديـــم خــــاصــ
نــهــايــة الـــفـــصـــول، فـــي تــســهــيــل عــمــلــيــة فهم 
ا 

ً
ــّدم الـــكـــتـــاب إذ ــ الـــكـــتـــاب والــتــفــاعــل مـــعـــه. قـ

قــــــراءة مــتــمــيــزة وشـــامـــلـــة لـــلـــمـــوضـــوع، من 
وتقوية  تأسيسا  املــوضــوع،  طبيعة  حيث 
ــــاط بها  ــيـــارا أو ســقــوطــا. وكـــذلـــك أحـ وانـــهـ
زمــنــيــا ومــكــانــيــا، فــالــنــمــاذج الــتــي درســهــا، 
واألمثلة التي ساقها، جاءت ممثلة لألبعاد 
الزمنية واملكانية لنشأة الظاهرة وبروزها. 
ــن أهـــمـــيـــة هــــــذا الـــكـــتـــاب  ــ ــم  مـ ــ ــرغــ ــ وعــــلــــى الــ
ــبــــداد  ــتــ ــة االســ ــيـ ــالـ ــكـ ومـــنـــهـــجـــيـــتـــه، فــــــإن إشـ
والدكتاتورية ليست مجّرد إشكالية بحثية 
أنها إشكالية  إلى  فحسب، بل تتعدى ذلك 
قيمية، على عكس تعامل  بعض الكتابات 
الغربية. وينشأ ذلك من فهمها املوضوعية 
والــحــيــاد فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــظـــاهـــرة، على 
الــرغــم مــن أن بــعــض الــظــواهــر، فــي حقيقة 
األمر، ال يمكن بأي حال أن نقف فيها على 
مــا يــســّمــى الــحــيــاد الــعــلــمــي؛ ومــنــهــا قضية 
االســــتــــبــــداد، فــالــحــديــث عـــن هــــذه الــقــضــيــة 
هــو حــديــث قيم وأخـــاق وحــقــوق إنسانية 
الــذي يتعلق  وكفاحية. ومن ثم، فإن الباب 
بــمــكــافــحــة االســـتـــبـــداد ومــقــاومــتــه، ربــمــا ال 
يكون موضع اهتمام كاٍف في تلك الدراسات 
العربية، على الرغم من أنه قد يعالج كيف 
يــمــكــن أن تــتــآكــل هــــذه الـــدكـــتـــاتـــوريـــات أو 
تتدهور في أحوالها. ومن ثم، فإن املبحث 
الــــذي يــتــعــلــق بتفكيك االســـتـــبـــداد مـــن أهــم 
املــبــاحــث والـــدراســـات الــتــي يــجــب أن يهتم 
بــهــا هـــؤالء الــذيــن يــكــتــبــون، وهـــم مهمتون 
بمسألة اإلصـــاح، مــع ضـــرورة وضــع هذه 
االعــتــبــار والتعلم منها، في  فــي  الــكــتــابــات 
كــيــف تــعــمــل الــدكــتــاتــوريــات وكــيــف تــقــّوي 
نفسها، وذلك حتى تتمّكن هذه  الدراسات 
من أن تبدع في عملية املواجهة واملقاومة 
ملــواجــهــة الــظــاهــرة االســتــبــداديــة. ومــن هنا 
يجب أن يكون السؤال الذي نهتم به بشكل 
أكبر: كيف يمكننا أن نفّكك االستبداد؟ ومع 
أهمية هــذا الكتاب بصفة عــامــة، إال أن من 
الــضــروري أن نتوقف جــيــدا عند اإلســهــام 
ــــذي قـــّدمـــه، والـــخـــاص بــاملــفــهــوم  املــتــمــيــز الـ
املــفــتــاحــي املــتــعــلــق بــالــجــمــاعــة املــســيــطــرة 
فــي الــحــالــة االســتــبــداديــة، وتــأثــيــرهــا على 

الظاهرة إيجابا أو سلبا.
)كاتب مصري(

لقاحات كورونا بين العلم والتسييس واألدلـجة

في الحرب اإللكترونية بين روسيا 
والصين وأميركا

نحو تحليل للظاهرة االستبدادية

تسقط االنقالبات 
والثورات المضاّدة

تفيد استطالعات 
الرأي في الواليات 
المتحدة بأن %17 
ما زالوا يعارضون، 
مطلقًا، الحصول 

على اللقاح

تؤكد الصين أن 
اتهام الواليات 

المتحدة لها 
بشأن الهجمات 
اإللكترونية تجّن

بعض الظواهر، 
في حقيقة األمر، 

ال يمكن بأي حال 
أن نقف فيها على 

ما يسّمى الحياد 
العلمي؛ ومنها 
قضية االستبداد

آراء

بشير البكر

ثّمة تيار إعالمي عربي يتعامل مع الحدث التونسي على أنه نــزاع بني الرئيس 
قيس سعّيد وحركة النهضة التي تأتي في املرتبة السياسية األولى في البالد، 
كونها صاحبة أكبر فريق برملاني. ويحاول أصحاب هذا االتجاه تعميم التجربة 
املصرية ما بعد ثورة 25 يناير، واملآالت التي وصل إليها الوضع في 30 يونيو/ 
حزيران 2013. هذا تبسيط مقصود للمسألة التونسية، غرضه وضع »النهضة« 
في مرمى النيران، وتصويرها غير مهيأة لتكون طرفا في أي حكم، أو شراكة 
سياسية، حتى لو حازت موقع الحزب األول في البرملان، كما جرى في انتخابات 
2019 بــحــصــولــهــا عــلــى 52 نــائــبــا مــن إجــمــالــي عـــدد مــقــاعــد الــبــرملــان )217(. 
وبالتالي، فإن ذلك أمر يتجاوز حدود التجني على طرف سياسي، يمثل شرائح 

وحساسيات من املجتمع التونسي.
انقالب الرئيس سعّيد لم يحصل في 25 يوليو، ذلك أن فرمان تجميد البرملان 
وحل الحكومة يمثل تمهيدا لخطوات الحقة مدروسة ومحسوبة، على نحو يتيح 
 عليه من 

ٌ
لها أن تسير بالتتابع واحــدة وراء أخــرى، على عكس ما هو متعارف

تفشل، وشرط  أو  تنجح  أن  فإما  انقالبات كالسيكية تحصل خــالل ســاعــات، 
القديمة  الــقــواعــد  تعد  لــم  والــتــلــفــزيــون.  ــة  اإلذاعــ على  العسكر  نجاحها سيطرة 
 ســاريــة املــفــعــول، فــقــد بــاتــت االنــقــالبــات تــجــري بــطــرق ووســائــل مختلفة، ومــا 
يقوم به سعّيد هو انقالب بالتدريج، يتجاوز حدود إمكاناته الذاتية. وما يصدر 
الشهر  اتخذها في 25 من  التي  لــإجــراءات  عنه من فرمانات ومــواقــف ترجمة 
املاضي )يوليو/ تموز(، ويرسم خريطة طريق للمرحلة املقبلة، وهذا هو الهدف 
البعيد الذي يتمثل في تثبيت نظام حكم جديد، من خالل استفتاء شعبي على 
تعديل دستور 2014، يقوم على حصر السلطات وتركيزها بيد رئيس الدولة. 
وهو بذلك يلغي التوازن بني السلطات، الذي يشكل منطق الدستور القائم على 
البرملاني املختلط، ويتجه إلى نظام شبه رئاسي يعطي رئيس  النظام الرئاسي 
تنسيق  باستثناء  الصالحيات،  كــل  مــن  ويــجــّرده  أول«  »وزيـــر  الحكومة صفة 
الــوزاري تحت إشــراف رئيس الدولة، كما أنه يتجاوز دور السلطة  عمل الفريق 
املــقــّدمــة منها  كــافــة، وفــي  الــدولــة  تــقــوم  بمراقبة عمل سلطات  التي  التشريعية 

السلطة التنفيذية.
البلد،  الرئيس و»النهضة« هناك تونس  ومهما يكن من أمر، فإنه خارج ثنائية 
على  قيامه  بفضل  استمراره،  وفــق خصوصيٍة حفظت  تاريخيا  تشكل  الــذي 
االقتصادية،  ومـــوارده  ومكوناته  وموقعه  تراعي حجمه  جــدا،  دقيقة  تــوازنــاٍت 
وهذا سر بقاء البلد الصغير متماسكا بجوار ليبيا والجزائر، البلدين النفطيني 
معمر  العقيد  حكمها  التي  األولــى  فالجارة  العسكر.  يحكمهما  اللذين  الغنيني 
التأثير  محاوالته  من  الرغم  وعلى  وجــذب.  في شد  تونس  مع  عاشت  القذافي 
على تونس، فإن العقيد لم ينجح، بسبب طبيعة النظام الجمهوري الذي أرساه 
بورقيبة. أما الجزائر التي لم تمارس لعبة التدخل في تونس، فإنها كانت ترى 
في الجارة الصغرى بلدا يدور في فلك آخر. وعلى الرغم من محدودية املوارد 
االقتصادية التونسية، فإن هذا البلد تمكن من تحقيق حد معقول من الكفاية 
الغذائية، وأرسى نظاما تعليميا سمح لقطاعات واسعة من الشعب بالوصول إلى 
 التمّدن قبل بقية بلدان املنطقة والعالم العربي. ولذا ليس مصادفة أن تبدأ رياح 
الربيع العربي من تونس، وأن ال يحمي الجيش نظام الرئيس زين العابدين بن 
ات 

ّ
علي، وتسير التجربة الديمقراطية الجديدة أكثر من عشر سنوات بال خض

ــن الــنــخــب الــســيــاســيــة مــن الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــاٍت فــي كــل مــرة 
ّ
 كــبــيــرة، وتــتــمــك

للخروج من عنق الزجاجة، ومثال ذلك ما بني حزب نداء تونس وحركة النهضة 
مــا بــني 2014 و 2019. وعــلــيــه، فــإن مــا قــام بــه سعّيد ويخطط لــه جــديــد على 
ألنه  محمودة،  غير  عــواقــب  ذات  تجربٍة  إلــى  البلد  ينقل  أن  ويمكن  التونسيني، 
ُيــســقــط نــتــائــج صــنــاديــق االقـــتـــراع بــحــركــة انــقــالبــيــة، يلعب الــجــيــش فيها دورا 

أساسيا من وراء الكواليس.

نواف التميمي

وّرطني ابني، خالل إجازة فصل الصيف الراهن، بمتابعة واحدة من حلقات املسلسل 
ــي، أتــــوّرط بمشاهدة  ــنــي، بكامل إرادتــ

ُ
الــتــركــي األشــهــر »قــيــامــة أرطــغــرل«، ثــم وجــدت

حلقات املسلسل الـ150. يسرد املسلسل )كتابة محمد بوزداغ وإنتاجه وإخراج متني 
جوناي(، مسارات أحداث وقعت في القرن الثالث عشر امليالدي، وتبدأ من إرهاصات 
والدة فكرة الدولة العثمانية في خيال الشاب أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة 
العثمانية،  الــدولــة  األول مؤسس  املسلمني، ووالـــد عثمان  األوغـــوز  أتـــراك  مــن  كــايــي، 

ويؤّدي الشخصية املمثل التركي إنجني ألتان دوزياتان. 
يبدأ الفارس الطموح أرطغرل مشواَره بمهمة البحث عن موطن دائم لقبيلته الكايي، ثم 
يتجاوز ذلك بالنظر إلى البعيد نحو تحقيق حلم توحيد املسلمني الذين تفّرق شملهم 
أطــمــاع  الصليبيني  بــني األيوبيني والسالجقة مــن جهة وتــوّســع  الــصــراعــات  بسبب 
جه أرطغرل غرًبا نحو األناضول في 

ّ
واملغول من جهة أخرى. لتحقيق هذا الحلم، يت

 
ً
رحلٍة شاقٍة يواجه فيها فرسان الهيكل، والصليبيني، والبيزنطيني، واملغول، فضال
أو  املــال  أو  بالسلطة  األعـــداء طمعًا  مــع  املتعاونني  والخونة  املتعاونني  مــن  كثير  عــن 

االثنني معًا.
وتفيد املعلومات الوافرة املنشورة عن املسلسل بأن أول حلقاته ُعرضت على القناة 
حلقاته  وتتابعت   ،2014 األول  كــانــون  ديسمبر/  فــي   ،1 تــي  أر  تــي  التركية  األولـــى 
أول حلقاته في 7 نوفمبر/ تشرين  الــذي ُعرضت  الخامس  املوسم  ومواسمه حتى 
الــذي ُعرضت حلقاته عبر شاشات في 71 دولة،  أثــار املسلسل  الثاني 2018. وقد 
مدبلجًا إلى 25 لغة، أبرزها العربية واإلنكليزية واألوردية، جدال كثيرا. في تركيا على 
سبيل املثال، أشار بعضهم إلى استخدام حزب العدالة والتنمية )الحاكم( املسلسل 
أداة لدفع أجندته والتأثير على جمهوره. واعتبره العلمانيون األتراك محاولة ألسلمة 
املسلسل شعبية هائلة بني  اكتسب  ذلــك،  البالد. ومع  الثقافي في  والفضاء  الفنون 
املسلمني في جنوب آسيا والشرق األوسط، وكذلك في أميركا الجنوبية وأجزاء من 
الرئيس  أن  أوغلو  جــاووش  مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  ويزعم  أفريقيا.  جنوب 
مشاهدته  بعد  اإلســـالم  اعتناقه  إمكانية  عــن  تــحــّدث  مـــادورو  نيكوالس  الفنزويلي 
الفيديو نهض متحّمسا  مــادورو بعد مشاهدة  أن  إلى  املسلسل. ولفت  مقاطع من 
وذكر كل أسماء الشخصيات في املسلسل، مؤكدا أنه يحرص على متابعته بشغف 

كبير. على ذمة وكالة األناضول التركية. 
يقّدم املسلسل الروح التأسيسية للدولة التركية التي تدعم التقاليد اإلسالمية والنبوية 
مع التركيز على قيم العدل واملساواة بني املسلمني وغير املسلمني، هو بمثابة مثال ملا 
يمكن أن يبدو عليه الحكم اإلسالمي العادل. ويحضر إمام العارفني الصوفي محيي 
الدين بن عربي بكثافة في املسلسل، ليمثل نموذجا للعاِلم واملحارب الصوفي الذي 

يضع أساسا ألرطغرل لفهم العدالة اإلسالمية.
األولــى من املسلسل بمالحظتني هامتني،  الخمسني  الحلقات  ربما تسمح مشاهدة 
األولى  تخّص  الواحد.  اليوم  في  أكثر من حلقة  أشاهد  أعصابي، وجعلتاني  أثارتا 
الــدور على مشروع  الــعــدو، وخــطــورة هــذا  للمخبرين واملتعاونني مع  الخطير  الــدور 
توحيد القبائل اإلسالمية. ويمكن للمشاهد االنتهاء الى خالصٍة أن أولئك الخونة هم 
أخطر من جيوش العدو مهما بلغت عددًا وعتادا. وبالتالي، ال يمكن تحقيق النصر 

الكامل من دون الخالص من زمرة املتعاونني واملتآمرين. 
قيامة  مسلسل  يختزل  لــم  إذ  مجتمعها،  فــي  املـــرأة  بــدور  الثانية  املالحظة  وتتعلق 
أرطغرل دور املرأة باألعمال الوضيعة واملهام املنزلية، بل عرض دورها القوي واملؤثر 
في صناعة القرار ومسار األحداث. تلعب والدة أرطغرل، األم هايماه، وزوجته حليمة 
خاتون، وأخت زوجته سيلكان، والحقا شخصيات أخرى، مثل أصليهان وإيلبيج 
خاتون، أدوارا رئيسية في املسلسل. وهن يشاركن في الحوارات والقيادة ويقاتلن 
الحرملك، ال  ويصدرن األوامــر. وفي املقابل، تظهر شخصيات نسائية متآمرة في 

تتوانى عن القتل بسبب الغيرة أو طمعًا بالسلطة والجاه. 
كانت الورطة في متابعة حلقات »قيامة أرطغرل« من نوع الورطات الجميلة، ولكنها 
متعبة نفسيًا في الوقت ذاته، وال سيما إذا حاول املشاهد إسقاط أحداث املسلسل 

وشخصياته على شخصيات الواقع وأحداث الراهن.

جمانة فرحات

انقضى على جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب، ولن  عــام كامل 
ننسى ولن نسامح. كيف يمكن أن نسامح، وهم يصّرون على تذكيرنا يوميًا 
الدفاع عن بعضهم  بالجريمة، وبفجورهم في محاولة طمسها، ووقاحتهم في 
بعضا، والتمترس خلف حصاناتهم، وإخفاء هوية من استقدم النترات وخزنها 
منح  في  تهم 

ّ
وتعن وإهمالهم،  بفعل فسادهم  فينا  لتنفجر  عن سابق تصميم، 

ــد...  لكل منهم قــدرة فائقة على الكذب  اإلجــابــات والسماح بتحقيق جــّدي واحـ
ص من املسؤولية، لكنهم في الحقيقة كانوا يعلمون، ونحن لم نكن على 

ّ
والتمل

دراية بشيء. لم نكن نعرف ما ينتظرنا. كان ذلك ذنبنا قبل 4 أغسطس. أما منذ 
عام فذنبنا أننا أحياء أو شبه أحياء. قدُرنا كان أن ننجو من االنفجار لتقتلنا 

يوميًا تداعياته. 
لم نوضع  والحديد.  الــزجــاج  ع أجسادنا بشظايا 

ّ
تقط لم  أشــالء.  إلــى  نتحّول  لم 

ر كل يوم ما 
ّ
لنتذك أحياء  بقينا  لنستريح.  التراب  إلى تحت  توابيت، وننقل  في 

جرى. أننا أحياء باملصادفة. أن هناك من افتدتنا، فكان ذلك غير كاف في درب 
ا جسديًا، ونكتفي بمشاركتها املعاناة النفسية. 

ّ
جلجلتها، فأصيبت لتعاني عن

 أن نراها تتألم وتعمل، ألن الحياة تفرض ذلك، وألن ال 
ٌ

وفي ذلك ذنٌب مضاعف
 ملحاولة 

ً
دولة لتعيد لها حقها، لتهتم بعالجها، لتحاسب قتلتها، ملنحها فرصة

التعافي. 
تكبر معاناتنا ونكتفي بالغضب والثرثرة. ضجيج كالم فارغ وتساؤالت تمأل 
ق على كل تفصيل وكــأن في ذلك 

ّ
نعل التواصل االجتماعي.  الشاشات ومواقع 

تحويل  يستطيع  مــن  هناك  كيف  جبروتهم.  أمــام  عجزنا  مــن  للهروب  محاولة 
مجزرٍة كهذه إلى فلكلور احتفالي. إلى تمثاٍل مقرٍف ال يمت للفن بصلة. كيف 
ب »العبارات املسيئة«. وملاذا ال يقترح 

ّ
هناك من يستطيع أن يعظ بالصبر وتجن

تقديم الورود للقتلة وحماتهم ومن ثم شكرهم ألنهم دّمروا نصف العاصمة ال 
كلها، ولم يتكبدوا حتى محاولة إعادة إعمارها أو التكفير عن ذنبهم. 

ما كل هذه التفاهة. ما كل هذا االستخفاف بآالمنا. ألم تطن آذانهم بدوي االنفجار 
مثلنا. ألم يرعبهم، ألم تمض عليهم ليال طويلة بال نوم، ملؤها الفزع واأللم. ألم 
يفقدوا أحــدًا. ألــم يقلقوا ولــو ســاعــات. ألــم يــروا بيروت مــدمــرة؟ هم متبلدون أم 
نحن؟ ربما الجميع. تواطؤ ضمني أو غير مقصود. كل بطريقته لكن ال فرق. كل 

شيء بال قيمة. مضيعة وقت. 
يتدفق اآلالف، فوجا تلو فوج، إلى محيط املرفأ. تعلو هتافاتهم، لكنها تبدو بال 
مغزى. لم يعد هناك تعويل على أحد. تترّدد معلومات عن اشتباكات وضرب 
الــشــارع املــجــاور. ال ردة فعل. ُيسمع صــوت رصــاص قريب مرة  سكاكني فــي 
واثنتني وثالثا. ال ردة فعل مــرة أخــرى، فما أســوأ ما قد يحُدث في يــوم ذكرى 
االنفجار؟ أن تخترق الرصاصة الزجاج وتستقر في أحد األجساد. وماذا بعد، 

إصابة، موت، وما الغريب في ذلك في بلد يضّحي بأبنائه ويقتلهم يوميًا؟ 
كــم نحن عــالــقــون فــي لحظة االنــفــجــار. مــا جـــدوى كــل مــا قــد يــحــدث أمـــام هول 
أم مئات اآلالف من املحتجني. ما نفع ذلك  فاجعتنا، وعذاباتنا. عشرات اآلالف 
عندما يحُدث ساعاٍت، ثم يعود كل واحد إلى منزله بانتظار الذكرى الثانية والثالثة 
أتم واجباته. ما  أنه   إقناع نفسه 

ً
لتكرار املشهد نفسه، محاوال العاشرة،  وربما 

الذي يرضينا؟ ما الذي يخفف من غضبنا .. من ذنبنا؟ 
ال شيء سوى العدالة، محاكمة القتلة، كل القتلة. حسنًا إنه كليشيه آخر. فلنقل 
محض أوهام، رغبات صعبة التحقق. لن يسمحوا بذلك، طاملا أنهم في السلطة، 
يأمرون فُيطاعون. تطلق الرصاصات وتهوي الهراوات على األجساد باسمهم، 

تؤمن استمراريتهم وتطيل إخضاع الشعب.

تونس .. االنقالب لم يحصل بعد ورطة ممتعة مع أرطغرل

لبنان... موٌت مؤّجل
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قوات األمن المصرية بمواجهة صحفيين مصريين ينظمون احتجاجًا بعد أن داهمت قوات األمن 
النقابة وسط القاهرة في 4/ 6/  2016 )األناضول(



مستشفى ميداني في قرية تونسية

مليون 
نازح 

أفغاني

17

تونس ـ إيمان الحامدي

مربعًا  مترًا   120 تتجاوز  ال  على مساحة 
تمّكن الطبيب العام جالل بن يوسف في 
أوتيك، شمال شرقي تونس،  زهانة  قرية 
املصابني  لعالج  ميداني«  »مستشفى  تجهيز  مــن 
الخاصة، مستعينًا  عيادته  في  وذلــك  بكوفيد-19، 
بــمــتــطــّوعــني مـــن أبـــنـــاء املــديــنــة الـــذيـــن تــمــّكــنــوا من 

ف أوكسجني و18 سريرًا.
ّ
توفير أكثر من 34 مكث

ومــنــذ دخـــول فــيــروس كــورونــا الــجــديــد الــبــالد في 
يــوســف  بــــن  عــــيــــادة  ــارت  ــ صــ  ،2020 آذار  مـــــــارس/ 
مــقــصــدًا للمصابني بــالــوبــاء الــبــاحــثــني عــن عــالج، 
ــه الطبيب األقــدم في املنطقة. بالتالي، 

ّ
أن نظرًا إلى 

الصغيرة  الساحلية  القرية  طبيب  الــيــوم  اكتسب 
املـــرض املستجد. وبسبب  مــع  التعاطي  فــي  خــبــرة 
القدرة املحدودة لدى املستشفيات املحلية القريبة 
ــــط تـــزايـــد  مــــن الـــقـــريـــة الســـتـــيـــعـــاب املـــصـــابـــني، وسـ
أعـــدادهـــم، بـــدأ بــن يــوســف يستقبل املــصــابــني في 
معتمدًا  الطبية  املــراقــبــة  تحت  ويجعلهم  الــعــيــادة 
على آلة أوكسجني وضعها أحدهم في تصّرفه بعد 

ي الفيروس.
ّ

تفش
ــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 61 عـــامـــًا،  ــبـ يـــقـــول بــــن يــــوســــف، الـ
ه قّرر »تحويل غرف عيادته 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

ــــت، يستقبل 
ّ
ــثـــالث إلــــى مــســتــشــفــى صــغــيــر مــــؤق الـ

مكثفات  استخدام  إلى  يحتاجون  الذين  املصابني 
أوكــســجــني مــجــانــًا«، وذلــــك »بــعــد تـــدهـــور الــوضــع 
الــوبــائــي فــي املنطقة وصــعــوبــة عــثــور هـــؤالء على 
ــّرة لــهــم فـــي مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع الــحــكــومــي«.  ــ أسـ
أن تتفاقم  األرواح قبل  إنقاذ  يضيف »في اإلمكان 
اإلصابات من خالل توفير األوكسجني للمصابني، 
وهو ما جعلني أفّكر باملستشفى امليداني املؤقت«.

ــه تـــحـــّولـــت  ــادرتــ ــبــ  مــ
ّ
ويـــشـــيـــر بــــن يــــوســــف إلـــــى أن

ــا يــشــبــه كـــرة ثــلــج فــي منطقة شــبــه ريــفــيــة.  إلـــى »مـ
أجهزة  مختلفة،  بأشكال  ق 

ّ
تتدف التبّرعات  وباتت 

مات 
ّ
أنواعها ومعق أوكسجني ومعدات طبية على 

وكراس متحركة، األمر الذي ساهم في زيادة طاقة 
االستقبال لتتمّكن العيادة من تقديم العالج ألكثر 
 »كثيرين من املصابني ال 

ّ
من 18 مصابًا«. ويؤكد أن

يستطيعون استئجار جهاز أوكسجني لقاء مبلغ 
يــراوح ما بني 100 و600 دينار تونسي )نحو 35 
أو يخشون  فــي األســبــوع،  أمــيــركــيــًا(  - 215 دوالرًا 
الـــذهـــاب إلـــى املــســتــشــفــيــات. لــكــن بــفــضــل تــبــّرعــات 
 خطورة في 

ّ
السكان، اقترحنا متابعة الحاالت األقل

ا 
ّ
تمّكن اآلن،  وحتى  املصابني.  بيوت  وفــي  العيادة 

ــي 
ّ

ــا يـــزيـــد عـــن 300 مـــصـــاب مــنــذ تــفــش مـــن عــــالج مـ
 ستة فقط احتاجوا إلى دخول 

ّ
أن الفيروس، علمًا 

مستشفى بسبب تدهور وضعهم الصحي نتيجة 
أمراض مزمنة يعانون منها«.

باملصابني  السريع  ل 
ّ
»التكف  

ّ
أن يوسف  بن  ويؤكد 

ومــتــابــعــتــهــم عـــن كــثــب قــــــادران عــلــى مــنــع تــدهــور 
منّوهًا  بسرعة«،  في شفائهم  ويساعدان  حاالتهم 
التي بذلها متطوعون وساعدتني في  »الجهود  بـ
 »مــصــابــًا سابقًا 

ّ
إنــجــاز مــهــمــتــي«. ويــلــفــت إلـــى أن

ــراتـــب مــســاعــدة  ــل بــعــد شــفــائــه بـ
ّ
بـــكـــوفـــيـــد-19 تــكــف

ــتــــمــــام بــالــتــعــقــيــم وأعـــمـــال  صــحــيــة مــهــمــتــهــا االهــ
الــنــظــافــة ومـــا إلـــى ذلـــك فـــي الــعــيــادة-املــســتــشــفــى«. 
وال يعلم بــن يــوســف إلـــى مــتــى ســـوف يستمر في 
»لم أشعر  يقول:  ه 

ّ
لكن امليداني،  العمل بمستشفاه 

ي عن املصابني، 
ّ
يومًا بالتعب أو بالرغبة في التخل

وتــشــجــعــنــي عــلــى ذلــــك الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة وكــذلــك 
الــتــضــامــن الــكــبــيــر مـــن قــبــل ســـكـــان املــنــطــقــة الـــذي 

ما طلبت ذلك«.
ّ
يهّبون إلى نجدتي كل

وإلـــى جــانــب عــيــادتــه الــتــي حــّولــهــا إلـــى مسنشفى 
مـــيـــدانـــي، يــســتــفــيــد بـــن يــوســف مـــن صــفــحــتــه على 
لتوجيه  االجتماعي  للتواصل  »فيسبوك«  مــوقــع 
الرسائل إلى سكان املنطقة، سواء لطلب املساعدة 
أو لشكر املــتــبــرعــني الــذيــن يــســاهــمــون فــي إنــجــاح 

مبادرته.
 بــن يــوســف قضى أكــثــر من 

ّ
تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن

31 عامًا في قرية زهانة أوتيك التي تضّم 20 ألف 
اجتماعية  عــالقــات  خاللها  فــي  نسج  وقــد  نسمة، 
 املستشفى 

ّ
مــتــمــّيــزة مـــع املـــرضـــى والـــســـكـــان. لـــكـــن

»تــجــربــة  املـــيـــدانـــي املــســتــحــدث فـــي عــيــادتــه أتــــى كـــ
 
ّ
فريدة في مسيرتي املهنية، اكتشفت من خاللها أن

الجهد الطبي املنفرد قد ال يكون كافيًا في مثل هذه 
 الجهد الجماعي والتطوعي مهم جدًا 

ّ
الظروف وأن

في إنقاذ األرواح«.

مجتمع
ــشــرت نتائجها فــي مجلة »نــيــتــشــر« الــعــلــمــيــة، وقـــد اســتــعــادت عــشــرات 

ُ
ــة حــديــثــة ن أظــهــرت دراســ

 التعّرض إلى مزيج من املواد الكيميائية الزراعية 
ّ
عّدت في العقَدين املاضَيني، أن

ُ
الدراسات التي أ

يزيد بوضوح معّدل نفوق النحل، وهو وضع تقلل الهيئات املعنّية بتنظيم تسويق هذه املنتجات 
ر 90 

ّ
ح النحل 71 من األجناس املزروعة املائة التي توف

ّ
من خطورته. وبحسب األمم املتحدة، يلق

حة 
ّ
في املائة من غذاء العالم. وفي السنوات األخيرة، يشّكل التراجع الكبير في أعداد الحشرات امللق

)فرانس برس( واملعّرضة للمبيدات الحشرية تهديدًا لإلنتاج الزراعي.  

 العمليات في داخل قشرة الدماغ قد تكون في 
ّ
وجد باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية أن

 القشرة الدماغية جزء من 
ّ
الواقع مسؤولة عن التحكم في النوم، مثل مّدته وعمقه. واالكتشاف بأن

نظام تنظيم النوم، يفتح بحسب الباحثني آفاقًا جديدة لطّب النوم، ومن املمكن استخدام تقنيات 
نــوم معتدل لغرض عالجي مثل  إلــى  التوّصل  لتغيير نشاطها وبالتالي  بالفعل  الدماغ  تحفيز 
ل خطوة أولى في أبحاث أكثر تعمقًا بكيفية مساهمة 

ّ
عالج اضطرابات النوم. وهذا االكتشاف يمث

)قنا( القشرة الدماغية في تنظيم النوم  وفهم اآلليات ذات الصلة.  

دراسة: قشرة الدماغ مسؤولة عن تنظيم النومتحذير من التقليل من خطورة المبيدات على النحل

العاصمة  الــنــزوح في  أحــد مخيمات  في 
األفــغــانــيــة كـــابـــول، يــبــتــســم الــصــغــيــران 
ملــصــّور وكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«. هــمــا ال 
هو  يهما 

َ
بيت مــن  انتقالهما  أّن  يــدركــان 

تهجير ومأساة وليس مجّرد »مغامرة«، 
الــعــاشــرة من  بــعــد  لــم يبلغ  فـــأّي منهما 
عمره وبالتالي ال تسمح لهما سنواتهما 

املعدودة بذلك.
ــلــجــنــة األفـــغـــانـــيـــة املــســتــقــلــة  وكــشــفــت ال
لحقوق اإلنــســان عن نــزوح نحو مليون 
ــر الـــثـــاثـــة األخـــيـــرة  ــهـ ــي األشـ شــخــص فـ
بــســبــب تـــزايـــد االشـــتـــبـــاكـــات وتــصــاعــد 
ــّدة داخـــل  ــ أعـــمـــال الــعــنــف فـــي مــنــاطــق عـ
الــلــجــنــة بنيفشا  ــبـــاد. وقـــالـــت عــضــو  الـ
يعقوبي، في تصريحات صحافية أمس 
الخميس، إّن أعمال العنف واالشتباكات 
املتصاعدة أخيرًا، رفعت أعداد النازحني 

في الباد.
أضافت أّن أكثر من 950 نازحًا اضطروا 
ــة  ــرك بــيــوتــهــم، مــوضــحــة أّن واليـ ــى تــ ــ إل
نــنــغــرهــار شــرقــي أفــغــانــســتــان شــهــدت 
أكبر موجات نــزوح في الباد. وأشــارت 
إلى أّن 77 في املئة من النازحني قلقون 
أّن أكثر مــن 34  على حياتهم، فــي حــني 
ر 

ّ
فــي املــائــة منهم يــعــانــون مــن عــدم توف

مياه صالحة للشرب.
وكـــان مــســتــوى الــعــنــف قــد تــصــاعــد في 
أفغانستان في مطلع مايو/ أيار املاضي، 
مـــع اتـــســـاع رقــعــة نــفــوذ حــركــة طــالــبــان 
ــرة من  ــيــ تـــزامـــنـــًا مـــع بــــدء املـــرحـــلـــة األخــ
انسحاب القوات األميركية املقرر اكتماله 
بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري. ُيذكر 
 ،2001 عــام  منذ  تعاني  أفغانستان  أّن 
حني أطاح تحالف عسكري دولي تقوده 
واشنطن حكم حركة طالبان، الرتباطها 
ى هجمات 

ّ
آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبن

العام نفسه في  أيلول من  11 سبتمبر/ 
الواليات املتحدة األميركية.

)العربي الجديد، األناضول(

أعلن الطبيب جالل بن يوسف انضمامه إلى حملة 
التحصين الكبرى ضد فيروس كورونا الجديد التي 
تنّظمها السلطات التونسية ابتداًء من الثامن من 
أغسطس/ آب الجاري إلى جانب إحاطته بالمصابين 
الكادر  مقّدمة  في  يكون  ســوف  بالتالي،  بــه. 
بمنطقته  التحصين  مركز  في  المتطّوع  الطبي 
المناعة  مستوى  ورفــع  كوفيد-19  لمكافحة 

المجتمعية.

طبيب في مواجهة كورونا

Friday 6 August 2021
الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2531  السنة السابعة

)أديك بيري/ فرانس برس(

16
آراء

بشرى المقطري

أخيرا  اليمن  فــي  القتالية  العمليات  اتــخــذت 
ــنـــحـــى تـــصـــعـــيـــديـــًا أكــــثــــر خــــــطــــــورة، حــيــث  مـ
تــزحــزحــت خــريــطــة الـــصـــراع الــتــقــلــيــديــة إلــى 
االشتباك  مناطق  عــن  بعيدة  كــانــت  جبهاٍت 
الرئيسية، ومع تباين الثقل العسكري للقوى 
املحلية املتصارعة في هذه الجبهات، بما في 
ذلك أسباب انتصاراتها، فإن تنامي الصراع 
اإلمــاراتــي - السعودي كــان عامال مــؤثــرا في 
مـــآالت املـــعـــارك، إذ يــبــدو أن صـــراع اإلمــــارات 
مع السعودية دخل مرحلة جديدة إلضعاف 
ــلـــيـــمـــي فــــي الـــيـــمـــن ووكــــالئــــه  مــنــافــســهــا اإلقـ
ــك فــــرض واقـــــع جــديــد  املــحــلــيــني، بــمــا فـــي ذلــ
نتج  إذ  البعيد،  املــدى  على  أجنداتها  يحقق 
عــن الــتــطــورات العسكرية أخــيــرا فــي جبهات 
مــديــنــة الــبــيــضــاء فــتــح مــحــاور جــديــدة نحو 
الشرعية  السلطة  معاقل  آخــر  مـــأرب،  مدينة 
ــك بـــعـــد انـــســـحـــابـــاٍت  ــ فــــي شـــمـــال الـــيـــمـــن، وذلــ
املــعــارك  انتقال  فــي ذلــك  عسكريٍة الفــتــة، بما 
إلى حدود مدينة شبوة، بحيث التقت أهداف 
تطويق حلفائهم ال خصومهم،  فــي  الــفــرقــاء 
ــّب، فـــي الــنــهــايــة، فـــي صــالــح  ــ ــــذي صـ ــر الـ ــ األمـ

جماعة الحوثي.  
أهــمــيــة مفصلية  الــبــيــضــاء  احــتــلــت مــديــنــة 
ــلـــي، حـــيـــث تــشــّكــل  ــاق الــــصــــراع املـــحـ ــيـ فــــي سـ
 
ً
املــديــنــة ذات املـــوقـــع االســتــراتــيــجــي مــدخــال
بالثروات  الغنية  مــأرب،  مدينة  نحو  حيويًا 
 على 

ً
النفطية، وكــذلــك مــديــنــة شــبــوة، فــضــال

ــع ثـــمـــانـــي مـــدن  ــل حــــــدود الـــبـــيـــضـــاء مــ ــداخــ تــ
سلطة  مقر  صنعاء،  العاصمة  منها  يمنية، 
جماعة الحوثي، بحيث شّكلت البيضاء حّدًا 
جــغــرافــيــًا بــني املــنــاطــق الــخــاضــعــة للجماعة 
واملــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــلــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة. 
ومـــن ثـــم فـــإن أي تــغــيــيــر فـــي مـــوازيـــن الــقــوى 
العسكرية في جبهات مدينة البيضاء يشكل 
املــدن أو تأمينها،  نقطة عبوٍر لتطويق هــذه 
إذ اعتمدت جماعة الحوثي في إدارة حروبها 
الداخلية على التموضع في مدينة البيضاء، 
املــدن  لتأمني  وذلـــك  لــهــا،  استراتيجي  كعمق 
الــخــاضــعــة لــهــا مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
ــد مــّكــنــهــا  ــــأرب، وقــ االنــــطــــالق نــحــو مــديــنــة مــ
إحكام سيطرتها على مديرية ُمراد في شمال 
مدينة البيضاء، العام املاضي، من مضاعفة 
هــجــومــهــا عــلــى مــديــنــة مــــــأرب، مـــن الــجــبــهــة 
الجهة  مــن  جــانــب، هجومها  إلــى  الجنوبية، 
سنوات  قبل  سيطرتها  بعد  وذلــك  الشرقية، 
على جبهة نهم، شرق مدينة صنعاء، بحيث 

مضر رياض الدبس

انتهى نص الكاتب بعنوان »املسألة السورية 
وتأسيس الحل النهائي« )»العربي الجديد«، 
ينتمي  الــذي  التفكير  أن  إلــى   )2021/07/31
إلـــى مــا بــعــد 2011 هــو الــــذي يــؤّســس للحل 
الــذي يوحدنا في  النهائي في سورية، وهو 
مــشــروع تــحــّرري وطــنــي تــواصــلــي، يتجاوز 
 
ً
الــنــظــام واملــعــارضــة مــًعــا، ويــبــنــي لــنــا سلطة

ــا.  ــنـ ــتـ ــرامـ ــيـــق كـ ــقـ المـــــتـــــالك مـــشـــكـــالتـــنـــا وتـــحـ
النص  املقاربة يناقش هذا  والستكمال هذه 

بعض معاني التفكير بعد 2011. 
ــع الــــــــذات إلنـــتـــاج  يــعــنــي الــتــفــكــيــر حـــــــــواًرا مــ
 تــــســــاؤالٍت وابـــتـــكـــاَر طــرائــق 

َ
مــعــنــى، وإثـــــــارة

إلــى معنى. ويعني، في الوقت نفسه،  تــؤّدي 
مــزدوٌج   

ٌ
فعل فالتفكير  إنتاَج وعــي وضمير؛ 

للموضوعات،   
ُ

أفــضــل فهٌم  بــالــزمــان:   
ٌ
مرتبط

 أكثر للذات. يؤّدي التأهيل إلى فهٍم 
ٌ

وتأهيل
 وأعمق، ويؤّدي الفهم الدقيق إلى تأهيٍل 

ّ
أدق

التفكير  العملية ما دام  أكثر، وهكذا تستمر 
املستمر هذا  الــذات  تأهيل  ويـــؤّدي  مستمًرا. 
إلى الوعي الذي يتطابق داللًيا مع الضمير؛ 
للضمير.  مستمًرا  إنــتــاًجــا  التفكير  فيصير 
زمــاٍن  الــزمــان، فلكل   هو 

ٌ
ثالث وللتفكير بعٌد 

 ملــنــهــجــيــاتــه 
ٌ
ــط ــمــ ــه وأدواتــــــــــه ونــ ــاتـ مـــوضـــوعـ

 تفكيٍر مركزي خاص 
ُ

وأولــويــاتــه، ولــه نطاق
بـــه، ونـــطـــاقـــاٌت ثــانــويــة فـــي مــحــيــطــيــه. ولــكــل 
زمــاٍن أنماطه )بــارادايــمــاتــه(، وليس التحول 
في  تـــغـــيـــًرا  إال   )paradigm shift( الــنــمــطــي 
التفكير  مناويل  فــي  تغيًرا  يستتبع  الــزمــان 
عــلــى مــســتــوى اخــتــيــار مــوضــوعــات التفكير 
وكــيــفــيــة حلها.  ومــشــكــالتــه: كيفية طــرحــهــا، 
وبموجب ذلك، يمكن أن نقول إن لحظة 2011 
العمومي  إلـــى  الــنــمــطــي  الــتــحــّول  هــي لحظة 
التي طرحت مشكالت غياب الحرية والكرامة 
والعدالة، بوصفها أولويات الحياة، وأرادت 
ــــى الــتــي تــحــول  حــلــهــا بــإســقــاط الــعــقــبــة األولـ
الحاكم، فدخلت إلى  النظام  دون ذلــك، وهــي 
أهــدافــهــا مــن بـــاب الـــحـــراك الــعــمــومــي. أي إن 
الثورة وضعت فكرة الحياة الحّرة التي تمر 
جديًدا  مركزًيا  ا 

ً
نطاق الوطنية،  بالعمومية 

ـــا 
ً
فـــي الــتــفــكــيــر؛ فـــصـــار مـــا بــعــد 2011 زمـــان

سورًيا جديًدا يُجب ما قبله. والــثــورة، بهذا 
 عــلــى ذهــنــيــة ومنظومة 

ً
املــعــنــى، كــانــت ثــــورة

مــتــكــامــلــة، يــمــكــن تــســمــيــتــهــا ذهــنــيــة مـــا قبل 
واملـــعـــارضـــة وكــثــيــَر  الـــنـــظـــام  2011، وتـــضـــم 

ــك نــقــاط انـــطـــالٍق ثــابــتــٍة لتطويق  مــنــحــهــا ذلـ
ــدادات  ــ ــأرب، بــمــا فـــي ذلـــك تــأمــني إمـ ــ مــديــنــة مـ
للجماعة  يــضــمــن  لـــم  ذلـــك  أن  إال  مــقــاتــلــيــهــا، 
تـــقـــّدمـــا وازنــــــــًا فــــي جـــبـــهـــات مــــــــأرب، بــحــيــث 
مــتــحــّركــة تبتلع مقاتلي  إلـــى رمـــال  تــحــّولــت 
جماعة الحوثي، إذ إن تماسك القوى القبلية 
واملجتمعية في صد مقاتلي الجماعة كّبدها 
خــســائــر كـــثـــيـــرة، بــحــيــث فــشــلــت فـــي تغيير 
مــعــادلــة الــصــراع داخـــل املــديــنــة، لــكــن تنامي 
خصومها  معسكر  فــي  البينية  التناقضات 
فـــي الــجــبــهــات الــقــريــبــة مـــن مــــأرب غـــّيـــر، إلــى 
حد كبير، املعادلة على األرض، حيث دخلت 
ــارات فــي خــط املــعــارك عــامــل إســنــاد غير  اإلمــ
الــذي مّكنها  األمــر  الحوثي،  مباشر لجماعة 
مــن تحقيق انــتــصــارات عــديــدة مــن مــديــريــة 
الزاهر في جنوب البيضاء، وحتى مديريتي 
ثم  ومــن  البيضاء،  فــي شمال  ونعمان  ناطع 
الضغط على مدينة مأرب من محاور عديدة. 
ــة مــتــدخــلــة فـــي الــيــمــن، لعبت  ــ بــصــفــتــهــا دولـ
محوريًا  دورًا  كالسعودية،  تمامًا  ــارات،  اإلمــ
في تحديد وجهة الصراع املحلي، من حيث 
تغليب التناقضات البينية على الصراع مع 
جــمــاعــة الــحــوثــي. وإذا كـــان تــنــامــي الــصــراع 
بني دول األزمة الخليجية في سنوات الحرب 
اليمن،  السابقة قد حكم مسارات الحرب في 
اإلماراتي   - السعودي  التنافس  اشتداد  فــإن 
ر على سياقات املعارك في 

ّ
في هذه املرحلة أث

اإلستراتيجية  تــركــزت  إذ  البيضاء،  جبهات 
اإلمــــاراتــــيــــة فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
وتحديدًا في جبهة مأرب، من خالل استنزاف 
بحيث  الشرعية،  السلطة  الــســعــوديــة،  وكــيــل 
أخرى،  يمنيٍة  ملفاٍت  في  السعودية  تقايض 
مــقــابــل خــنــق املــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة املــتــحــالــفــة مـــع الــشــرعــيــة، 
وبــشــكــل خـــاص مــديــنــة شــبــوة الــتــي تخضع 
سياسيًا لسلطٍة مواليٍة لحزب التجمع اليمني 
لإلصالح، خصم اإلمــارات ووكيلها املجلس 
االنتقالي الجنوبي، ومن ثم نجحت اإلمارات 
في إدارة الصراع نحو غايتها، حيث أسفرت 
والشمالية  الجنوبية  الجبهات  فــي  املــعــارك 
ــن تـــمـــركـــز مــقــاتــلــي  ــي مـــديـــنـــة الـــبـــيـــضـــاء عــ فــ
جماعة الحوثي في مناطق متقّدمة لتطويق 
مدينة مأرب، ومن ثم إسقاطها، ويشكل ذلك 
لـــإلمـــارات، وذلـــك إلعـــادة  استراتيجيا  هــدفــا 
العسكرية والــســيــاســيــة بني  الــخــريــطــة  رســـم 
واملجلس  اليمن  شمال  فــي  الحوثي  جماعة 
ومن  اليمن.  جنوب  فــي  الجنوبي  االنتقالي 
ناحية أخرى، يشكل تهديد مدينة شبوة من 

التقليدية؛  والسياسية  االجتماعية  األنماط 
فما معنى أن نفكر بعد 2011؟

نــفــّكــر  أن  يــعــنــي   2011 بـــعـــد  نــفــكــر  أن   :
ً

أوال
عـــمـــومـــًيـــا، أي أن نــفــّكــر فـــي الـــضـــوء دائـــًمـــا، 
بصورٍة عالنية وواضحة وجريئة وشجاعة. 
وكل تفكيٍر سّري أو باطني هو تفكيٌر ينتمي 
خبر 

ُ
إلى ما قبل 2011؛ فالشرطة السّرية، وامل

األمـــنـــي، واألقـــبـــيـــة، والـــتـــلـــون، و»الــحــربــقــة«، 
كلها  السرية،  واملنشورات  والـــدوران،  واللف 
ــا قــبــل 2011؛  ــار تــنــتــمــي إلــــى ســيــاســة مـ ــكـ أفـ
واملذاهب  السرية،  الدينية  الطقوس  ــا 

ً
وأيــض

الباطنية، والتقية، والجماعات املتكّورة على 
ذاتـــهـــا، وفـــكـــرة الــقــومــيــة، واملــظــلــومــيــة، كلها 
مـــمـــارســـات اجــتــمــاعــيــة تــنــتــمــي إلــــى مـــا قبل 
2011، إلــى زمــان مــا قبل العمومي الــســوري. 
ــــوري لـــصـــيـــق بــالــعــالنــيــة،  ــسـ ــ والـــعـــمـــومـــي الـ
والعدالة، واملساواة، وجبر الضرر وتعويضه، 
والتوزيع العادل للثروة، واالجتماع السلمي 
الذي يستند إلى أسٍس مدينية. وفي الضوء 
 

ً
ــًيـــا، وفـــعـــال ــكـــون الــتــفــكــيــر عـــمـــومـ فـــحـــســـب، يـ

وطنًيا أصيال. وكل تفكيٍر في السياسة، وفي 
االجتماع السياسي، يستند إلى أسس فوق 
وطنية )مثل األمة العربية، واألمة اإلسالمية، 
الــبــرولــيــتــاريــة(، أو تــحــت وطنية  واألمــمــيــة 
)مثل املذهبية، القبلية، الطائفية، العشائرية، 
املناطقية(، هو تفكيٌر لم يعبر به الزمن إلى 
مــا بعد 2011، وظــل قابًعا فــي مــا قبلها في 
أحسن األحـــوال، إن لم يكن ثــاوًيــا في أعماق 
التاريخ البعيد قبلها بعقوٍد وقرون. والثورة 
 من 

ٌ
 وفضل

ٌ
 كبيرة

ٌ
السورية، بهذا املعنى، نعمة

الشعب ملن كان قبلها من املوجودين حيوًيا 
مــن دون أن يعيش، ألنها أعـــادت إلــى هــؤالء 
 املــســلــوب مـــن تــفــكــيــرهــم ومــن 

َ
ــان ــزمــ كــلــهــم الــ

وجــودهــم، وأعــادتــهــم إلــى الــزمــان؛ فاإلنسان 
يعيش في زمـــاٍن، إن فقده يحيا ويموت من 
دون أن يعيش. لذلك من يقول »كنا عايشني« 
»بدنا  يــقــول  ومــن   ،2011 قبل  ويفكر  يتّوهم 
نــعــيــش« عــلــيــه أن يــعــبــر إلــــى مـــا بــعــد 2011 
وغير  للعيش،   

ً
مؤهال زمانًيا  ا 

ً
كائن ليصير 

مكتٍف بالبيولوجيا.
نفّكر  أن  يــعــنــي   2011 بــعــد  نــفــّكــر  أن  ثــانــًيــا: 
بــشــعــور  تــفــكــيــرنــا  يـــتـــرافـــق  أن  بـــكـــرامـــة، أي 
داخـــلـــي بــاســتــحــقــاق االحــــتــــرام يــتــرجــم إلــى 
احــتــراِم اآلخــر والتواصل معه واالعــتــراف به 
وبأفكاره وبحقه في الوجود والتعبير. الثقة 
والــــهــــدوء والــــراحــــة فـــي الــعــمــومــي مـــؤشـــراٌت 

مقاتلي جماعة الحوثي هدفًا آخر لإلمارات، 
إذ إن هذه املدينة الجنوبية الغنية بالثروات 
الــنــفــطــيــة، حــيــث تــحــتــفــظ اإلمـــــــارات بــوجــود 
املــديــنــة، ظلت حائط  فــي ميناء  لها  عسكري 
صدٍّ يعيق تمّدد وكيلها، املجلس االنتقالي، 
اليمن،  فــي اســتــكــمــال سيطرته عــلــى جــنــوب 
حيث فشل املجلس عسكريا، وكذلك سياسيًا 
فــي فــرض وجـــوده فــي مدينة شــبــوة، بحيث 
الوحيد  الخيار  هــي  الحوثي  أن جماعة  بــدا 
بالنسبة لإلمارات لتغيير الوضع في املدينة 

لصالحها.
ــدخــــالت اإلمـــــاراتـــــيـــــة فــي  ــتــ تـــتـــبـــايـــن طــــــرق الــ
إلى  أفضت  والتي  البيضاء،  جبهات  معارك 
سيطرة مقاتلي جماعة الحوثي على مناطق 
القوات  يعفي  ال  ذلــك  كــان  وإن  استراتيجية، 
مسؤوليتها  مــن  للشرعية  للسلطة  التابعة 
حــيــال مــــآالت املـــعـــارك، وال الــســعــوديــة، قائد 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، حــيــث كــشــفــت ســيــاقــات 
مــعــركــة الــــزاهــــر فـــي جـــنـــوب الــبــيــضــاء قـــدرة 
اإلمـــارات على إدارة أوراقــهــا في اليمن، ففي 
حــني أســفــرت عملية تــحــريــر مــديــريــة الــزاهــر 
ــــوات الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة  ــقـ ــ الــــتــــي دشـــنـــتـــهـــا الـ
الشرعية، في مطلع يونيو/ حزيران املاضي، 
عـــن تــحــريــرهــا مـــن قــبــضــة جــمــاعــة الــحــوثــي 
وطرد مقاتليها خارج مديرية الزاهر، بحيث 
أّدى ذلك إلى تخفيف ضغط مقاتلي الجماعة 
عــلــى مــديــنــة مــــأرب، بــمــا فــي ذلـــك فــتــح فــرص 
تــطــويــق قــــوات الــشــرعــيــة مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة 
ــإن اإلمـــــــارات فـــرضـــت واقــعــًا  مـــن الـــجـــنـــوب، فــ
املحليني، فإضافة  جديدًا من خــالل وكالئها 
إلــى اعتقال قـــوات الــحــزام األمــنــي فــي مدينة 
القوات  فإن  الزاهر،  مقاومة  في  قياداٍت  عدن 
لحج  مدينة  في  االنتقالي  للمجلس  التابعة 
ملقاومة  العسكرية  ــدادات  اإلمـ أعاقت وصــول 
ــر الــــذي مــنــح مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة  الـــزاهـــر، األمــ
لــاللــتــفــاف عليها، فــضــال عــن انسحاب  وقــتــا 
الخلفية  الــقــتــال  مــن خــطــوط  العمالقة  قـــوات 
لــتــدعــيــم جــبــهــة الــــزاهــــر، بــحــيــث ســقــطــت في 
ــك بــعــد  ــ ــيــــر بـــيـــد جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي، وذلــ األخــ
ويبدو  عليها.  الشرعية  سنواٍت من سيطرة 
أن اإلمـــارات ووكيلها هدفا مــن ذلــك لتمكني 
جماعة الحوثي من املناطق املتاخمة لجنوب 
ــة الــــصــــراع  الــــيــــمــــن، بـــحـــيـــث تــــتــــحــــّدد خـــريـــطـ
عــلــى حـــدود يــمــن 1990، لــكــن الــجــمــاعــة التي 
تتمّدد جغرافيًا من خالل ضعف خصومها 
وصراعاتهم، وجدت في ذلك فرصة سانحة 
ــنـــوب، حــيــث تــمــركــز  لــالنــقــضــاض عــلــى الـــجـ
ت 

ّ
مقاتلوها على حدود مديرية الزاهر، وشن

لــوجــود هــذا الــشــعــور بــالــكــرامــة. أمــا الخوف 
من االنفتاح والهروب من العمومي، واملرور 
بــه ســريــًعــا لــلــعــودة إلـــى الــتــكــّور عــلــى الـــذات 
ــة الــجــزئــيــة الـــخـــاصـــة، فهي  ــراحـ فـــي دائـــــرة الـ
ـــرات عــلــى نــقــص هـــذا الــشــعــور. ويكثر 

ّ
مـــؤش

عند  الكرامة  نظرية  عن  الحديث  الغالب  في 
نقصها على مستوى العمل والسلوك، الذي 
ــقـــٍص فــــي الـــشـــعـــور بـــأن  يــنــتــج بـــــــدروه عــــن نـ
الــذي نعيشه( تستحق  قناعاتنا )في الوقت 
ــا االحــتــرام. ومعنى الــكــرامــة هــذا يتشكل 

ً
حــق

عــلــى قــاعــدة أخــالقــيــة تــشــاركــيــة، تنتمي إلــى 
ــقــــدر مــــا يـــمـــّدنـــا  فــــضــــاء عـــمـــومـــي ســــــــوري، بــ
بالشعور باألمان، واالنتماء، بقدر ما يمّدنا 
والسيادة،  السلطة،  في  باملشاركة  بالشعور 
ــيــــطــــرة، والـــحـــصـــانـــة تــــجــــاه الــســلــطــة،  والــــســ
ــن املــفــهــومــات الــكــفــيــلــة  والـــفـــخـــر، وغـــيـــرهـــا مـ
املــرء بكرامته ويعتز، ويهدأ هذا  بــأن يشعر 
الـــجـــزء مـــن شــخــصــيــتــه، فــيــجــد مـــا يــكــفــي من 
الرفاه  الجماليات وطرق  للتركيز في  القدرة 
والــســعــادة. كــل مــن ليس لــديــه كــرامــة ال يــزال 
يــفــكــر قــبــل 2011، ســــواء كـــان مـــن الــنــظــام أو 

املعارضة أو أًيا يكن. 
ا: أن نفكر بعد 2011 يعني أن نفّكر بعزة 

ً
ثالث

الواحد  الشعب  مفهوم  وأنفة، نستمّدها من 
نـــه بــوصــفــنــا أفــــــــراًدا يــتــشــاركــون  الـــــذي نـــكـــوِّ
مــشــروَع بناء دولــة وطنية سورية عمومية، 
ومن عضويتنا الطوعية الحرة في جماعاٍت 
ثقافيٍة واجتماعية في مجتمع مدني واسع، 
اٍت كــثــيــرة أخـــرى عــلــى مستوى  ومـــن انــتــمــاء
الــحــيــز الــشــخــصــي، نــخــتــارهــا بـــحـــريـــٍة كما 
نشاء. يعني هــذا، بــصــورٍة أخــرى، أننا نفكر 
بــاالســتــنــاد إلـــى مــبــدأ املــغــايــرة واملــواطــنــويــة 
ــل انــتــمــاء  الـــتـــي بــمــوجــبــهــا نـــحـــافـــظ عـــلـــى كــ
من  أي  العمومي،  االنتماء  خــاص من طريق 
طريق االعتراف بحق اآلخر باالنتماء املغاير 
ودعــم حقه فــي اخــتــيــاره، وفــي الــوقــت نفسه، 
أن نــســتــقــوي بــجــمــاعــاتــنــا املــديــنــيــة الـــحـــّرة، 
وبمشروع الجماعة السياسية املوحدة التي 
 قانونية، 

ً
تشكل دولــٍة وطنية تنتج منظومة

ــٍة وعـــصـــبـــيـــٍة تـــحـــد مــن  عـــلـــى كــــل قــــــوٍة جـــبـــريـ
 2011 بعد  التفكير  رابــًعــا:  الــفــرديــة.  حريتنا 
الخطاب  تكوين  على  تدريًبا مستمًرا  يعني 
 
ُ
وســيــلــة فــالــخــطــابــات  وفــهــمــه،   )discourse(
التواصل في الفضاء العمومي، وأن نفكر بعد 
 بالخطاب، 

ً
2011 يعني أن نبني للذات صورة

ونــطــّورهــا بــالــخــطــاب الـــذي يــتــالءم مــع روح 

ــلـــى جـــبـــهـــة ســــبــــاح، فــــي مــنــطــقــة  هـــجـــمـــات عـ
ــد الــــحــــدود  ــنـ ــرقــــي لـــحـــج عـ ــال شــ ــمــ ــــع، شــ ــافـ ــ يـ
الــبــيــضــاء. فــي املقابل،  اإلداريــــة مــع محافظة 
ال تــخــتــلــف مـــســـارات املـــعـــارك فـــي مــديــريــتــي 
البيضاء،  مدينة  شــمــال  فــي  ونــاطــع،  نعمان 
عــن ســيــاقــات مــعــركــة الـــزاهـــر، إذ إن تشتيت 
املــعــارك مــن خالل  اإلمــــارات وحليفها وجهة 
تصعيد خصومتها مع منافسيها الشرعية 
العسكري  املستويني،  على  اإلصـــالح  وحــزب 
الشعبية،  التعبئة  ذلــك  فــي  بما  واإلعـــالمـــي، 
دفــع املــعــارك إلــى مـــآالت خــطــيــرة، مــع ضعف 
الــشــرعــيــة، وانــتــهــازيــتــهــا، وترجيحها  قـــوات 
معارك جبهة  أسفرت  فقد  اآلمــنــة،  خياراتها 
نعمان عن تقّدم مقاتلي الحوثي وسيطرتهم 
على منفذ »القنذع« املطل على مدينة شبوة، 

ــــو خــطــاب  ــذات الـــوطـــنـــيـــة وجــــوهــــرهــــا، وهـ ــ ــ الـ
الوطني،  واالنــدمــاج  والسلم  والــحــب  الحياة 
قبل  مــا  إلــى  ينتمي  غير سلمي  تفكيٍر  وكــل 
2011  )إال الــدفــاع عــن الــنــفــس بــوصــفــه حقا 
الخطاب  مــثــل  ولــيــس  ومــشــروعــا(  مضمونا 

شيء يحّدد التخوم بني السلمية واإلذعان.
نفّكر  أن  يعني   2011 بعد  نفكر  أن  خــامــًســا: 
بــحــريــة، أي أن نــتــحــّرر مــن الــقــصــور ونؤهل 
أنفسنا للفهم والعمل من دون وصاية أحد، 
أي أن نؤهل أنفسنا لحل مشكالتنا. واألهم 
قبل ذلك أن نؤهل أنفسنا للقدرة على تمييز 
مطالبون  أولــيــة  بــصــورٍة  فنحن  مشكالتنا؛ 
لذلك  نمتلكها فحسب،  التي  املشكالت  بحل 
نــحــن مــطــالــبــون بــتــأهــيــل أنــفــســنــا لــتــحــديــد 
نــكــون مجبرين  فــال  الــتــي نمتلك،  املــشــكــالت 
ليست  مشكالٍت  في  والتفكير  التعامل  على 
لنا في زمــاٍن ال يمنحنا تــرف تبذير الوقت. 
وهذا يعني أمرين: األول، إنهاء حالة القصور 
الناتجة عن اإلمعية، والفكر العصبوي الذي 
يــلــغــي الــتــفــكــيــر لــصــالــح الــتــبــعــيــة الـــتـــي من 
شــأنــهــا أن تــشــغــل الــتــفــكــيــر فـــي مــشــكــالٍت ال 
نظام  يثيرها  التي  املشكالت  مثل  نمتلكها، 
األيديولوجي،  والــحــزب  والطائفة،  القبيلة، 
أو  الدينية،  أو  اللغوية  املغلقة  والجماعات 
أًيــــا تــكــن مــاهــيــتــهــا. واحـــــدة مـــن أكــثــر صــور 
 تــتــمــثــل فـــي الــنــاتــج 

ً
هــــذا الـــقـــصـــور خــــطــــورة

مـــن الــتــبــعــيــة لــــ »الــنــخــبــة«، ومــــن وصــايــتــهــا 
ــأن الــنــخــبــة  ــ واحـــتـــكـــارهـــا حـــل املـــشـــكـــالت؛ وكـ
السياسية من شدة نمطيتها صارت مذهًبا 
عصبوًيا متصلًبا ال يستوي التفكير به من 

ثم سيطرتهم شبه الكاملة على مديرية ناطع، 
وذلك بعد تقهقر القوات التابعة للشرعية من 
التي  السياسية  لحساباتها  بيحان،  محور 
انطلقت من تأمني سلطتها في مدينة شبوة، 
االنتقالي  املجلس  من  محاولٍة  أي  الستباق 

السقاط املدينة من الداخل.
ــــن زوايـــــــــا عـــــديـــــدة، تـــتـــشـــابـــك املـــــعـــــارك فــي  مـ
جــبــهــات الــبــيــضــاء ونــتــائــجــهــا عــلــى مــديــنــة 
مـــأرب، لكن ذلــك ال يعني بــأي حــال استقرار 
تــتــغــيــر ديناميكية  الـــصـــراع، حــيــث  خــريــطــة 
ــا، ومـــن جهة  املـــعـــارك عــلــى األرض وحـــدودهـ
ــــرى، ال يــعــنــي تــقــدم جــمــاعــة الــحــوثــي في  أخـ
هــــذه الــجــبــهــات قــدرتــهــا عــلــى الــحــفــاظ على 
ــــك التـــســـاع جــغــرافــيــة املـــعـــارك  مــواقــعــهــا وذلـ
الـــتـــي يــخــوضــهــا مـــقـــاتـــلـــوهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
استعادة  واملقاومة  الشرعية  قــوات  محاولة 
هـــذه املــنــاطــق، كــمــا أنـــه مــن الــصــعــب مقامرة 
الجماعة في خوض حرب داخل مدينة شبوة 
سياسية  معادلة  تحكمها  حيث  إلسقاطها، 
مقاومة  مــن  تجعل  واقتصادية  واجتماعية 
جماعة الحوثي شرطًا حيويًا لبقاء سلطتها 
الحالية، بما في ذلك مدينة مــأرب، إال أن ما 
أنــتــجــتــه املـــعـــارك حــالــيــا هــو اتــســاع املــنــاطــق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــمــاعــة فـــي مــديــنــة 
أو  البيضاء، ســواء على مدخل مدينة لحج، 
ــثـــروات في  اخـــتـــراق مــديــنــة شــبــوة، مــديــنــة الـ
اليمن، وتهديد سلطة اإلصــالح، بما  جنوب 
ــأرب مـــن جــبــهــة نــعــمــان،  ــ ــك تــطــويــق مـ فـــي ذلــ
مــن محور بيحان  اإلمــــدادات  ومحاولة قطع 
ــــأرب، وتــشــديــد الــحــصــار على  إلـــى جــنــوب مـ
الــتــي تشهد مــعــارك عنيفة في  مـــأرب  مدينة 
الــرحــبــة ورغــــوان ومــدغــل  وصــــرواح، بيد أن 
كل هــذه االنتصارات ال تثبت قــوة الجماعة، 
وإنــمــا غــبــاء خصومها وكــرمــهــم.  فــي حــرٍب 
عبثيٍة تدار من خارج الحدود، ولغايات دول 
يفتقرون  محليني  وكــــالء  بــســذاجــة  اإلقــلــيــم، 
إلى  اليمن  تحّولت  وانتهازيتهم،  للوطنية، 
ســاحــة مــتــجــّددة لــتــصــفــيــة حــســابــات الـــدول 
وتــرويــض منافسيها،  املــتــدخــلــة،  اإلقــلــيــمــيــة 
ــــوى جـــغـــرافـــيـــا تــســتــنــزف  بــحــيــث لــــم تـــعـــد سـ
ــواد«  الــيــمــنــيــني املــغــلــوب عــلــى أمـــرهـــم مـــن »قــ
اإلقـــلـــيـــم، فــعــلــى امـــتـــداد خــريــطــة املــواجــهــات 
تضاعفت موجات نزوح املواطنني هربا من 
املــوت إلــى صــحــارى قاحلة، ونـــزوح نازحني 
إلــى املــجــهــول، لتتسع  مــن مناطقهم املــؤقــتــة 
مأساة بلٍد يعيش أسوأ وأقــذر حرب تقضي 

على كل ممكنات الحياة اآلدمية.
)كاتبة يمنية(

ومنهجياتها.  طقوسها  من  يتحّرر  أن  دون 
ومعالجة  مشكالتنا  ملكية  تمييز  الــثــانــي، 
املــثــال، ليس ملشكلة  مــا نملكه، فعلى سبيل 
»الـــوحـــدة الــعــربــيــة« أولـــويـــة عــمــومــيــة ألنها 
البروليتارية،  األممية  وكذلك  ملكنا،  ليست 
أو تــشــريــعــات لــحــقــوق املــثــلــيــني؛ فــنــحــن لم 
نمتلك هذه النوعية من املشكالت بعد، ولن 
نمتلكها قبل ابتكار الحل الكامل ملشكالتنا 
الــوطــنــيــة. كــذلــك األمــــر مـــع مــشــكــالت الــحــيــز 
ــمـــومـــي وتــمــكــيــنــه  ــعـ الـــــخـــــاص، فـــصـــنـــاعـــة الـ
مشكلة نمتلكها، ولكن هذا ال يعني الهجوم 
غ  ُيسوِّ وال  منه،  يمّر  وال  الخصوصي،  على 
املشكالت  إلى مشكلة عمومية، ألن  تحويله 
ملًكا  وليست  ألصحابها  ملٌك  الخصوصية 
لنا جميًعا. سادًسا: أن نفكر بعد 2011 يعني 
لــم تكتمل بعد، وســواء  الحقيقة  أن  أن نعي 
 عمومًيا باملطلق 

ً
كانت إرادة الحقيقة ُمشكال

أم لــم تــكــن، فإنها دائــًمــا لــم تكتمل بــعــد، وال 
يمكن أن نفكر بعد 2011 وفــي الوقت نفسه 
 واحــدة في 

ً
الحقيقة تكونت دفعة أن  نعتقد 

مرحلٍة ما من التاريخ وانتهى األمر. والثورة 
زائــفــة وإحالتها   لحقائق 

ٌ
نــســف الــعــمــق  فــي 

إلى الوهم، مثل الرعوية، وفكر الطاعة، واألب 
القائد، والحزب التاريخي وغيرها.

أن ننسف  نفّكر بعد 2011 يعني  أن  سابًعا: 
ينتميان  والــبــطــولــة  فالبطل  الــبــطــولــة،  فــكــرة 
إلــــى زمـــــان مـــا قــبــل الـــعـــمـــومـــي. وبــتــعــبــيــرات 
»ويل  غاليلو«:  »حياة  في مسرحية  بريخت 

ألمٍة تحتاج إلى بطل«.
وأخــيــًرا، ليس الصراع في سورية بني نظاٍم 
ومـــعـــارضـــة، ألن كــلــيــهــمــا ال يــــزال يــفــكــر قبل 
2011 )مع أن الفرق بينهما شاسع في املعنى 
األخالقي(، وليس بني شعٍب ونظام سياسي؛ 
ألن الشعب مفهوم ينتمي إلى ما بعد 2011 
فــي ســـوريـــة، وألن الــنــظــام فــي ســوريــة ليس 
جوهر  ولكن  بلطجية.  عصابة  بــل  سياسًيا 
الـــصـــراع الـــســـوري بـــني فـــكـــٍر يــنــتــمــي إلــــى ما 
قبل 2011 يريد قبيلة وتبعية، وآخر ينتمي 
إلــى ما بعدها يريد شعًبا وحــريــة. والثورة 
السورية هي ثورة على ذهنية ما قبل 2011 
هذه  مثل 

ُ
ت أن  فاحشة  لسخرية  وإنــهــا  كلها. 

ــثــــورة بــمــعــارضــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة ال  الــ
تنتمي إليها وال إلى زمنها، لكن تنتمي إلى 
البالية،  مفهوماته  لهدم  الثورة  قامت  زمــاٍن 

ومنها املفهومات الناظمة لعمل املعارضة.
)كاتب سوري(
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كان استقبل عراقيني بترحاب كبير حني فروا 
من العنف في أعقاب الغزو األميركي لبلدهم 

عام 2003، وعاملوهم بطريقة جيدة جدًا«.
ويــكــشــف املـــســـؤول أن أجــهــزة األمـــن الــعــراقــيــة 
نفذت حملة واسعة العتقال الجئني سوريني 
ــعــــت عــــددًا  يــعــمــلــون فــــي مـــهـــن مــخــتــلــفــة، ودفــ
ومهندسون  أطــبــاء  بينهم  الــســفــر،  إلــى  منهم 
اتهمتهم بمخالفة شروط اإلقامة عبر  بعدما 
االلــتــحــاق بالعمل أو فتح مــشــاريــع، فــي وقت 
تعتبر أنهم يقيمون في شكل مؤقت، وضمن 

بند استثنائي أصدرته الحكومة.
ويؤكد املسؤول أن الهدف األساس من سلسلة 
هو  السوريون  لها  يتعرض  التي  املضايقات 
مــحــاولــة دفعهم إلــى اتــخــاذ قـــرار الــعــودة إلى 
بلدهم، باعتبارهم ال يملكون خيارًا آخر، علمًا 
أن الجئني سوريني كثرًا قدموا طلبات ملنحهم 
تصاريح للتوجه من بغداد وباقي املحافظات 
إلــــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، حــيــث تــســود 
ظروف إنسانية ومعاملة أفضل، ويتوافر دعم 
األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى ناشطة 

على األرض.
ــــان تــابــعــة  ــــسـ ــانــــت مـــنـــظـــمـــات لـــحـــقـــوق اإلنـ وكــ
لألمم املتحدة قد حــذرت في مــارس/ آذار من 
تــداعــيــات األوضـــــاع املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة التي 

الـــعـــراق،  فـــي  الـــســـوريـــون  الــالجــئــون  يعيشها 
والتي قالت إنها »زادت سوءًا بعد تفشي أزمة 

جائحة كورونا«.
املنظمات  هــذه  أصــدرتــه  مشترك  بيان  وأورد 
في مناسبة مرور 10 سنوات على بدء الحرب 
فــــي ســــوريــــة، والـــــــذي صــــــادف قـــبـــل أســـابـــيـــع: 
»أصـــبـــحـــت حـــيـــاة الـــالجـــئـــني الــــســــوريــــني مــن 
أكــثــر صعوبة  نــســاء ورجـــال وفتيات وفتيان 
مــنــذ انــــدالع األزمــــة الــســوريــة. ومـــع مــــرور كل 
ــام، تـــــزداد صــعــوبــات أوضـــاعـــهـــم، عــلــمــًا أن  ــ عـ
حوالى ربع مليون الجئ وطالب لجوء سوري 
يعيشون في العراق، في ظل ظروف معيشية 
صعبة منذ بداية األزمة اإلنسانية السورية«.

ويشير بيان منظمات لحقوق اإلنسان التابعة 
لألمم املتحدة إلى أن »نسبة 60 في املائة من 
أسر الالجئني قالت إنها خفضت استهالكها 
الــغــذائــي ووقــعــت تحت ديـــون، وأن نحو ثلث 
األسر أصبحت تعتمد على مساعدات نقدية 

إنسانية«.

حجة قلة الموارد
من جهته، يقول املدير العام إلدارة فروع وزارة 
الهجرة العراقية في املحافظات، علي جهاكير: 
»قطعت السلطات فــي الــعــراق املــســاعــدات عن 

بغداد ـ زيد سالم

مـــصـــادر عـــراقـــيـــة مطلعة  كــشــفــت 
الــجــديــد« أن حكومة  »الــعــربــي  لــــ 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــّمــــدت كــــل بــــرامــــج املــــســــاعــــدات اإلنــســانــيــة  جــ
املــــواطــــنــــني  مـــــن  اآلالف  لــــعــــشــــرات  املــــقــــدمــــة 
ــــني املـــقـــيـــمـــني فـــــي مـــــــدن مــخــتــلــفــة،  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
بالتزامن مع تعرضهم منذ فترة غير قصيرة 
فـــرض حجر  لسلسلة مــضــايــقــات بلغت حـــّد 
ــراد أســـر بــكــامــلــهــا داخـــل  ــ قــبــل أشــهــر عــلــى أفـ
الــقــدم قيد اإلنــشــاء فــي محافظة  ملعب لكرة 
األنبار )غــرب(، في تصرفات يجزم مراقبون 
بــأنــهــا »هــدفــت إلـــى مــحــاولــة دفــعــهــم للعودة 
إلـــى املــنــاطــق الــتــي قــدمــوا مــنــهــا، وغالبيتها 
الــعــراق، وتــحــديــدًا دير  مــع  محاذية للحدود 
الزور والحسكة، علمًا أن هناك الجئني قدموا 
من حمص، وهم األقدم بني موجات الالجئني 

التي بدأت عام 2013«.
السوريني  آالف  أن  بغداد  ويؤكد مسؤول في 
يــنــتــظــرون الــســمــاح لــهــم بــالــتــوجــه إلـــى إقليم 
أن يحظوا  العراق، حيث يتوقعون  كردستان 
بمعاملة أفضل ال تلحظ أي تضييق عليهم، 
وأن تــتــعــزز فــرصــهــم فـــي نــيــل مــســاعــدات من 
منظمات دولية، مع إمكان السماح لهم بالعمل 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، بــعــدمــا قــطــعــت بــغــداد 
املساعدات اإلنسانية عنهم، والتي دأبت على 

تقدميها ضمن برنامج وزارة الهجرة.
لكن مسؤواًل آخر يشير إلى أن القرار »ليس 
إذ تقلصت مساعدات برنامج وزارة  جديدًا، 
الهجرة للسوريني منذ ظهور جائحة كورونا 
نهاية عام 2019، ثم أنهيت بعد فترة، علمًا أن 
البرنامج لحظ تقديم الحصص نفسها التي 
يــتــلــقــاهــا الـــنـــازحـــون الــعــراقــيــون، مــثــل مـــواد 
غــذائــيــة تــشــمــل الــدقــيــق والــــرز والــبــقــولــيــات، 
ــانــــب مــســتــلــزمــات  وأخـــــــــرى صـــحـــيـــة إلــــــى جــ
خــاصــة بــاألطــفــال والــنــســاء وغــيــرهــا، وكذلك 
توفير رعاية صحية مجانية، علمًا أن مراكز 
الــصــحــة األولــيــة فــي الــعــراق أغــلــقــت أبــوابــهــا 

منذ فترة«.

ال معاملة بالمثل
ــثـــه لـــــ »الـــعـــربـــي  ــؤول فــــي حـــديـ ــ ــسـ ــ ويـــتـــابـــع املـ
الــجــديــد« أن »الــســوريــني فــي بــغــداد واألنــبــار 
والــبــصــرة وبــابــل تــحــديــدًا تــعــرضــوا لسلسلة 
مضايقات من أجهزة األمن العراقية، ما جعل 
حـــال أســـر كــثــيــرة مــنــذ فــتــرة غــيــر قليلة أشبه 
بالوجود في سجن، خصوصًا تلك التي نقلت 
إلى ملعب كرة القدم قيد اإلنشاء جنوب مدينة 
تتوافر  ال  األنـــبـــار، حــيــث  الــفــلــوجــة بمحافظة 
ما  الكريم«،  العيش  أو  الحياة  أدنــى مقومات 
أغضب الشارع العراقي الذي ندد بما وصفه 
الــذي  الــســوري  بــأنــه »مــعــامــلــة سيئة للشعب 

»تجويع« 
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المساعدات  والمنظمات  السلطات  قطع  مشكالت 
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املــوارد املالية  الالجئني السوريني بسبب قلة 
ومــخــصــصــات تــوفــيــر الــدعــم واملــســاعــدة لهم 
ولــيــس بــســبــب تــطــبــيــق الــســلــطــات ســيــاســات 
لــيــســت  الـــهـــجـــرة  وزارة  أن  عـــلـــمـــًا  ــم،  لــــطــــردهــ
مــســؤولــة عـــن تـــوزيـــع املـــســـاعـــدات، لــكــن جــرى 
ضمن  يعمل  طرفًا  باعتبارها  أخــيــرًا  قبولها 
ــئــــني وتـــوفـــيـــر  ــة الــــالجــ ــ ــاثـ ــ ــلـــيـــات إغـ ــة عـــمـ ــرفــ غــ
أمــام  مفتوح  »الــبــاب  يضيف:  احتياجاتهم«. 
الالجئني السوريني الذين يريدون العودة إلى 
بلدهم األصلي، وذلك بالتنسيق مع السفارة 
بــغــداد«. ويرجح وجــود 22,500  السورية في 
عائلة سورية في كردستان العراق، وهو رقم 

كــبــيــر، علمًا أن عــائــالت كــثــيــرة أقــامــت سابقًا 
فــي مــحــافــظــات الـــعـــراق الــتــي تــديــرهــا بــغــداد، 
ــادرت إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، بحثًا  ــ غـ
عن فرص حياة جديدة«. يكشف مدير مخيم 
»دارا« لالجئني السوريني في محافظة أربيل، 
بــدر الــديــن نجم الــديــن، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »املــخــيــم يــضــم نــحــو 2600 أســــرة ســوريــة 
مــن مــنــاطــق متفرقة يــرفــض أفـــرادهـــا الــعــودة 
ــدم مــطــالــبــة أحـــد  ــ ــلـــدهـــم، فــــي مـــقـــابـــل عـ ــى بـ ــ إلـ
أيــضــًا بــمــغــادرتــهــم«.  ويــؤكــد أن »املــســاعــدات 
منذ  متوقفة  الــســوريــني  لالجئني  املخصصة 
أشــهــر ألســبــاب مــجــهــولــة، فــي حــني تــراجــعــت 
بحجج  الالجئني  دعــم  عــن  الدولية  املنظمات 
مختلفة يتعلق أهمها بمواجهة أزمات مالية. 
فتواصل  العراق  كردستان  إقليم  أمــا حكومة 
مع بعض املنظمات املحلية واملتبرعني تمويل 
هذا املخيمات بمستلزمات الحياة األساسية 

التي تحتاج إليها األسر«.

تشتت وضياع
وفــي أحــاديــث أجرتها »الــعــربــي الــجــديــد« مع 
عدد من الالجئني السوريني في مخيم »دارا«، 
يصف بعضهم أوضاعهم بأنها »صعبة جدًا، 
خصوصًا مع مواجهة ارتفاع درجات الحرارة 
الــصــيــف«، علمًا أن ســلــطــات إقليم  فــي فــصــل 
كردستان العراق عملت خالل الفترة املاضية 
أن  إال  الكهربائي،  بالتيار  املخيم  على تغذية 
اتها لم تكف ملعالجة املشكلة بالكامل«. إجراء

ــــى تــغــذيــة  ــــى الـــحـــاجـــة إلـ ويـــشـــيـــر بــعــضــهــم إلـ
أطـــفـــالـــهـــم، وزيـــــــادة املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة منح 
الــتــعــلــيــم، وبـــنـــاء مــزيــد مـــن املــــــدارس، وتــأمــني 
أجل  مــن  املخيم  داخـــل  للشبان  تقوية  دورات 
يستغلوها  أن  يمكن  مهارات حرف  تعليمهم 

في أعمال مهنية عند خروجهم من املخيم.
وتعتبر قطر والكويت في طليعة الدول التي 
الالجئني  ملف  في  إنسانية  قدمت مساعدات 
في كل مدن العراق، علمًا أن ال رقم دقيقًا لعدد 
الـــســـوريـــني الـــالجـــئـــني فـــي مــــدن ومــحــافــظــات 
الـــعـــراق، وهـــو مـــا لـــم تـــحـــدده الــســلــطــات. لكن 
الالجئني تشتت  أنــه بني عشرات آالف  األكيد 
قسم كبير منهم بعد اجتياح تنظيم »داعش« 
للعراق، واضطروا إلى النزوح مجددًا من مدن 
ومحافظات في الشمال والغرب إلى أخرى في 
إقليم  إلــى  الوسط والجنوب وبــغــداد، إضافة 

كردستان العراق.

واجب إنساني
يــشــّدد رئــيــس لجنة الــهــجــرة واملــهــجــريــن في 
لـ  الدهلكي، في حديثه  العراقي، رعد  البرملان 
»العربي الجديد«، على أن »السلطات العراقية 
ــانـــي في  يــجــب أن تــضــطــلــع بــواجــبــهــا اإلنـــسـ
توفير دعم كاٍف ومساعدات إنسانية، وحتى 
الالجئني  لجميع  واجــتــمــاعــي  نفسي  تــأهــيــل 
والنازحني، أكانوا عراقيني أم سوريني. وهذا 
أمـــر ذو أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلـــى شــرائــح 
أصــيــبــت بـــأضـــرار كــبــيــرة مـــن الـــحـــروب الــتــي 

ــــالل الـــســـنـــوات  شـــهـــدهـــا الــــعــــراق وســــوريــــة خـ
املــاضــيــة، ومـــن احــتــالل تنظيم داعــــش أجـــزاء 
ــن الــــضــــروري أيــضــًا  كــبــيــرة فـــي الــبــلــديــن. ومــ
تخصيص مبالغ كافية لضمان عدم تجويع 
هؤالء، وحث املنظمات املحلية والدولية على 
بالتعامل  الخاصة  واجباتها  وتنفيذ  العمل 
مع هذه األزمة«. ويشير إلى أن أي شخص أو 
جهة أو سلطة ال تملك حــق إجــبــار الالجئني 
عــلــى الـــعـــودة إلـــى أمـــاكـــن ســكــنــهــم فـــي بلدهم 
أنها غير مؤهلة الستقبالهم، وأن  األم، طاملا 
عــودتــهــم ال بـــّد أن تــكــون طــوعــيــة وبـــال إكـــراه، 
وسياسة  التجويع  أساليب  تطبيق  وتجنب 
اإلبعاد عبر تقليص الدعم املادي واإلنساني.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

بعد انقطاع مـــادة املـــازوت مــن األســـواق 
ــا بــشــكــل  ــرهـ ــعـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة، وارتــــــفــــــاع سـ الـ
ــر الـــــوصـــــول إلــيــهــا  ــنـــونـــي بـــعـــد حـــصـ جـ
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، لـــم يــعــد أصــحــاب 
املولدات في مخيم عني الحلوة لالجئني 
)جنوب  صيدا  مدينة  في  الفلسطينيني 
مولداتهم،  تشغيل  يستطيعون  لبنان(، 
فـــاتـــخـــذوا قـــــــرارًا بــإطــفــائــهــا حـــتـــى بـــات 
بــاســتــثــنــاء  ــاء،  ــربــ ــهــ كــ مــــن دون  ــيـــم  املـــخـ
ساعة في اليوم توفرها شركة الكهرباء، 

ليعيش األهالي في العتمة.  
وعـــلـــت الـــصـــرخـــة فـــي املـــخـــّيـــم مـــن جــــّراء 
الالجئني  غــوث وتشغيل  وكــالــة  تجاهل 
الفلسطينيني )أونروا( دورها في توفير 
ــادة املـــــــازوت لــلــمــولــدات الــكــهــربــائــيــة.  ــ مـ
ويقول أحد قاطني املخيم ويدعى هاني 
حسن الشايب، ويتحدر من قرية الراس 
األحمر الفلسطينية )إحدى قرى الجليل 
»أبيع  املخيم:  دكانًا في  األعلى(، ويملك 
مــواد غذائية مــن ألــبــان وأجــبــان ولحوم 
ــا. وبـــســـبـــب عـــــدم تـــوفـــر الــتــيــار  ــيــــرهــ وغــ
ــدة  ــ ــة واحـ ــاعـ الـــكـــهـــربـــائـــي بــاســتــثــنــاء سـ
املواد  توزيع هذه  إلى  يوميًا، اضطررت 
على الناس، علمًا أن قيمتها تبلغ نحو 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة )نـــحـــو 1500  30 مــلــيــون 
الــصــرف  أمـــيـــركـــي بــحــســب ســعــر  دوالر 
ــوداء(. كــمــا تبلغنا من  ــســ الــ الـــســـوق  فـــي 
أصحاب املولدات في املخيم بأنه لم يعد 
بسبب  مولداتهم  تشغيل  مقدورهم  فــي 

انقطاع مادة املازوت«.
مــادة  بتأمني  املعنيني  الشايب  ويناشد 
املـــــازوت، وفــاعــلــي الــخــيــر بــالــســعــي لــدى 
املــادة، ويضيف:  لتأمني هذه  املسؤولني 
»نـــحـــن خــمــس عـــائـــالت تــعــيــش مـــن هــذا 
املحل. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، 
ــة مــن  ــائــ ــي املــ ــا نــســبــتــه 75 فــ خـــســـرنـــا مــ
الـــذي أثـــر علينا بشكل  مــبــيــعــاتــه، األمـــر 

كبير«.
ويؤكد أن »الناس في املخيم تبحث عن 
املــيــاه الــبــاردة فــي هــذا الصيف الــالهــب. 
وبــســبــب االرتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي درجــــات 
ــرارة، يــقــضــون مــعــظــم أوقـــاتـــهـــم في  ــحــ الــ
ــارع. حـــتـــى األطــــفــــال يـــنـــامـــون عــلــى  ــ ــــشـ الـ
األرض، ويــمــضــون يــومــهــم فــي األحــيــاء 
الـــضـــيـــقـــة، ألن بــيــوتــهــم مــظــلــمــة ولــيــس 
فيها شبابيك وال تدخلها الشمس«. كما 
يناشد الصليب األحمر اللبناني واألمم 

املتحدة بمساعدة األهالي. 
ــا مـــنـــى طــــافــــش، والــــتــــي تـــتـــحـــدر مــن  ــ أمــ
مدينة صفد في الجليل، وتعمل في قسم 
املحاسبة في إحدى مــدارس صيدا، كما 
أنـــهـــا مــتــطــوعــة فـــي جــمــعــيــة »اإلســـعـــاف 
الجديد«:  »العربي  لـ فتقول  اإلنــســانــي«، 
»في ظل انقطاع التيار الكهربائي، تبقى 
نــاهــزت التسعني عامًا من  التي  والــدتــي 
العمر، نائمة طــوال الوقت لعدم قدرتها 
على تحمل درجــة الــحــرارة املرتفعة. أما 
األطـــفـــال، فــيــهــرعــون إلـــى الـــشـــوارع هربًا 
مـــن الـــحـــر وبــحــثــًا عـــن مـــكـــان يـــوفـــر لهم 
الــتــهــوئــة«. تضيف أن »األطــعــمــة فسدت 
مـــن جـــــراء انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، عــلــمــًا أن 

األوضاع االقتصادية سيئة جدًا«. 
أمـــا هـــدى خــلــيــل إبــراهــيــم، الــتــي تتحدر 
مـــن مــديــنــة طــبــريــا الــواقــعــة فـــي الجليل 
الــشــرقــي، وتــعــمــل نــادلــة، فــتــقــول: »بــاتــت 
الــبــيــوت فــي املــخــيــم بــال إنــــارة حــتــى في 

ساعات النهار، ولم يتمكن األوالد الذين 
البكالوريا  كانوا يستعدون المتحانات 
الظروف.  الدراسة في هذه  الرسمية من 
كــــان ابـــنـــي يــقــضــي وقـــتـــه عــلــى الــســطــح 
ــة، وقــــد طلب  ــ ــدراسـ ــ حــتــى يــتــمــكــن مـــن الـ
مــنــهــم مــديــر املـــدرســـة أن يــجــلــبــوا معهم 
عــرقــهــم في  لتجفيف  الــبــيــت  مــن  منشفة 
غرف االمتحانات«. تضيف: »الوضع في 
املخيم صعب جــدًا. خــالل عيد األضحى 
املاضي، وزع البعض اللحوم على الفقراء 
الذين لم يعد باستطاعتهم شراءها، إال 
املستمر  االنقطاع  أنها فسدت من جــراء 

للتيار الكهربائي«.
»أعيش  قائلة:  حديثها  إبــراهــيــم  وتختم 
الشمس، وخصوصًا  تدخله  ال  منزل  في 
أن الــبــيــوت فـــي املــخــيــم مــتــقــاربــة. لــذلــك، 
أستخدم الشمع خالل النهار. سابقًا، كنت 
بـــ500 ليرة لبنانية،  الشمع  أشتري علبة 

أما اليوم، فصار سعرها 10 آالف ليرة«.
ــك، يـــقـــول املـــشـــرف الــصــحــي أبــو  ــ ــى ذلـ إلــ
ــن، الـــــــذي يـــتـــابـــع حـــــــاالت املـــرضـــى  ــ ــامـ ــ يـ
ــــن يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى األوكــــســــجــــني:  ــذيـ ــ الـ
»بــعــض املـــرضـــى فـــي املــخــيــم، وعــددهــم 

ــًا، يـــحـــتـــاجـــون  ــمـــســـني شــــخــــصــ نــــحــــو خـ
إلــى األوكــســجــني. هــذا عــدا عــن الــحــاالت 
الـــطـــارئـــة الـــتـــي تــضــطــر لــلــحــصــول على 
األوكـــســـجـــني. ســابــقــًا، حـــني كــــان الــتــيــار 
الــوقــت، ســواء  طــوال  الكهربائي متوفرًا 
مــن خــالل شــركــة الــكــهــربــاء أو املــولــدات، 
كـــــان املــــرضــــى يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى أجـــهـــزة 
انقطاع  بسبب  لكن  األوكسجني.  توليد 
أنابيب  إلــى  يحتاجون  باتوا  الكهرباء، 
ــة  ــوبـ ــبـ ــر األنـ ــعـ ــلـــغ سـ ــبـ ــــجـــــني، ويـ ــــسـ األوكـ
دوالرات(،  ســتــة  )نـــحـــو  لـــيـــرة  ألــــف   120
باإلضافة إلى 50 ألفًا )نحو 2.5 دوالر(، 
األجــرة، ما يسبب عبئًا  لنقلها بسيارة 
مـــاديـــًا بــالــنــســبــة لــلــفــقــراء. وقــــد يــحــتــاج 
املــريــض إلـــى أكــثــر مــن أنــبــوبــة، علمًا أن 
أو  مسألة حياة  هــو  األوكسجني  توفير 
: »تــأمــني 

ً
مـــــوت«. ويــخــتــم حــديــثــه قـــائـــال

ــــور األســاســيــة بـــات صــعــبــًا لــلــغــايــة.  األمـ
بالتدخل  املعنيني  جميع  نطالب  لــذلــك، 
ــازوت  ــادة املــ ــل تــوفــيــر مــ الــســريــع مـــن أجـ
الـــــحـــــاالت  أن  ــًا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ لـــلـــمـــخـــيـــم، 
ــة ال تــنــتــظــر وأوضـــــــــاع الـــنـــاس  ــيـ املـــرضـ

املادية صعبة جدًا«.

ال كهرباء في مخيم عين الحلوة

)Getty( ال يمكن لألطفال البقاء في بيوتهم

انقطاع التيار الكهربائي أثر على الحركة داخل المخيم )العربي الجديد(

الجئون سوريون في مخيم بكردستان العراق )سفين حميد/ فرانس برس(

60
في المائة من أسر الالجئين السوريين 

في العراق خّفضت اليوم استهالكها 
الغذائي ووقعت تحت ديون

يعيش أهالي مخيم 
عين الحلوة لالجئين 

الفلسطينيين في 
مدينة صيدا )جنوب 

لبنان(، من دون 
كهرباء، أسوة بجميع 

اللبنانيين، األمر الذي 
أثر على كل مناحي 

حياتهم

أدخلت اإلجراءات الوقائية 
الخاصة بأزمة كورونا 

التي امتدت طويًال، 
أولياء األمور الكويتيين 

في مأزق توفير طفولة 
طبيعية ألبنائهم. وهم 

يتطلعون إلى قرارات 
حكومية تواكبهم، 

أحدها إعادة فتح أندية 
الترفيه

الكويت: نشاطات األطفال تعود مع فتح األندية أبوابها
ال يتخوف الكويتيون من 
إرسال أبنائهم إلى األندية 

الخاصة بهم

اشترطت الوزارة تحصين 
العاملين في األندية 

وتطبيق إجراءات الحماية

الكويت ـ خالد الخالدي

أعــــاد قــــرار ســمــاح مــجــلــس الــــــوزراء الــكــويــتــي 
ــال وفــــتــــح األنــــديــــة  ــ ــفــ ــ بـــتـــنـــظـــيـــم أنـــشـــطـــة األطــ
أبوابها،  بهم  الخاصة  والتربوية  الرياضية 
الســتــقــبــالــهــم بـــــدءًا مـــن األول مـــن ســبــتــمــبــر/ 
أيـــلـــول املـــقـــبـــل، الــبــهــجــة إلــــى الـــعـــائـــالت الــتــي 
يتملكها خـــوف كــبــيــر مــن أن يــزيــد اســتــمــرار 
تطبيق قرارات منع هذه األنشطة حال الكسل 
عــمــلــيــة تعليمهم  األطــــفــــال، وســلــبــيــات  لــــدى 
الــتــي تــســيــر بــبــطء شــديــد فــي األصــــل بتأثير 
اإلجراءات الخاصة بوباء كورونا التي أوقفت 
كل برامج التعليم والترفيه، وحّولت الدراسة 

إلى التعليم عن ُبعد.
ــقـــت لــجــنــة  ـ

ّ
ــل ــمــــوز املـــــاضـــــي، عـ فــــي يــــولــــيــــو/ تــ

الــطــوارئ مؤقتًا كل أنشطة األطــفــال، استنادًا 
ــه بــني 15و20 

ّ
إلـــى نــتــائــج إحــصــاء أفــــادت بــأن

فـــي املـــائـــة مـــن اإلصـــابـــات الــتــي يــتــعــرض لها 
كبار السن، املعرضني لتفاقم أعراض فيروس 
كورونا، تأتي من أطفال يخالطون غيرهم في 

بهم.  نـــواٍد خاصة  داخــل  يمارسونها  أنشطة 
لــكــن الــســلــطــات الصحية قـــررت إعــــادة إطــالق 
هذه األنشطة بعدما أثبتت األرقام تراجع عدد 
األخيرة،  األسابيع  خالل  بكورونا  اإلصابات 
وتوقعت انخفاضها بشكل أكبر في سبتمبر.

تقول معلمة التربية املوسيقية فاطمة الراشد، 
»العربي الجديد«، إن  وهي أم لثالثة أطفال، لـ
»قرار وقف أنشطة األطفال صدمنا ألنه يعني 
قتل فترات مهمة في طفولتهم، خصوصًا أنه 
أخرى  ترفيهية  أنشطة  يمارسوا  أن  يمكن  ال 
العام  العالم  الكويت، ولم يسافروا لرؤية  في 
ــــي، واقـــتـــصـــر تــعــلــيــمــهــم عـــلـــى دروس  ــاضـ ــ املـ
ــل كــثــيــرًا اخــتــالطــهــم 

ّ
تــلــقــوهــا عـــن بــعــد، مـــا قــل

باآلخرين«.  وسجلت الراشد أبناءها الثالثة 
في أحد األندية االجتماعية الصيفية الخاصة 
باألطفال، والذي كان سينفذ برنامج نشاطاته 
ــتـــداد شــهــري يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي  عــلــى امـ
 قــــرار مجلس 

ّ
وأغـــســـطـــس/ آب الــــجــــاري. لــكــن

الوزراء إغالق هذه األنشطة أرجأ موعدها إلى 
األول من سبتمبر/ أيلول املقبل، وغّير خطط 

ها ستسافر خالل 
ّ
أن العائلة. وتكشف الراشد 

أيام مع أبنائها وزوجها إلى تركيا، وستعود 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــقــبــل، حـــني ستسمح 
الــحــكــومــة بــتــنــظــيــم أنــشــطــة األطـــفـــال وتــفــتــح 
ــهــا ســتــطــّعــم أطفالها 

ّ
األنـــديـــة. وتــشــيــر إلـــى أن

األكــبــر ســنــًا فـــور ســمــاح الــســلــطــات الصحية 

مجمعات تجارية وأسواق ال تجلب أّي فوائد 
علمية أو تربوية أو ترفيهية لألطفال، وتعلم 
التي  العائلية  التجمعات   

ّ
أن الــصــحــة  وزارة 

اإلجـــراءات  فيها  األطــفــال ال تطبق  يحضرها 
الصحية، بخالف ما يحصل في األندية«. 

ــرف عـــلـــى أكـــاديـــمـــيـــة  ـــشــ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول املـ مــ
»الهالل« لتعليم األطفال السباحة والرياضات 
الجديد«:  »العربي  لـ الحريجي  محمد  املائية 
ــة بـــنـــشـــاطـــات األطــــفــــال  ــاصــ ــخــ »الــــــــقــــــــرارات الــ
مــتــخــبــطــة وغـــيـــر واقـــعـــيـــة، فـــاألطـــفـــال يــعــون 
ويـــعـــلـــمـــون كــــل إجـــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد الــصــحــي 
 فــي األكــاديــمــيــة، علمًا أن 

ً
الــتــي نطبقها أصـــال

ــــذوا الــلــقــاحــات  جــمــيــع طـــواقـــم األكــاديــمــيــة أخـ
 
ّ
املـــضـــادة لــكــوفــيــد-19«. يــضــيــف: »الــغــريــب أن

األطفال ال يستطيعون التدرب في أكاديميتنا 
بسبب حظر وزارة الصحة لعبهم كرة القدم، 
واختالطهم في الساحة املقابلة لألكاديمية«. 
عمومًا، ال يتخوف أولــيــاء األمـــور مــن إرســال 
ــفــــال، بـــل يــتــحــرقــون  أبــنــائــهــم إلــــى أنـــديـــة األطــ
شوقًا لفعل ذلك وإعــادة فتح أنشطة األطفال، 

»الـــعـــربـــي  ـــ بـــحـــســـب مــــا يــــؤكــــد تــــركــــي خــــالــــد لـ
الــجــديــد«. ويــقــول: »ال أستطيع السفر بسبب 
ظـــروف عملي، وابــنــي لــم يــذهــب إلــى املــدرســة 
ولـــم يــلــتــِق بــبــاقــي األطــفــال مــنــذ أكــثــر مــن عــام 
ونصف العام، وال يمكن أن يمارس أي نشاط 
نا كنا نذهب للعب البولينغ، 

ّ
ترفيهي، علمًا أن

 صالة البولينغ تمنع دخوله 
ّ
ثم فوجئت بأن

ــــه طــفــل، وكــنــت قــد سجلته فــي نــاٍد 
ّ
بــحــجــة أن

 
ّ
ثــقــافــي يــهــتــم بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن

ــادي أرجــــأ بــرامــجــه إلــــى ســبــتــمــبــر بسبب  ــنـ الـ
قــرارات وزارة الصحة. وأســأل من يتخذ هذه 
الــقــرارات، مــاذا سيفعل ابني طــوال أغسطس، 
ــه لم يمارس أّي نشاط ترفيهي بدني 

ّ
علمًا أن

الفيديو  بألعاب  وينشغل  ونــصــف،  عــام  منذ 
فقط«.

»العربي  لـ ويؤيد ماضي الفضلي في حديثه 
الجديد« ما ذكره أولياء أمور آخرون، ويقول: 
ــراء الصحي  لــم يعد يهمني اإلجــ »بــصــراحــة، 
قــدٍر  أبنائي على  أن يحصل  مــا يهمني  بقدر 

كاٍف من التعليم والترفيه«.

 االحــتــيــاطــات الصحية 
ّ

بـــذلـــك، وســتــتــخــذ كـــل
الــذي لم يبلغ السن  املناسبة لطفلها األصغر 

املحدد للتطعيم. 
ويــبــلــغ املـــشـــرف الـــتـــربـــوي فـــي مــركــز »الــنــشء 
»العربي  الشمري  عثمان  لألطفال  الــتــربــوي« 
 »املــركــز جــّمــد نــشــاطــه فــي نهاية 

ّ
الــجــديــد« أن

ــه ســيــســتــأنــفــه بــحــلــول 
ّ
يـــولـــيـــو/حـــزيـــران، لــكــن

ه سيغيب طوال 
ّ
األول من سبتمبر، ما يعني أن

ــراءات،  الشهر الــجــاري. أمــا بالنسبة إلــى اإلجـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــؤون  ــشــ ــ الــ وزارة  فـــاشـــتـــرطـــت 
ــمــــل، املـــكـــلـــفـــة مـــتـــابـــعـــة أنــــديــــة األطــــفــــال،  ــعــ والــ
لقاحات  عــلــى  فيها  الــعــامــلــني  حــصــول جميع 
مضادة لكوفيد-19، وهو ما حصل، وتطبيق 
املعتمدة، وقلنا لألهالي  الصحية  اإلجـــراءات 
 إجــراءات التباعد 

ّ
 كل

ّ
في رسالة إلكترونية إن

الشمري  يضيف  مــطــبــقــة«.  ستبقى  الــصــحــي 
مــنــتــقــدًا إجـــــــــراءات الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة: »ال 
الصحة  وزارة  تنفذها  الــتــي  الــخــطــوات  أفــهــم 
الخاصة بمنع األطفال من الذهاب إلى األندية 
أنشطة، في وقــت تسمح بدخولهم  وممارسة 

قريبًا يستعيدان بعضًا من 
حياتهما الطبيعية )ياسر 

الزيات/ فرانس برس(

Friday 6 August 2021 Friday 6 August 2021
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نقيب صحافيي تونس: ال نخفي خوفنا على الحريات
تونس ـ محمد معمري

ــــرارات الــرئــيــس  مـــا تــعــيــشــه تـــونـــس، بــعــد قــ
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد بــتــجــمــيــد عــمــل 
ــعــــب وإقــــــالــــــة رئـــيـــس  مـــجـــلـــس نـــــــــواب الــــشــ
ــيـــة هــــشــــام املــشــيــشــي  ــتـــونـــسـ الـــحـــكـــومـــة الـ
ــاره بـــالـــســـلـــطـــتـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ واسـ
والــتــنــفــيــذيــة، أعـــاد ســـؤال حــريــة الصحافة 
والتعبير إلى الواجهة. عن حرية الصحافة 
والتعبير والتحوالت التي تشهدها تونس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« لـــقـــاء مـــع نقيب  ــان لــــ كــ
الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن مــحــمــد يــاســن 
الجالصي الــذي عــّرج على لقائه بالرئيس 
الــتــونــســي وغــلــق مكتب شبكة »الــجــزيــرة« 
»نيويورك  صحافيي  واحتجاز  البالد  في 

تايمز«.

تأويل مبالغ فيه للفصل
80 من الدستور 

اعــتــبــر نــقــيــب الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن أن 
مـــا أقــــدم عــلــيــه الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، في 
25 يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، »تــأويــل واســع 
ــتـــور  ــه لــلــفــصــل 80 مــــن الـــدسـ ــيـ ومــــبــــالــــغ فـ
عانى  واقــع سياسي  إليه  دفــع  التونسي«، 
منه التونسيون، وكان من أبرز خصائصه 
تـــفـــشـــي الـــفـــســـاد واملـــحـــســـوبـــيـــة واحـــتـــكـــار 
السلطة من قبل أطــراف تدافع عن مصالح 
فــئــات ضيقة مــن املــجــتــمــع الــتــونــســي، مما 
ــن الـــغـــضـــب نـــتـــيـــجـــة األزمــــــة  ــ ــة مـ ــالــ ـــــــد حــ

ّ
ول

ــة  ــ األزمــ ــا  ــهـ حـــدتـ فــــي  زادت  ــة،  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الــصــحــيــة وفــشــل الــحــكــومــة الــتــونــســيــة في 
اتخاذ إجــراءات عملية لحماية التونسين 
مـــن الــجــائــحــة الـــتـــي تــســبــبــت فـــي خــســائــر 

بشرية كبيرة.

ليس صكًا على بياض
وعــــن لــقــائــه ومــمــثــلــي مــنــظــمــتــي »الــرابــطــة 
الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان« 
االقتصادية  للحقوق  التونسي  و»املنتدى 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة« بـــالـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد، 
فــي 26 يــولــيــو/ تــمــوز، أكـــد مــحــمــد ياسن 
إيجابيًا،  كان  »اللقاء عمومًا  أن  الجالصي 
وامتد ملا يناهز الساعة والنصف، قدم فيها 
الرئيس التونسي األسباب التي دفعته إلى 
النقاش أساسًا  الخطوة. وكان  اتخاذ هذه 
حـــول احـــتـــرام حــقــوق اإلنـــســـان والــحــريــات 
الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة وحــــريــــة الــصــحــافــة 
والــتــعــبــيــر. وتــعــهــد الــرئــيــس بــاحــتــرام هــذه 
الـــحـــريـــات، »لــكــن ذلـــك ال يــعــنــي أن الــنــقــابــة 
ـــاض، بــل  ــيـ مــنــحــت الـــرئـــيـــس صـــكـــًا عـــلـــى بــ
على  يحصل  ملــا  ومــراقــبــة  متيقظة  ستظل 
تخوفاتنا  نخفي  ال  ونــحــن  الـــواقـــع،  أرض 
عـــلـــى حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة والـــتـــعـــبـــيـــر، وهـــي 
لــأمــانــة تــخــوفــات لــيــســت بــالــجــديــدة، ألن 
املاضي  لـــ25 يوليو/ تموز  السابقة  الفترة 
شـــهـــدت اعــــتــــداءات عــلــى حـــريـــة الــصــحــافــة 

والتعبير في مناسبات عدة«، وفقًا له.
الجالصي لم يخف تخوفه أيضًا من حالة 
البالد  تعرفها  التي  الجماعية  الهستيريا 
فــي هــذه الــفــتــرة، والــتــي جعلت اإلعـــالم في 
للرئيس  املساندين  قبل  االتــهــام من  مرمى 
الــتــونــســي واملـــعـــارضـــن لــــه، كــمــا لـــم يخف 
تــخــوفــه مـــن إطـــــالق يـــد املـــؤســـســـة األمــنــيــة 
تــحــت مــســمــى الــحــالــة االســتــثــنــائــيــة، وهــو 
مـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة مثلما 
حصل يــوم 26 يوليو/ تموز أمــام البرملان 
التونسي  األمـــن  اعــتــدى  الــتــونــســي، عندما 
ــلــــى الــــصــــحــــافــــيــــن، وصــــــــــادر هـــواتـــفـــهـــم  عــ
رأى  مــا  وهـــو  عملهم،  وســيــلــة  الشخصية؛ 
فــيــه الــجــالصــي تـــجـــاوزًا غــيــر مــقــبــول. كما 
اعتبر أن ما حصل في التلفزيون التونسي، 
يوم 28 يوليو/ تموز، من منع لضيوف من 
الــدخــول واملــشــاركــة فــي بــرنــامــج سياسي، 
ــار إلـــى أن الــنــقــابــة  ــ خــطــوة مــرفــوضــة، وأشـ
ــة فـــتـــح تــحــقــيــق  ــ ــــدولـ ــة الـ ــاســ ــن رئــ طــلــبــت مــ
فــي األمــــر وتــحــمــيــل كــل طـــرف مسؤوليته، 
خاصة أن املدير العام للتلفزيون املقال أكد 
أنــه تلقى تعليمات، وهــو ما تنفيه رئاسة 

الجمهورية ووزارة الدفاع.

غلق مكتب »الجزيرة« إساءة 
لصورة تونس 

وحـــــول قـــــرار غــلــق مــكــتــب »الــــجــــزيــــرة« في 
تونس، يوم 26 يوليو/ تموز املاضي، من 
قبل األمن التونسي، قال نقيب الصحافين 
لصورة  إســـاءة  حصل  »مــا  إن  التونسين 
تونس، بعد سنوات اعتبرت فيها نموذجًا 
ــــي املــنــطــقــة  ومـــــثـــــااًل لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة فـ
العربية، وهو ما يؤكده ترتيبها في مجال 
حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة الــــــذي تـــعـــده املــنــظــمــات 

الــعــاملــيــة«. وأضــــاف »طــرحــت املــســألــة على 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، وكــانــت إجــابــتــه أن 
لــلــعــمــل، ونحن  )الــجــزيــرة( ســيــعــود  مكتب 
إلـــى أن »غــلــق مكتب  ــار  ننتظر ذلــــك«. وأشــ
وســيــلــة إعــــالم ال مــعــنــى لـــه الـــيـــوم، فـــي ظل 
التطور التكنولوجي«، موضحًا أن النقابة 
منحت العاملن في »الجزيرة« قاعة كبيرة 
داخـــــل مـــقـــرهـــا، »حـــتـــى يــعــمــلــوا فــيــهــا بكل 
االبتعاد  على  التأكيد  مــع ضـــرورة  حــريــة، 
عــــن الـــتـــحـــريـــض ونـــشـــر خـــطـــاب الــكــراهــيــة 

والعنف«. وأشار »اتصلت باألطراف كلها، 
مــا حصل وقــدم  أحــد تحمل مسؤولية  وال 
تبريرًا له، وحتى عندما تحدثت مع مدير 
لطفي  الزميل  تونس  في  )الجزيرة(  مكتب 
حجي، أكد لي أنه ال يعلم السبب الحقيقي 
الذي دفع السلطات التونسية لغلق املكتب، 
ونــــحــــن نــــرجــــو أن يـــحـــقـــق الـــرئـــيـــس قــيــس 
سعيد مــا وعـــد بـــه، وأن يــعــود املــكــتــب إلــى 

العمل بشكل طبيعي«.
كانت »منظمة العفو الدولية« دانت اإلغالق 
القسري ملكاتب قناة »الجزيرة« اإلخبارية، 
ــر بــأنــه »شـــائـــن«. واعــتــبــرت أن  واصــفــة األمـ
ــــالق »ســابــقــة مــقــلــقــة لــلــغــايــة تــظــهــر أن  اإلغـ
حقوق اإلنسان بخطر«. كذلك، دانت منظمة 
»مــراســلــون بــال حـــدود« إغـــالق قـــوات األمــن 

التونسية مكاتب القناة.

الصحافية في »نيويورك تايمز« 
غالطت الرأي العام؟ 

وحول ما يتعلق بما حصل مع صحافين 
األميركية،  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  من 
من منع عن العمل وحجز في مركز شرطة 
يوم األربعاء املاضي، مثلما قالت الصحافية 
فيفيان يــي، وبشكل متشنج نوعًا مــا، قال 
نقيب الصحافين »ما حصل فيه مغالطة 
قدما  وزميلها  فالصحافية  مقبولة،  غير 
للعمل في تونس من دون احترام القوانن 
التونسية، فاملطلوب مثلما يحصل في كل 
دول العالم طلب اعتماد للعمل وترخيص 
لـــلـــتـــصـــويـــر. الـــصـــحـــافـــيـــة ذهـــبـــت إلـــــى حــي 
الــتــضــامــن، وشــرعــت فــي الــتــصــويــر، وهنا 
تــدخــل األمــــن، وطــلــب مــنــهــا مــرافــقــتــه ملركز 
التصوير،  الشرطة، لالستظهار بترخيص 
فتدخلنا  النقابة،  فــي  بــاألمــر  إعالمنا  وتــم 
بــشــكــل عــاجــل، وحــســمــت املــســألــة فــي وقــت 
قياسي، ولم تتعرض الصحافية ألي شكل 
من املضايقات، بل إلجراء إداري روتيني ال 

غير«.
وأوضـــح أن اللقاء الـــذي تــم بــن صحافيي 
لــم يدبر  »نــيــويــورك تايمز« وقــيــس سعيد 
التونسين،  الصحافين  نقابة  طريق  عــن 
بــــل عـــبـــر رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة 

مباشرة.
مــع سعيد  اللقاء  قــد كتبت، بعد  يــي  كانت 
يوم الجمعة املاضي، أن »الرئيس التونسي 
ألــقــى عــلــيــهــا وزمــيــلــن لــهــا مـــن الصحيفة 
األميركي،  الدستور  عــن  محاضرة  نفسها 
إال  الصحافية،  الــحــريــات  بحماية  وتعهد 

أنه لم يسمح لهم بطرح أي سؤال«.

واقع اإلعالم التونسي رديء
وصف نقيب الصحافين التونسين واقع 
ــــرديء، مــشــيــرًا إلــى  ــالـ ــ اإلعــــــالم الــتــونــســي بـ
أن »الــبــعــض، مـــن قــبــل 25 يــولــيــو، يــحــاول 
الــذي استشرى فيه  اإلعــالم  السيطرة على 
تلفزيونية  أن حصصًا  يعقل  فهل  الفساد، 
ــااًل لــلــبــيــع والـــشـــراء  ســيــاســيــة تــصــبــح مـــجـ
واملحاصصة الحزبية في اإلعالم الخاص؟ 
وهــــل مـــن املــعــقــول أن يــتــحــول ســيــاســيــون 
سياسين؟  محللن  إلــى  ســابــقــون  ووزراء 
الــتــي  األدوار  عــــن  ــًا  ــرافــ انــــحــ ــيـــه  أســـمـ ــذا  ــ هــ
يفترض أن يلعبها اإلعــالم في إنــارة الرأي 

العام«.
ولــفــت الــجــالصــي إلـــى أن اإلعــــالم الرسمي 
إصالحه  ويجب  كبرى،  صعوبات  »يعرف 
بشكل يستجيب لتطلعات دافعي الضرائب 
الـــذيـــن يــمــولــون هــــذا اإلعـــــــالم«. وأفـــــاد بــأن 
اجــتــمــاعــًا عــقــدتــه الــنــقــابــة يـــوم االثــنــن، مع 
»الهيئة العليا املستقلة لإلعالم« و»النقابة 
ــــالم«، ســـعـــى لــتــقــديــم تــصــور  ــــإلعـ الـــعـــامـــة لـ
من  العمومي  اإلعــالم  بمؤسسات  للخروج 

الوضعية التي يعيشها«.
مــهــدي الــجــالصــي عــّبــر عـــن أملـــه مـــن غــيــاب 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــلــــن فــ ــامــ ــعــ ــــن الــ ــن بــ ــامــ ــتــــضــ الــ
اإلعالمي في البالد، وهو ما يسهل عملية 
اخــتــراقــه، عــلــى عــكــس الــقــطــاعــات األخــــرى، 
مبينًا أن السؤال املركزي الذي يجب طرحه 
للحسم  قانونية  حلول  عن  والبحث  اليوم 

فيه هو: من هو الصحافي؟ 

الجالصي: ننتظر إيفاء 
الرئيس بوعده في ما 

يخص »الجزيرة«

انتهاكات عدة طاولت صحافيين ومؤسسات إعالمية في تونس، منذ استخدم قيس سعيد سلطات الطوارئ 
للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان. هنا، حديث مع نقيب الصحافيين التونسيين

سارع الرئيس التونسي قيس سعّيد، األسبوع املاضي، 
إلـــى طــمــأنــة القلقني عــلــى مــســتــوى الــحــريــات فــي الــبــاد 
واملتخوفني من العودة إلى مرحلة ما قبل ثــورة 2011، 
ياسني  السابق،  املـــدون  النائب،  اعتقال  بعد  خصوصًا 
والحركات  الحقوق  »بلد  تونس  أّن  لهم  دًا 

ّ
مؤك العياري، 

وبلد الدستور«. 
أجمع  والعالم  التونسيني   

ّ
كل إلى  »رسالة  ووّجــه سعّيد 

ــهــا 
ّ
ــأّن تــونــس، بــالــرغــم مــن األزمــــة الــتــي تــعــيــشــهــا، فــإن بــ

د رئيس 
ّ
تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات«. وأك

التعبير، وال خوف  الجمهورية أن »ال خوف على حرية 
على حرية التنظيم، وليس في هذا السّن سأبدأ مرحلة 
الديكتاتورية  أكــره  أنــا  الديكتاتورية.  على  تقوم  جديدة 
وأمقتها«. وقــال سعّيد إّن أجهزة األمــن لم تعتقل أحدًا 
 إذا كــانــت عليه قــضــايــا«. لكن، 

ّ
مــن دون وجــه حــق »إال

على  للسيطرة  الــطــوارئ  سلطات  سعّيد  استخدم  منذ 
البرملان،  عمل  وتجميد  الـــوزراء  رئيس  وإقــالــة  الحكومة 
الداهش  لسعد  محمد  الوطني  التلفزيون  رئيس  أعفي 
»الــجــزيــرة«  قــنــاة  الشرطة مكتب  مــن منصبه، وداهــمــت 
في تونس، ما دفع وزارة الخارجية األميركية إلى القول 
الخطوة وحثت على »االحــتــرام  ــهــا منزعجة مــن هــذه 

ّ
إن

الصارم« لحرية الصحافة. 
والنقل  التصوير  مــن  العربي«  »التلفزيون  فريق  وُمــنــع 
ــاردو. وقــالــت مــراســلــة لصحيفة  ــ املــبــاشــر فــي ســاحــة بـ
ــهــا احــتــجــزت 

ّ
»نــيــويــورك تــايــمــز«، األســـبـــوع املـــاضـــي، إن

لساعتني في تونس، لكن أطلق سراحها بعد ذلك وسمح 
العمل، قبل أن يلتقيها سعّيد الحقًا، من  لها بمواصلة 
دون أن يسمح لها ولزمائها بطرح أي ســؤال، وفقًا ملا 

ذكرت الحقًا.

هذه ليست »ديكتاتورية«؟

MEDIA
منوعات

طرحت منصة »واتساب« ميزة أخبار
 View Once العرض لمرة واحدة

التي تحذف الصور أو مقاطع 
الفيديو من الدردشة، بعد أن 

يفتحها المستلم. إذ تتطلع 
المنصة إلى المنافسة بشكل أفضل 

مع تطبيق الرسائل المصورة 
»سناب شات«.

أعلنت صحيفة »نيويورك 
تايمز« األميركية، يوم األربعاء، 

تخطيها أخيرًا عتبة 8 ماليين 
مشترك بنسختيها اإللكترونية 

والمطبوعة، مبدية أملها 
في أن يرتفع العدد إلى أكثر 

من 8.5 ماليين مشترك بحلول 
نهاية العام الحالي.

ألغت منصة »تويتر« ميزة 
»فليتس« Fleets رسميًا، بعد 

ثمانية أشهر من إطالقها. إذ أصبح 
من الواضح أن الميزة المصممة 

للتنافس مع قصص تطبيق 
»سناب شات« وقصص تطيبق 

»إنستغرام« ال تحظى بشعبية لدى 
المستخدمين.

يجري للمرة األولى استخدام 
منصة »فيسبوك« من قبل 

 The موزع أفالم، لعرض فيلم
Outsider الوثائقي، حول بناء 

متحف 11 سبتمبر/أيلول في 
مانهاتن األميركية، عبر المنصة، 

مقابل 3.99 دوالرات، في 19 
أغسطس/آب الحالي.
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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بــعــد مـــرور نــحــو أســبــوعــن على 
ــل فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ قــــبــــول عــــضــــويــــة إسـ
مراقب،  بصفة  األفريقي  االتحاد 
قّدمت، في 3 آب/ أغسطس 2021، سبع دول 
عربية، هي الجزائر ومصر وليبيا وتونس 
ــر وجـــيـــبـــوتـــي،  ــمـ ــقـ ومـــوريـــتـــانـــيـــا وجـــــــزر الـ
ــراء الــذي قــام بــه رئيس  اعــتــراًضــا على اإلجـ
مــفــوضــيــة االتـــحـــاد األفــريــقــي مــوســى فكي، 
إجــرائــًيــا وسياسًيا  ا 

ً
»تــجــاوز إيــاه  معتبرة 

غــيــر مــقــبــول مـــن جـــانـــب رئـــيـــس املــفــوضــيــة 
لسلطته التنفيذية«، ومخالفة »ملعايير منح 
االتحاد  لــدى  االعتماد  صفة مراقب ونظام 
األفريقي«، في حن الذت بقية الدول العربية 
األعضاء في االتحاد األفريقي، وهي املغرب 
والـــســـودان والــصــومــال، بــالــصــمــت. وكــانــت 
الجزائر وجنوب أفريقيا قد اعترضتا على 

هذه الخطوة مبكًرا.
ــالــــة الـــــــدول الـــســـبـــع، الــــذي  ــــر نــــص رســ ــّب وعــ
األردن والكويت وقطر   من 

ّ
كــل أيًضا  وّقعه 

ــة إلــــــى بــعــثــة  ــ ــافـ ــ ــلـــســـطـــن والــــيــــمــــن، إضـ وفـ
ــدول الـــعـــربـــيـــة، عــــن رفـــــض هـــذه  ــ ــ جـــامـــعـــة الـ
الـــــدول الــخــطــوة الــتــي أقــــدم عــلــيــهــا رئــيــس 
يوليو  تــمــوز/   22 فــي  األفريقية  املفوضية 
وحساسة  سياسية  مسألة  »بــشــأن   ،2021
أصــــــدر بــشــأنــهــا االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي عــلــى 
أعــلــى مــســتــويــات صــنــع الـــقـــرار فــيــه، ومــنــذ 
زمــــن طـــويـــل، مــــقــــّررات واضـــحـــة تــعــبــر عن 
موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، 
واملدين ملمارسات إسرائيل بكافة أشكالها 
في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي 
تـــتـــعـــارض مـــع املــصــلــحــة الــعــلــيــا لــالتــحــاد 
الــدول  ومــقــرراتــه«. وطــالــبــت  وقيمه ومثله 
إدراج  بإعادة  الرسالة  على  املوقعة  السبع 
إلى  االنضمام  إسرائيل  قبول طلب  مسألة 
الالحقة  الجلسة  »عــلــى  األفــريــقــي  االتــحــاد 
للفقرة  وفــًقــا  التنفيذي  املجلس  أعــمــال  مــن 
)5( من القسم الثاني من الجزء الثاني من 
معايير منح صفة مراقب«، وذلك في إطار 
جهد عربي تقوده الجزائر، وتدعمه كل من 
أفريقية  ودول  ونيجيريا  أفريقيا  جــنــوب 
أخـــرى، إللــغــاء قـــرار قــبــول إســرائــيــل عضًوا 

مراقًبا في االتحاد. 

حيثيات قبول طلب إسرائيل
أثــــــــارت طـــريـــقـــة قــــبــــول عـــضـــويـــة إســـرائـــيـــل 
بصفة مــراقــب فــي االتــحــاد األفــريــقــي جــداًل 
وخارجها،  األفريقية  املنظمة  داخــل  كبيًرا 
ــتــــراض عـــــدٍد لــيــس قــلــيــاًل من  فـــي ضــــوء اعــ
ــــدول األعـــضـــاء عــلــى اإلجـــــراء الــــذي انــفــرد  الـ
بـــاتـــخـــاذه رئــيــس املــفــوضــيــة مــوســى فــّكــي، 
خــاصــة أن طــلــب إســـرائـــيـــل االنـــضـــمـــام إلــى 
املنظمة ُرفـــض ثــالث مـــرات قبل ذلـــك، خالل 
األعوام 2013، و2015، و2016. وقد أوضحت 
االعتبارات  »إلــى جانب  أنه  أفريقيا  جنوب 
السياسية الواضحة التي دفعت في املاضي 
إلى رفض طلب دولة إسرائيل االنضمام إلى 
االتــحــاد األفــريــقــي بصفتها مــراقــًبــا، هناك 
اعتباراٌت قانونية تضع بموجبها السلوك 
املكرسة  القيم  مع  تعارض  في  اإلسرائيلي 
في ميثاق االتحاد األفريقي«. فكيف ملنظمٍة 
تدعم باستمرار حق الشعب الفلسطيني في 
نضاله من أجل إقامة دولة مستقلة، وتدعو 
بموجب  التزاماتها  »احــتــرام  إلــى  إسرائيل 
الــقــانــون الــــدولــــي«، أن تــمــنــحــهــا، بــتــصــرٍف 
منفرٍد من رئيس مفوضيتها، صفة العضو 
لم  الطلب اإلسرائيلي  أن  املــراقــب؟ ال سيما 
ــــدورة 34  ــدول األعـــضـــاء فــي الـ ُيــبــحــث مــع الــ
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شباط/ فبراير 2021. 
ــانــــت الــهــيــئــة االســـتـــشـــاريـــة الــقــانــونــيــة  وكــ
لالتحاد األفريقي قد طالبت بتعديل بنود 
ــو مــا  ــ الـــقـــانـــون الــتــأســيــســي لـــالتـــحـــاد، وهـ
ورد فــي اجــتــمــاع لــجــنــة املــمــثــلــن الــدائــمــن 
ــيــــن حـــــــول املـــســـائـــل  ــونــ ــانــ ــقــ ــراء الــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والــ
القانونية، في البند )5( من جدول األعمال، 
بعنوان: »بحث مشروع معايير منح صفة 
ــاد لـــــدى االتــــحــــاد  ــمــ ــتــ ــــب ونــــظــــام االعــ ــراقـ ــ املـ
 ،)EX.CL/161 )VI رقم  الوثيقة  األفريقي«، 
املعايير  إلـــى »مــراجــعــة  الهيئة  حــيــث دعـــت 
ــــان مـــعـــمـــواًل بـــهـــا فــــي ظــل  ــتـــي كـ الـــحـــالـــيـــة الـ
منظمة الوحدة األفريقية حتى تعكس واقع 
ــع نـــظـــام رســمــي  ــ ــقـــي، ووضـ ــريـ االتــــحــــاد األفـ
لتقديم أوراق االعتماد، خصوًصا ما يتعلق 
الــدور  األفريقية في ضــوء  )...( بالدول غير 
املتزايد الذي يضطلع به االتحاد األفريقي 
في الشؤون الدولية«. وهي مبادرٌة تتبّناها 
الــجــزائــر، وتــشــّدد مــن خاللها على ضــرورة 
تعديل ميثاق االتحاد األفريقي، بما يضمن 
عـــدم الــســمــاح ألي دولــــٍة مــن خــــارج الــقــارة، 
ــــي الــغــيــر،  تــقــوم عــلــى أســــاس احـــتـــالل أراضـ
ــل االتـــحـــاد.  بــالــحــصــول عــلــى أي صــفــة داخــ
ويـــبـــدو أن مـــبـــادرة الــجــزائــر تــســعــى أيــًضــا 
إلى منع انفراد مفوضية االتحاد األفريقي 

بقرارات حساسة كتلك التي اتخذها موسى 
فكي، الذي تطاوله ُتهٌم بالفساد، والتحّرش 
الجنسي، وممارسة الترهيب في املفوضية، 
وفق تقريٍر أصدرته أخيرا مجموعة األزمات 

الدولّية.

االنضمام  في  إسرائيل  جهود 
إلى االتحاد األفريقي

 قرار قبول إسرائيل عضًوا مراقًبا في 
ّ

مع أن
االتحاد األفريقي منفرد قامت به مفوضية 
االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي، فـــإّنـــه يــعــكــس مــســتــوى 
االهـــتـــمـــام اإلســرائــيــلــي بـــالـــقـــاّرة األفــريــقــيــة 
خالل  إسرائيل  حققتها  التي  واالختراقات 
السنوات األخيرة على صعيد استمالة عدد 
ليس قلياًل من دولها، والتطبيع مع أخرى، 
بما فيها دول عربية. وكــانــت إســرائــيــل قد 
املغرب  مــع  اتــفــاقــيــات تطبيع  إلــى  توصلت 
والسودان )2020(، فضاًل عن إقامة عالقات 
دبــلــومــاســيــة مــع تــشــاد )2019(، الــتــي كــان 
مــوســى فــكــي رئــيــًســا لـــوزرائـــهـــا فـــي الــفــتــرة 
2003 - 2005، ووزيًرا لخارجيتها في الفترة 
2008 - 2017، قبل انتخابه رئيًسا ملفوضية 

االتحاد األفريقي في عام 2017.
قال رئيس وزراء إسرائيل األسبق بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، بــعــد زيـــــارة تـــشـــاد، فـــي أيـــلـــول/ 
فتح  إمكانية  في  للتباحث   ،2020 سبتمبر 
سفارة تشادية في القدس املحتلة وتعزيز 
التعاون االقتصادي الثنائي، إن »إسرائيل 
عــــادت إلــــى أفــريــقــيــا، وأفــريــقــيــا عــــادت إلــى 
إسرائيل«؛ وقد سبقت هذه الزيارَة جوالٌت 
بدأت في حزيران/ يونيو 2014، قادها وزير 
الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي األســـبـــق أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان فــي خــمــس دول أفــريــقــيــة، روانــــدا 
وســاحــل الــعــاج وغــانــا وإثــيــوبــيــا وكينيا، 
لــتــعــزيــز مــســاعــي إســرائــيــل لــلــحــصــول على 
صفة العضو املراقب في االتحاد األفريقي. 

ــام 2016، حـــاولـــت إســرائــيــل تعزيز  عـ وفـــي 

)توغو(،  لومي  في  أفريقية  إسرائيلية  قمة 
باستثناء  األفــريــقــيــة  الــــدول  تجمع رؤســــاء 
ُألــغــيــت،  الــقــمــة  الــعــربــي، إاّل أن  دول املــغــرب 
وهـــو مـــا اعــُتــِبــر ضـــربـــًة ملــســاعــي نتنياهو 
لكسب أصــــوات لــفــائــدة مــشــروع االنــضــمــام 
ــقــــي؛ غـــيـــر أن ذلـــــك لــم  ــريــ ــــاد األفــ ــــحـ إلـــــى االتـ
يمنعه من تعزيز نفوذ إسرائيل السياسي 
والــعــســكــري واالســـتـــخـــبـــاراتـــي خـــاصـــة في 

إثيوبيا ورواندا. 
الـــنـــشـــاط  وراء  ــة  ــيـــسـ ــرئـ الـ الــــــدوافــــــع  ــبــــدو  تــ
ــتــــزايــــد فــي  ــاســـي اإلســــرائــــيــــلــــي املــ ــلـــومـ ــدبـ الـ
ا  ــزًء ــ يــمــثــل جـ أواًل،  ــو،  ــهـ فـ ــّيـــة؛  ــلـ أفـــريـــقـــيـــا جـ
مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــتــأثــيــر فـــي املــنــطــقــة 
في  التحالفات  عبر  بها  املحيطة  العربية 
ا  جــزًء يمثل  وثانًيا،  بها؛  املحيطة  املناطق 
التأييد  إلــى كسب  استراتيجية تسعى  من 
ــتـــوى الــــعــــاملــــي، فــهــي  إلســــرائــــيــــل عـــلـــى املـــسـ
تـــأمـــل  أن يــعــنــي انــضــمــامــهــا إلــــى االتــحــاد 
األفريقي أاّل تصّوت الدول األفريقية ضدها 
فــي املــحــافــل الــدولــيــة، أو أن تــلــتــزم الحياد 
بــــداًل مــن الــتــصــويــت ضــدهــا؛ وثــالــًثــا، على 
تسعى  الناشئة،  الدولية  القوى  بقية  غــرار 
إسرائيل الستغالل اإلمكانيات االقتصادية 
للقارة، إذ تقتنص الفرص املتاحة في سوق 
وتقنيات  األســلــحــة  وتــجــارة  التكنولوجيا 
األمـــــــن املــتــخــصــصــة والـــتـــعـــديـــن والـــطـــاقـــة 
تسعى  ورابــًعــا،  وغيرها؛  التحتية  والبنية 
ــى أن تــنــفــي عــــن ذاتــــهــــا صــفــة  ــ إســـرائـــيـــل إلـ
العنصرية ودولة االحتالل، عبر قبولها في 
أهمية  وتـــزداد  عــمــوًمــا،  الثالث  العالم  دول 
هذا املسعى مع انتشار إلصاق صفة دولة 
ــًرا، يــظــل الــســاحــل  ــيــ األبـــارتـــهـــايـــد بــهــا، وأخــ
الــشــرقــي األفــريــقــي وحــــوض الــنــيــل منطقة 
استراتيجية إلسرائيل ومجااًل حيوًيا يدفع 

سياساتها تجاه أفريقيا قدًما إلى األمام.
انحسار الدور العربي في أفريقيا 

يزداد حضور إسرائيل في القارة األفريقية 
ــرز الـــداعـــمـــن لــلــقــضــايــا  ــ الـــتـــي كـــانـــت مـــن أبـ
الــعــربــيــة خــالل الــعــقــود األولـــى مــن الــتــحــّرر 
مــــن االســـتـــعـــمـــار، فــــي حــــن يـــــــزداد الـــشـــرخ 
اتساًعا اليوم بن العالم العربي وأفريقيا، 
ال سيما بعدما فقدت القوى العربية األشّد 
تــأثــيــًرا فــي املــنــطــقــة، خــاصــة مــصــر، عمَقها 
في  أفريقية جديدة،  قــوى  لفائدة  األفريقي 
مــقــدمــتــهــا إثــيــوبــيــا الــتــي تــربــطــهــا عــالقــات 
املتأخر  االعــتــراض  بــإســرائــيــل. رغــم  وثيقة 
 نسبًيا الذي صدر عن الدول العربية السبع 
ــزمــــت دول  ــار إلـــيـــهـــا ســــابــــًقــــا، فـــقـــد لــ ــ ــشـ ــ املـ
عــربــيــة أخــــرى الــصــمــت حــيــال اإلعـــــالن عن 
حــصــول إســـرائـــيـــل عــلــى عــضــويــة االتــحــاد 
مــا يحمله  رغــم  مــراقــًبــا،  األفريقي بصفتها 
الـــقـــرار مـــن تــهــديــد صــريــح ألمـــن ومــصــالــح 
 دول عــربــيــة أفــريــقــيــة عـــديـــدة، وأخــــرى لها 
مــصــالــح ووجـــــود فـــي أفــريــقــيــا، فــضــاًل عن 
ــــدوان  ــأتـــي بـــعـــد شـــهـــريـــن فـــقـــط مــــن عـ ــه يـ ــ أنـ
 إسرائيلي كبير على قطاع غزة، وفي سياق 
تــــــصــــــاعــــــد اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات واملــــــــمــــــــارســــــــات 

االستيطانية التي تقوم بها إسرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني في ظل حكومة يمينية 

دينية متطرفة.
أمام برود ردات الفعل العربية، تصير الدول 
تبرير صمتها هي  عــن  غنًى  فــي  األفريقية 
ــي الـــتـــي كـــانـــت لــفــتــرة طــويــلــة  ــرى، وهــ ــ ــ األخـ
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  بــمــنــاصــرة  مــلــتــزمــًة 
ــلـــى طــــريــــق قــبــول  ــلــــًة حـــجـــر عــــثــــرة عـ ــ ــكِّ ــَشــ ُمــ
إسرائيل عضًوا مراقًبا، خاصة خالل رئاسة 
 -  2012( األفريقي  لالتحاد  أفريقيا  جنوب 
وأبلغت  بــمــوقــفــهــا،  تمّسكت  حــيــث  2017(؛ 
مفوضية االتحاد اعتراضها على قرار منح 
إسرائيل صفة املراقب، وطالبت بإدراج هذه 
املسألة الحساسة في جدول أعمال املجلس 
الداخلية  األزمــات  استمرار  التنفيذي. ومع 
في  ذلــك على حضورها  وتأثير  ليبيا،  فــي 
الــقــضــايــا األفــريــقــيــة، ومــــع تــطــبــيــع املــغــرب 
والسودان عالقاتهما مع إسرائيل، وحدها 
الجزائر تصّدت لجهود سحب القرار، حيث 
شـــرعـــت فــــي حـــشـــد مــــواقــــف مـــجـــمـــوعـــٍة مــن 
وتشمل  للقرار،  املعارضة  األفريقية  الـــدول 
إلى اآلن، جنوب أفريقيا وتونس وإريتريا 
القمر  وجــزر  والنيجر  وتنزانيا  والسنغال 
وليبيريا  وزمبابوي  ونيجيريا  والغابون 
ومــالــي والــســيــشــل، ومـــن املــرجــح أن تنضم 

دول أخرى إلى هذا املسعى.

خاتمة
تدرك إسرائيل أهمية االعتراف بها رسمًيا 
فــي االتـــحـــاد األفــريــقــي، مــع أن لــهــا عــالقــات 
عربية  دولـــة  بــــ46  تربطها  وســّريــة  رسمية 
ــار تـــرتـــيـــبـــاٍت عــســكــريــة  ــ ــة، فــــي إطــ ــيـ ــقـ ــريـ وأفـ
وأمنية واقــتــصــاديــة، بما فــي ذلــك مبيعات 
ــب الـــعـــســـكـــري ومـــجـــال  ــدريــ ــتــ ــحـــة والــ ــلـ األسـ
إحــراز  مــن  ذلــك  يمّكنها  ولــم  التكنولوجيا؛ 
مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة فـــحـــســـب، بــــل مــّكــنــهــا، 
أيــًضــا، مــن تحقيق مــجــمــوعــٍة مــن املصالح 
االقــتــصــاديــة. ومـــا كـــان إلســرائــيــل أن تبلغ 
الــدور واالهتمام  لــوال تراجع  أفريقيا  عمق 
الــعــربــَيــن بــالــقــضــايــا األســاســيــة الــتــي تهم 
القاّرة، وتطبيع العرب أنفسهم مع إسرائيل. 
وإذا مــا فــشــلــت مــســاعــي الــجــزائــر وجــنــوب 
 

ّ
الــدول األفريقية، فإن أفريقيا وغيرهما من 

انــضــمــام إســرائــيــل إلـــى االتـــحـــاد األفــريــقــي 
معنوًيا  ا 

ً
إنـــجـــاز سيمنحها  مــراقــب  بصفة 

قبل كل شيء، إضافة إلى بعض االمتيازات، 
مــن بينها الــوصــول إلــى الــقــنــوات الرسمية 
مصالحها،  تهم  التي  القضايا  في  للتأثير 
وسيكون هدفها الرئيس تقويض التعاطف 
األفريقي مع القضية الفلسطينية، وهو ما 
ينعكس ليس على فلسطن فحسب، بل على 
املنطقة العربية برّمتها. ويفّسر ذلك النبرة 
خارجية  وزيـــر  بها  أعــلــن  الــتــي  االحتفالية 
إســرائــيــل يــائــيــر لــبــيــد خــبــر قــبــول عضوية 
ــًبـــا فـــي االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي،  إســـرائـــيـــل مـــراقـ
باعتباره تتويًجا لجهوٍد استمرت عشرين 

عاًما تكّللت بالنجاح.

كيف حصل االختراق؟ ولماذا؟

قبول إسرائيل بصفة مراقب 
في االتحاد األفريقي

اعتراض دول أعضاء 
على إجراء انفرد 

باتخاذه موسى فّكي، 
خاصة أن الطلب 

اإلسرائيلي رفض ثالث 
مرات

تسعى إسرائيل إلى أن 
تنفي عن ذاتها صفة 

العنصرية ودولة 
االحتالل، عبر قبولها 

في دول العالم الثالث 
عمومًا

بخطوة منفردة من رئيس المفوضية األفريقية موسى فّكي، تم قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا في االتحاد األفريفي، األمر الذي 
دفع ســبع دول عربية لالعتراض على اإلجراء. هنا قراءة في أسباب وكيفية قبول إسرائيل، إضافة إلى قراءة في األسباب التي 

تجعل إسرائيل مصرّة على اختراق القارة األفريقية

)Getty( 2020/2/6 خالل القمة الثالثة والثالثين لرؤساء دول االتحاد األفريقي في مقر االتحاد األفريقي بأديس أبابا في

المتزايد  اإلسرائيلي  الدبلوماسي  النشاط  وراء  الرئيسة  الدوافع  تبدو 
للتأثير  استراتيجيتها  من  جــزًءا  يمثل  أولًا،  فهو،  جليّة؛  أفريقيا   في 
المناطق  في  التحالفات  عبر  بها  المحيطة  العربية  المنطقة  في 
كسب  إلى  تسعى  استراتيجية  من  جزًءا  يمثل  وثانًيا،  بها؛  المحيطة 
التأييد إلسرائيل على المستوى العالمي، فهي تأمل  أن يعني انضمامها 
المحافل  الدول األفريقية ضدها في  ألّا تصّوت  إلى االتحاد األفريقي 
االقتصادية  اإلمكانيات  الستغالل  إسرائيل  تسعى  وثالًثا،   الدولية؛ 

للقارة اإلفريقية ونهبها.

الدوافع اإلسرائيلية
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حضورها مجّدًدا، من خالل جولٍة لنتنياهو 
أوغــنــدا، ثم  مــن  انطلقت  أربـــع دول،  شملت 
كينيا ورواندا، إلى إثيوبيا؛ وقد خّصصت 
مليون   13 بقيمة  ميزانية  إسرائيل حينها 
االقـــتـــصـــاديـــة مع  الـــعـــالقـــات  ـــق  لـــتـــوثِّ دوالر 
ــريـــن األول/  تـــشـ ــي  ــ ــة. وفــ ــيــ ــقــ ــريــ األفــ الــــــــدول 
تنظيم  نحو  إسرائيل  دفعت  أكــتــوبــر2017، 

Friday 6 August 2021
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موجهة  كــابــل  كقناة  مشروعها  الــقــنــاة  بـــدأت 
يــركــز بشكل  للشباب. »تــلــفــزيــون مــوســيــقــي«، 
املوسيقية،  الفيديوهات  عرض  على  أساسي 
تــحــت شـــعـــار »عــــن عــلــى الــــصــــوت«، وقــدمــت 
بنجاح  الـــروك  وثــقــافــة  التلفاز موسيقى  إلــى 
الثمانينيات.  أوائــل  خــالل فترة رواجهما في 
الساعة 12:00 من 1 آب/ أغسطس  ففي تمام 
بالعبارات  فــي«  تــي  »إم  قــنــاة  أنطلقت   ،1981
اآلتــيــة: »ســيــداتــي وســادتــي، نــقــدم لكم الــروك 
آنـــد رول«. مــوســيــقــى الــشــبــاب الــيــافــع آنــــذاك، 

بالصعود  اللحظة  تلك  تفلح حتى  لــم  والــتــي 
إلـــى دفـــة الــتــلــفــاز، وال تــمــكــن هـــذا األخـــيـــر من 
إذ  والحيوية،  الشابة  جماهيرها  استقطاب 
تخللت كل محاولة لعرض أغنية روك آند رول 
عبر التلفاز مشاكل تقنية، أضعفت من جودة 
تجاهله، وتصادمات  يمكن  ال  بشكل  األغنية 
ــع الـــعـــقـــول املــحــافــظــة ومــــع أجــهــزة  ــدة مـ ــديـ شـ

الرقابة. 
لكن القناة األميركية نجحت في سعيها بشكل 
الجديدة  الــوجــوه  الشبابية،  فهويتها  الفـــت؛ 

لينا الرواس

ــاة الـــــــــmtv األمـــيـــركـــيـــة،  ــنـ تــحــتــفــل قـ
عبر  األربـــعـــن،  تأسيسها  بــذكــرى 
لشعارها  الــجــديــد  التصميم  نشر 
الشهير، »رجل القمر«، حيث يظهر رائد فضاء 
القناة مغروسًا  علم  القمر، ومعه  على سطح 

في مكان ما بجانبه. 
كــانــت لــقــطــة نــاســا لــلــهــبــوط الــتــاريــخــي على 
ــا إلــيــهــا عــلــم الــقــنــاة، هي 

ً
ســطــح الــقــمــر، مــضــاف

ــلـــى شــاشــة  ــتــــي ظــــهــــرت عـ ــقـــطـــات الــ ــلـ أولـــــــى الـ
املحطة منذ تأسيسها في عام 1981، وبقيت 
مكوك  تحطم  كــارثــة  وقـــوع  حــتــى  مستخدمة 
تــشــالــنــجــر فـــي عــــام 1986. فـــي مــقــابــلــة، هــذا 
األســـبـــوع، مــع وكــالــة أســوشــيــيــتــد بــــرس، قــال 
فــــــي« ومـــديـــرهـــا  ــــي  تـ ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة »إم  رئــ
السفر  إن صـــورة  مــكــارثــي،  كــريــس  التنفيذي 
إلى الفضاء تتالءم تماًما مع روح جمهورها 
إلى  الــشــاب، ويكمل مكارثي: »جيل زد Z هو 
حــد بعيد أحــد أكثر األجــيــال إثـــارة لالهتمام 
ــذا، فــكــرنــا بـــأن نــعــود إلــى  . لـ

ً
وإبـــداًعـــا وتـــفـــاؤال

األصــــــول، وأن نــفــعــل ذلــــك مـــع وكـــالـــة نــاســا«. 

تزيد هذه المشروبات من 
احتمالية اإلصابة بأمراض 

القلب والسكري

نشاهد حياة فاحشة 
الثراء يتفّرج عليها ماليين 

ممن لن يعيشوها

لماذا يعيد تلفزيون 
»الجديد« بث المقابلة 

في هذا الوقت؟
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منوعات

التجريبي، وإتاحتها  التي عرضتها، نهجها 
في  استهدف  شــهــرة،  األقــل  للفنانن  الفرصة 
بداية ظهورها جمهوًرا تراوحت أعمار أبنائه 
بن 12 و34 عاًما، فعرضت القناة أغاني لفرق 
إلى  ميتال،  والهيفي  الثقيل  الــروك  موسيقى 
لت 

ّ
جــنــب الــــروك الــنــاعــم والــكــالســيــكــي؛ إذ مث

منبًرا لبرايان آدمز، بيلي آيــدول، بيلي جول، 
بــريــنــس، مــيــتــالــيــكــا، أيــريــك كــالبــتــون، ديفيد 
 عن 

ً
ليندا رونــســتــادت، وغيرهم. فضال بــوي، 

املوسيقى، اهتمت القناة بثقافة الفيديو كليب 

 كبيرة في 
ً

بشكل ريادي والمع، فضخت أمواال
وإنــتــاجــه،  وإخــراجــه  الفيديو  صناعة  سبيل 
ودّرجت عادة الرقص في الفيديوهات، وسعت 
نحو تقديم عرض موسيقي شامل، يدمج بن 
التوعية  وأطلقت حمالت  والــصــورة.  الصوت 
الجنسية املتنوعة استجابة النتشار فيروس 
اإليـــــدز. تــلــقــت الــقــنــاة الــعــديــد مــن االنــتــقــادات 
حول عدم عرضها فيديوهات لفنانن ملوني 
الــبــشــرة. وكــان تعليلها الوحيد واملــتــكــرر في 
لكن  »لسنا عنصرين،  ــاءات:  ــ االدعـ تلك  وجــه 
السود ال يهتمون بموسيقى الروك، وهذا هو 
السبب«. ُكسر حاجز اللون تدريجًيا مع أغنية 
»بيلي جــن« ملايكل جاكسون، مع عــدم رضا 
املطالبن بسحب  السود  الفنانن  العديد من 

األغنية فوًرا. 
تــنــوعــت مــحــتــويــات الــقــنــاة بــشــكــل تــدريــجــي 
ــقــــى الـــهـــيـــب  ــيــ ــا؛ فــــاخــــتــــرقــــتــــهــــا مــــوســ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ
ــــوب والــــــــراب والــــــــروك الـــبـــديـــل واملــوســيــقــى  هـ
اإللكترونية، بدافع االستجابة لرغبة املتلقن. 
»إم تي فــي« بتقصيرها إال قبل  الــــ لم تعترف 
أيــام قليلة فقط، مع ذكــرى إطالقها األربعن؛ 
ــن أكـــبـــر األخـــطـــاء  إذ صــــرح مــكــارثــي بـــأنـــه »مــ
لم  أننا  األولــى،  السنوات  ارتكبناها في  التي 
الــكــفــايــة...  فيه  بما  متنوعة  موسيقى  نشغل 
ولكن الشيء الجميل الذي تعلمناه دائًما في 
MTV أنه ال مشكلة لدينا في امتالك أخطائنا 
وتـــصـــحـــيـــحـــهـــا بــــســــرعــــة، ومــــحــــاولــــة الـــقـــيـــام 

بالشيء الصحيح«.  
ــانــــب عـــرضـــهـــا لـــــأنـــــواع املــوســيــقــيــة  إلــــــى جــ
محطة  التسعينيات  أوائـــل  شكلت  املختلفة، 
هــامــة فــي تــاريــخ الــقــنــاة، فــتــم فــي تــلــك الفترة 
الــواقــعــيــة Real World و الــبــرامــج  عــرض أول 

التالية،  الــســنــوات  وفــي  عــبــرهــا.   Road Rules
ــوم، خـــفـــفـــت الـــقـــنـــاة بــشــكــل  ــ ــيـ ــ  إلـــــى الـ

ً
وصــــــــوال

ــن اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــاملـــوســـيـــقـــى الــبــديــلــة  كــبــيــر مــ
البوب  موسيقى  على  وركـــزت  واإللكترونية، 
وأيـــقـــونـــاتـــه، مـــن بــريــتــنــي ســبــيــرز، جيسيكا 
وماندي  آغيليرا  كريستينا  إلــى  سيمبسون، 
مور. وتوجهت بشكل كامل إلى برامج الواقع 
أن  الــذاتــي  بحثها  فبّن  والشباب،  للمراهقن 
أكثر من 50% من جمهورها تــراوح أعمارهم 
بن 12 و24 عاًما، وأن هذه املجموعة شاهدت 
ما متوسطه 30 دقيقة إلى ساعتن يومًيا من 
برامج املحطة. القناة التي سعت إلى أن تكون 
ا سمعًيا بصرًيا، هدفه األول هو خدمة 

ً
وسيط

صناعة املوسيقى، تحولت اآلن إلى واحدة من 
أكثر األدوات تأثيًرا على الثقافة الشعبية في 
التي  الواقع  برامج  أميركا والعالم، من خالل 

تحمل بصمتها املميزة. 
مع بداية األلفية الثالثة، شكلت القناة سلسلة 
مـــن املــســلــســالت الــتــي وعــــدت بــجــلــب تــجــارب 
الحياة الواقعية ملجموعة متنوعة من الشباب 
إلى منازل مالين املشاهدين، بوصفها برامج 
»أنـــاس حقيقين، غير موّجهن،  تـــدور حــول 
جانب  كــل  ُيسجل  حيث  حياتهم«،  يشاركون 
مــن جــوانــب حياتهم بــواســطــة عــدد كبير من 
الـــكـــامـــيـــرات. عــــــروض جــــذابــــة لــلــمــتــلــصــصــن 
 ،X بالجيل  خــاص  افــتــتــان  مــع  التلفزيونين 
والنتيجة: مسلسل »عن ال شيء« يشاهده 60 
مليون شخص فــي 52 دولـــة فــي كــل أســبــوع، 
رحلة  تــقــدم  الــتــي  الليبرالية  التجربة  بحجة 

حسية تجمع بن املشتركن واملشاهدين.
وصــــف املــمــثــل واملــــخــــرج الــســيــنــمــائــي غـــاري 
ــأنــــه »مــتــحــف  ــفـــزيـــون الـــــواقـــــع بــ ــلـ ــان تـ ــ ــدمــ ــ أولــ
الصحافي  فيه  ورأى  االجــتــمــاعــي«،  الــتــدهــور 
تيد كوبل مــؤشــًرا لنهاية الــحــضــارة. فــإذا ما 
تجاوزنا فكرة عدم بلوغ املتلقي سن النضج 
نفسها(،  القناة  إحصائيات  حسب  عاًما   12(
تبقى أمامنا الكثير من االنتقادات التي تواجه 
البرامج الواقعية. أولها هو استخدامها لكلمة 
القناة تصور حياة  برامج  فمعظم  »الــواقــع«. 

فاحشة الثراء، تقودها قلة قليلة من الناس.

إبراهيم علي

الدائرة  البقاء ضمن  روتــانــا  تحاول شركة 
اللبنانية، وتعمل على استغالل كل املنافذ 

في سبيل الترويج إلنتاجاتها.
قبل أيـــام، أعلن عــن توقيع عقد شــراكــة بن 
الشركة السعودية، ممثلة بمديرها عبد الله 
شبانة، وبن جيري ماهر، مدير عام منّصة 
»صوت بيروت«، التي انطلقت في الخريف 
املـــاضـــي، ويــمــلــكــهــا بــهــاء الــديــن الــحــريــري، 
نجل رئيس الــوزراء اللبناني الراحل رفيق 

الحريري.
دخلت منصة بيروت، بداية، عبر استغالل 
القنوات املحلية اللبنانية للعرض األرضي، 
ــــف مــــجــــمــــوعــــة ال بــــــــأس بــــهــــا مــن  ــيـ ــ ــــوظـ وتـ
املعروفن ضمن طاقمها. وهذا  اإلعالمين 
يحسب لها؛ إذ لم تكتف بالبث الرقمي، بل 
ا على 

ً
كـــان عــامــل الــبــث الــتــلــفــزيــونــي مــحــفــز

كسب جمهور أكبر. جمهور قد يكون خجواًل 
في نشاطه على املواقع البديلة اإللكترونية، 

ويفضل عالم التلفزيون العادي.
وتــأتــي الــيــوم املــحــاولــة األولـــى فــي التعاقد 
الــرســمــي بـــن شــركــة رائـــــدة فـــي املــوســيــقــى 
والـــتـــرفـــيـــه، »روتـــــانـــــا«، وبــــن املــنــصــة ومــا 

ــا والـــتـــوريـــن  ــغــــوارانــ ــــى املـــنـــشـــطـــات، مـــثـــل الــ إلـ
ــلــــى بــكــثــيــر مــن  ــنـــغ، بـــتـــركـــيـــزات أعــ ــنـــسـ والـــجـ
تــلــك املـــوجـــودة بــشــكــل طبيعي فــي الـــغـــذاء أو 
من  العاملية  الصحة  منظمة  تحذر  النباتات. 
أن مــشــروبــات الــطــاقــة »قــد تشكل خــطــرًا على 
الــصــحــة الـــعـــامـــة«. كــمــا وتـــوصـــي األكــاديــمــيــة 
األمــيــركــيــة لــطــب األطـــفـــال بــعــدم اســتــهــالكــهــا 
يـــؤدي استهالك  أن  األطــفــال. ويمكن  مــن قبل 
العواقب  من  إلــى مجموعة  الطاقة  مشروبات 
ذلك  فــي  بما  النفسية،  الصحة  على  السلبية 
الــقــدرة على التركيز،  القلق واالكــتــئــاب وعــدم 
الصحة  على  الــضــارة  تأثيراتها  إلــى  إضــافــة 
ــة، ومـــنـــهـــا خـــفـــقـــان الـــقـــلـــب، وخــطــر  ــديـ ــسـ ــجـ الـ

اإلصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

عصائر الفاكهة الجاهزة
تـــعـــد عـــصـــائـــر الـــفـــاكـــهـــة، مــــشــــروبــــات فـــقـــيـــرًة 
باأللياف وغنية بالسكر والسعرات الحرارية 
الفاكهة  السائلة؛ إذ يحتوي كوب من عصير 
)240 مل( على قرابة 110 سعرات حرارية و20-
26 غ من السكر. وتظهر األبحاث، ومنها دراسة 
 Critical reviews in food مــجــلــة  فـــي  نــشــرت 
بن  ارتباطًا  هناك  أن   ،science and nutrition
وزيــادة  السكرية،  املشروبات  استهالك  زيــادة 
خطر اإلصــابــة بــأمــراض مثل مــرض السكري 

يارا حسين

الــغــذائــيــة فــي املجتمع  َتـــراَفـــق تغير األنـــمـــاط 
ــاول الــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة  ــ ــنـ ــ ــن تـ ــ الــــعــــربــــي، مـ
والــوجــبــات الــجــاهــزة، مــع تــنــاول الــعــديــد من 
املـــشـــروبـــات مـــن دون الــتــنــبــه إلــــى خــطــورتــهــا 
وآثارها السلبية على الصحة. هنا، نستعرض 
لكم بعضًا مــن هــذه املــشــروبــات الــتــي ينصح 

خبراء التغذية بعدم تناولها.

المشروبات الغازية  
ــاول  ــنــ ــن تــ ــ يـــنـــصـــح الـــــخـــــبـــــراء بــــاالبــــتــــعــــاد عــ
املــشــروبــات الــغــازيــة، ســـواء أكــانــت عــاديــة، أم 
خالية من السكر. قد تبدو املشروبات الغازية 
»الدايت« خيارًا صحيًا أكثر من العادية، ألنها 
خالية من السعرات الحرارية، ما يدفع البعض 
إلى استهالك كميات كبيرة منها. لكن الحقيقة 
عكس ذلك تمامًا. ووفقًا لخبراء التغذية؛ فإن 
يات الصناعية املوجودة في املشروبات  امُلحلِّ
واالســبــارتــام،  السكرين  مثل  الــدايــت،  الغازية 
تــزيــد الــرغــبــة فــي تــنــاول الــســكــر والــحــلــويــات. 
واألشخاص الذين يشربون هذا النوع، لديهم 
املزيد من الدهون في البطن، ويعانون زيادة 
الــوزن. ويمكن أن تسبب املحليات الصناعية 
اإلســهــال  مثل  فعل  وردود  الحساسية  أيــضــًا 
والصداع، القلق وعدم انتظام ضربات القلب، 
كــمــا أنــهــا ضــــارة بــمــيــكــروبــيــوم األمـــعـــاء، وقــد 

تؤدي إلى مرض السكري.

مشروبات الطاقة
ــــات الــــطــــاقــــة عــلــى  ــــروبـ ــــشـ تــــحــــتــــوي مـــعـــظـــم مـ
املضاف  والسكر  الكافين  مــن  كبيرة  كميات 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، مـــثـــل فـــيـــتـــامـــن B، إضـــافـــة 

تـــشـــكـــلـــه مـــــن حــــضــــور فـــــي لــــبــــنــــان، وعـــلـــى 
املـــواقـــع الــبــديــلــة، إذ حــقــقــت مــعــظــم بــرامــج 
ــــت زمــنــي  ــا قــيــاســيــة فــــي وقـ ــ ــاًمـ ــ املـــنـــصـــة أرقـ
قصير، بحسب اإلحصاءات، خصوًصا في 
برامجها التي تعتمد على عنصر املواجهة 
وردود الفعل، ومنها برنامج خاص لطوني 

خليفة، وهشام حداد، وكارين سالمة.
ــي تـــبـــادل  ــ ــا ال تـــكـــمـــن فـ ــ ــانــ ــ لـــكـــن خـــطـــة روتــ
الخبرات وكسب املشاهد، بل تسعى الشركة 
الــســعــوديــة إلــى الــعــودة عبر نــافــذة اإلعــالم 
املـــرئـــي فـــي لــبــنــان، بــعــد خـــالفـــات ومــحــاكــم 
لإلرسال،  اللبنانية  واملؤسسة  روتــانــا  بن 
أفضت إلى انتصار الشيخ بيار الضاهر في 
البث ملحطته، عــدا واحــدة  اســتــرداد حقوق 
هي Lbc، التي فاز بها الوليد بن طالل منذ 
ســـنـــوات، وتــســمــى بــالــفــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة 
لكنها تابعة ملجموعة روتانا، خصوًصا أن 
برامج منصة بيروت، تعرض على األرضية 
الخاصة بالـ LBCI اللبنانية التابعة لبيار 
الــضــاهــر. وكــذلــك اســتــقــواء روتــانــا ببرامج 
أخرى تعرض على MTV اللبنانية، وبذلك 
تــكــون روتـــانـــا قـــد دخــلــت الـــبـــاب الــلــبــنــانــي 
ــع »صــــوت  ــن خـــــالل شـــراكـــتـــهـــا مــ املـــحـــلـــي مــ

بيروت«.
ــاداًل في  ــبـ ووفــــق مــعــلــومــات خـــاصـــة؛ فــــإن تـ
ــانــــي  ــــوق بـــــث وعـــــــرض األغــ ــقـ ــ ــج وحـ ـــرامــ ــبـ الــ
ــا( عـــلـــى املــنــصــة،  ــ ــانـ ــ املــــصــــورة )إنــــتــــاج روتـ
ــالــــح املــــــواقــــــع الـــخـــاصـــة   وتـــوظـــيـــفـــهـــا لــــصــ
بــصــوت بــيــروت، ترافقا مــع صــدورهــا على 
مـــنـــصـــات روتـــــانـــــا، بـــعـــدمـــا ألـــغـــت الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة تـــعـــاونـــهـــا عـــربـــيـــًا مــــع مــنــصــة 
»أنــــغــــامــــي«، وتــفــضــيــلــهــا ملــنــصــة »ديــــــزر« 
الفرنسية في كسب واستغالل وبث اإلنتاج 

الغنائي العربي للفنانن املنتسبن لروتانا 
حصرًا.

ــد ســـتـــلـــحـــق بــه  ــديــ ــاق الــــجــ ــ ــفــ ــ يــــذكــــر أن االتــ
ــقــــرارات الــخــاصــة بــتــعــاون  مــجــمــوعــة مـــن الــ
بن إعالمين خليجين عبر منصة صوت 
ــيــــروت، وإطــــــالق مــجــمــوعــة تــرفــيــهــيــة من  بــ

التي تبحث لها روتانا عن  الفنية  البرامج 
منفذ منذ وقت، ويحكى عن عودة مجموعة 
من املذيعن واملذيعات في إنتاجات جديدة 
طمعًا في كسب املشاهد من خــالل بيروت، 
بــعــد اتــفــاقــيــات عــــرض هــــذه الـــبـــرامـــج على 
املـــحـــطـــات األرضــــيــــة، الـــتـــي تـــتـــعـــاون معها 

»صـــــوت بــــيــــروت«، وتــعــتــبــر املــنــتــج املــنــفــذ 
هذا  يشكل  قد  االنتظار،  في  البرامج.  لهذه 
الــتــعــاون رؤيـــة جــديــدة لــعــودة روتـــانـــا إلــى 
من  البديلة،  املــواقــع  عبر  اللبناني،  الــســوق 
باب استغالل »النفس« اللبناني في تعويم 

اإلنتاج الفني والغنائي الترفيهي عمومًا.

ــنــــوع 2 ومـــتـــالزمـــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي  مــــن الــ
ــراض الــقــلــب، فضاًل  وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم وأمــ
عــن ارتــفــاع مخاطر الــوفــاة املــبــكــرة. وأظــهــرت 
دراســــة أن الــنــســاء الــلــواتــي يــشــربــن مــشــروًبــا 
سكرًيا واحًدا أو أكثر يومًيا، يتعرضن لخطر 
اإلصـــابـــة بـــمـــرض الــســكــري بــمــقــدار الــضــعــف 
تــقــريــًبــا مــقــارنــة بــالــنــســاء الــلــواتــي ال يشربن 
مشروبات سكرية يومًيا. ويزداد خطر إصابة 
األطفال بالسمنة بنسبة 60% مع كل مشروب 

سكري يتم استهالكه يومًيا.

الشاي المثلج المحلّى
يلجأ كثيرون إلى شرب الشاي املثلج، أو الشاي 
وصحيًا،  منعشًا  مشروبًا  باعتباره  الجاهز، 
الحتوائه على مضادات األكسدة، ومساهمته 
بــخــســارة الــــوزن، ومــنــع تكوين خــاليــا دهنية 
جديدة ومكافحة األمــراض. ولكن، في الواقع، 
الــشــاي مــتــســاويــة؛ فالشاي  أنــــواع  ليست كــل 
املثلج املحّلى محمل بكميات كبيرة من السكر 
تحتوي  فقد  الصناعية.  والنكهات  واأللــــوان 
زجـــاجـــة الـــشـــاي الــــواحــــدة )500 مــــل( تــقــريــبــا 
على أكثر من 62 غ من السكر املضاف، وهذه 
الــكــمــيــة تــفــوق الــحــد األقـــصـــى مـــن الــســكــريــات 
املضافة املوصى بتناولها يوميًا، وهي 25 غ. 
الــشــاي الجاهز على  فضاًل عــن ذلــك، يحتوي 
نسبة منخفضة جــًدا مــن مــضــادات األكــســدة، 
 بالشاي الطازج، فكوب الشاي األسود 

ً
مقارنة

يحتوي على 600 ملغ من مضادات األكسدة، 
مــقــابــل أقـــل مــن 68 مــلــغ لــكــل كـــوب مــن الــشــاي 
األســــود املــعــبــأ، الـــذي يــتــم شــــراؤه مــن املتجر. 
وقـــد يـــؤدي اإلفــــراط فــي تــنــاول الــشــاي املثلج 
إلــــى زيـــــادة خــطــر اإلصـــابـــة بـــمـــرض الــســكــري 

ومقاومة األنسولن في الجسم.

شراكة صوت بيروت وروتانا: أن تصل متأخرًااجتنبوا المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة والشاي المثلّج
قبل أيام، أعلنت 

شركة روتانا عن توقيع 
عقد تعاون مع منصة 
صوت بيروت التي بدأت 

بثها قبل نحو عام

عمر بقبوق

ــذي جــعــل قــنــاة »الــجــديــد«  ال يــمــكــن فــهــم الــســبــب الــ
اللبنانية، تعيد نشر حلقة قديمة من برنامج »بال 
املمثلة  والتي كانت  بليق،  تمام  تشفير« لإلعالمي 
تضمنت  فيها.   

ً
ضيفة نجيب  أنطوانيب  الــســوريــة 

الــحــلــقــة مــجــمــوعــة مــن الــتــصــريــحــات املــهــيــنــة بحق 
الالجئن السورين في لبنان. هل ترغب »الجديد« 
بـــإعـــادة مــلــف الــالجــئــن الــســوريــن فــي لــبــنــان، ومــا 
نــجــم عــنــه مـــن تـــوتـــر بـــن الــشــعــبــن إلــــى الــواجــهــة 
مـــجـــددًا؟ خــصــوصــًا بــعــد أن هــــدأت شــحــنــة الــتــوتــر 
االقتصادية  بــاألزمــات  اإلعــالمــي  االنــشــغــال  بسبب 

التي يعاني منها كال البلدين. 
يــعــود تــاريــخ الــبــث األول لــهــذه املــقــابــلــة إلـــى شهر 
مــايــو/أيــار مــن عــام 2017، إال أنــهــا لــم تحقق بذلك 
التاريخ أي صدى ُيذكر، لتمر مرورًا عابرًا في زحمة 
الـــبـــرامـــج والــتــصــريــحــات الــعــنــصــريــة، الـــتـــي كــانــت 
دارجة حينها. هذا األمر جعل عددا كبيرا من رواد 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، يــظــنــون أن الحلقة  مـــواقـــع 
جديدة بالفعل، عندما أعادت الجديد بثها، ليؤدي 
ذلــــك إلــــى قـــيـــام الــنــشــطــاء بــاقــتــطــاع مــقــاطــع مــنــهــا، 
وتــداولــهــا على نطاق واســع على مــواقــع التواصل 

االجتماعي.
وبغض النظر عن عامل الزمن، والوقت الذي تم فيه 
تصوير املقابلة وبثها للمرة األولى؛ فإن االنتقادات 
ــبـــررة، إذ  الــتــي طـــاولـــت أنــطــوانــيــت نــجــيــب تــبــدو مـ

في  املقيمن  الــســوريــن  عــن  املقابلة  خــالل  تحدثت 
لبنان بشكل خاص، واتهمتهم بسرقة رزق املواطن 
الــلــبــنــانــي، لــتــبــرر مــن خـــالل هـــذا املــنــطــق كــل العنف 
واإلساءات التي يتعرض لها أبناء بلدها في لبنان، 
اإلشــارة  العنصرين. مع  املتطرفن  قبل بعض  من 
ــار ذكــرتــهــا ضــمــن ســيــاق يــخــدم  ــكـ إلــــى أن هــــذه األفـ
بروباغندا النظام السوري، حيث اعتبرت أن خروج 
السورين من البالد خالل الحرب يعتبر أمرًا معيبًا، 
وأن كــل الــســوريــن الــذيــن أصبحوا فــي الــخــارج هم 
أن  وكــان عليهم  كــرامــة«،  لديهم  »متسولون وليس 
يــصــمــدوا، كــمــا صــمــدت هـــي، فــي بــيــوتــهــم. وكــأنــهــا 
تــدمــرت مدنهم بسبب  الالجئن  أن معظم  تــدرك  ال 
الــذي مارسه النظام على املناطق  القصف املمنهج 

الثائرة ضده! 
إال أن األمر الذي يتم إغفاله عند إعادة نشر مقاطع 
من املقابلة، أن كالم نجيب يبدو غير متوازن على 
اإلطــالق، إذ عبرت عن أسفها المتالكها جواز سفر 
عـــربـــيـــا، وأضــــافــــت بــأنــهــا التــفــتــخــر بــأنــهــا عــربــيــة. 

وفــي ذات الــوقــت، خــّونــت كــل مــن خــرج مــن سورية، 
 إلى أن من يتمرد على 

ً
واتهمتهم بالعمالة، مشيرة

الــنــظــام الــســوري هــو خــائــن يــقــدم الــطــاعــة العمياء 
لجهات خارجية تريد تخريب البالد! لتبدو مفاهيم 

الوطنية والهوية في تصريحاتها مفككة تمامًا.
وعــلــى الــرغــم مــن كـــون أنــطــوانــيــت نجيب كــانــت قد 
ــارضـــن أيـــضـــًا،  ــعـ انـــتـــقـــدت الـــفـــنـــانـــن الـــســـوريـــن املـ
بــعــد أن وجــهــهــا لــهــذه املــســاحــة تــمــام بــلــيــق، إال أن 
انــتــقــاداتــهــا لــلــفــنــانــن لـــم تــكــن بــــذات الـــحـــدة؛ فهي 
عــادت  ولكنها  أوفـــيـــاء،  وغــيــر  جــاحــديــن  اعتبرتهم 
لتصفهم بأنهم كلهم أبناؤها، بحكم عمرها املتقدم 
)91 عــامــًا(، وأن عــددًا كبيرًا منهم كــان قد أدى دور 
على  لتضفي  الــقــديــمــة،  املسلسالت  أحــد  فــي  ابنها 
أن  الفنانن  لكل  وتتمنى  رومانسية،  ملسة  كالمها 
يعودوا إلى سورية التي صنعت نجوميتهم. هذه 
عند  تمامًا  تختفي  التي  هــي  الرومانسية  اللمسة 
أن  بذلك  ليبدو  الالجئن،  فئات  باقي  عــن  الحديث 
بمنظور  الــســوريــن  مــع  تتعامل  نجيب  أنطوانيت 
وربما  ثقافيًا،  األدنـــى  الطبقات  مــن  وتتبرأ  طبقي، 
اقتصاديًا. بذلك، تكون هذه التصريحات متناغمة 
اللبنانية  األوســـاط  السائدة في  األفــكــار  مع معظم 
ــتـــي تـــصـــدرت  ــة لـــلـــســـوريـــن، الـ ــاديـ ــعـ الــعــنــصــريــة املـ
الشاشات اللبنانية ملدة طويلة. ويبدو أن استعادة 
اللغة على لسان شخصية ســوريــة، قد تلعب  هــذه 
دورًا بإعادة تعزيز هذا الخطاب، باعبار أنه »وشهد 

شاهٌد من أهله«.

سوق استهالكي كبير يُدعى حياًة

طوني خليفة يقدم برنامجين على »صوت بيروت« )فيسبوك(

تتهّجم 
أنطوانيت نجيب 
على الالجئين 
وتصفهم 
بالخونة )فرانس 
برس(

)Getty( سعرات حرارية وسّكريات ضارّة تمأل هذه المشروبات

)Getty/يوصف تلفزيون الواقع بأنه متحف التدهور االجتماعي )فرازر هاريسون

احتفلت قناة MTV بذكرى انطالقتها األربعين. مع بداياتها، استطاعت القناة أن تضع أنماطًا 
موسيقية على الخريطة التلفزيونية، لكنها رّسخت أيضًا لثقافة »تلفزيون الواقع«

قناة »إم تي في«

أنطوانيت نجيب من »جديد«

فنون وكوكتيل
تلفزيون

قضية

إعالمصحة

ُتحول البرامج الواقعية 
الحياة نفسها إلى سوق 
استهالكي كبير، يصعب 

الحصول فيه على شيء 
ما لم يكن سلعة. النساء 

مستهلكات نمامات، 
يسعين إلى تحقيق صورة 

الجسد المثالية على 
حساب كل شيء. الرجال 

ذكوريون، منتجون، 
والمراهقون متطلبون، 

سخيفون ومتنمرون 
في غالب األحيان. البيض 

مزعجون، السود عنيفون، 
وغيرها من الصور النمطية 
التي تكرسها تلك البرامج، 
عبر أحداث مصممة سلًفا 
بطرق مخادعة ومحتالة.

أحداث مصممة 
سلفًا
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ويحرس  ملكوته  من  الحرية،  روح  فيه  حلت 
خــطــوات اإليــطــالــيــن مــن بــعــده وكـــل البشرية 
مـــن حـــولـــه، مـــن خــــال جــمــلــة مـــن اإلرشـــــــادات 
ــثــــال والــقــصــص الــتــعــلــيــمــيــة عـــن كيفية  واألمــ
انتزاع الحقوق والعيش بكرامة من أجل حياة 
بن  والعدل  واملــســاواة  الديمقراطية  تحكمها 

األفراد. »أصرخ بها عاليا«. يقول سافيانو.
ســافــيــانــو ـ الـــذي ال يــحــتــاج ألن يــصــرخ كونه 
ــائـــل اإلعــــــام الـــكـــبـــرى فـــي إيــطــالــيــا  مـــدلـــل وسـ
ــر عـــلـــى وتـــــر حــاجــة  ــيــ ـ لـــعـــب فــــي كـــتـــابـــه األخــ
اإليـــطـــالـــي لـــبـــزوغ إلــــه جــديــد يــمــده ببوصلة 
للنجاة، ويعطيه خــارطــة لخاص روحــه من 
الــرجــعــيــة والــعــنــصــريــة واملــيــزوجــيــنــيــة  أدران 
والفاشية وغيرها من الشياطن املنتشرة في 
اليسار  يــراهــا ســوى مثقفي  العالم، والــتــي ال 
اإليــطــالــي عــلــى غـــرار ســافــيــانــو... »شــيــاطــن« 
 والذي ال يرى 

ً
من أمثال ماتيو سالفيني مثا

ســوى سياسي  املؤدلجن  غير  املراقبون  فيه 
عــــادي، لــكــنــه يــمــثــل الــوجــه الــجــديــد للفاشية 
وعودة لزعيمها بينيتو موسوليني بالنسبة 
لــلــيــســار اإليــطــالــي وأتــبــاعــه الــذيــن يعتبرهم 
ــافــــووكــــو مــــؤلــــف كــتــاب  بــيــيــتــرانــجــيــلــو بــــوتــ
»سالفيني و/أو موسوليني« )2020( »النواة 
االنعكاسات  حبيسي  لإليطالين  التمثيلية 

ــــن جـــعـــلـــوا مــــن ســالــفــيــنــي  ــذيـ ــ ــة« والـ ــيـ ــرطـ الـــشـ
التهديد األكبر على املجتمع املدني.

وكتاب بوتافووكو يستوحي عنوانه من كتاب 
باوند  لعزرا  موسوليني«  و/أو  »جيفرسون 
الذي يقارن فيه الشاعر األميركي بن رئيس 
التاريخي.  الفاشية  وزعيم  املتحدة  الــواليــات 
ـــر  ــحـــافـــي واملـــفـــّك ــا الـــصـ ــا فـــعـــلـــه أيــــضــ ــ وهــــــو مـ
اإليــطــالــي بــيــيــتــرانــجــيــلــو بــوتــافــووكــو عــاقــدًا 
يغا« 

ّ
مقارنة بن موسوليني وزعيم حزب »الل

: »كيف يمكننا أن نقارن بن 
ً
اليميني متسائا

الفاتنة األزلية ريتا هيوارث وأي امرأة أخرى، 
أشـــبـــه بشخصية  أن مــوســولــيــنــي  مـــن حــيــث 
الشبيه  وسالفيني  كاريزماتية،  هوليوودية 
»إنــفــلــونــســر« على  - عــلــى أحـــســـن تــقــديــر - بـــ
مواقع التواصل االجتماعي من نوعية إليترا 

المبورغيني«.
وبـــالـــرغـــم مـــن أن زعــيــم الــيــمــن الــــذي يــحــاول 
رجيم  كشيطان  له  الترويج  اإليطالي  اليسار 
الجحيم(  بوزير  بالفعل  به سافيانو 

ّ
لق )وقــد 

يبدو مثيرًا للسخرية مقارنة بإبليس الديانات 
الحكومية  غير  املنظمات  غــرار  على  الكبرى، 
الــتــي يــتــم الــتــرويــج لــهــا فــي املــقــابــل كمائكة 
الــعــمــلــيــة بــأســرهــا  فــــإن  تــســيــر عــلــى األرض، 
تظهر رغــبــة عميقة لـــدى مــفــّكــري الــيــســار في 
األركــان  أديــان جديدة مكتملة  لكتابة  العودة 
الــرب، وهو  بعد أن أعلن الغرب رسميا مــوت 
ما نلمسه من خال محاولة تماهي هؤالء مع 
كل تفاصيل سرديات الديانات الكبرى. فنجد 
سافيانو في كتابه األخير يتخذ له 12 حواريا 
ملرافقته في إنجيل »أصرخ بها عاليا« بوجود 
شخصيات قد تبدو مفاِجئة كغوبلز أو يهوذا 
االسخريوطي الخاص بنبي إيطاليا الجديد.

لــكــن األغـــــرب مـــن كـــل هــــذا وذاك هـــو مــحــاولــة 
الشياطن  تطرد  معاصرة  بتعاويذ  الــخــروج 
فــي  مــمــثــلــة  ــم  ــالـ ــعـ الـ ــن  عــ الــــشــــريــــرة  واألرواح 
لــغــة »الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة«، بــاإلضــافــة إلــى 
تمارس طقوسها جماعيا على غرار  عبادات 
الركوع على ركبة واحدة لضحايا العنصرية 
في  البرملانات  وفــي  الرياضية  املقابات  قبل 
افتقدها  الغرب  أن  يبدو  دينية  شبه صلوات 
في الفضاء العام وها هو يحاول العودة لها 

تحت مسميات مختلفة.
»هــل ستعود أوروبــا للبحث عن الــرب« هكذا 
اإليــطــالــيــة في  arte بنسختها  قــنــاة  لــت  تــســاء
إعــانــهــا الــدعــائــي عــلــى فــيــســبــوك قــبــل عــرض 
الفيلم الوثائقي »الغرب با رّب« في نيسان/ 
أبـــريـــل املـــاضـــي، والـــــذي وقـــفـــت فــيــه املــخــرجــة 
الــتــي  ــة  ــيـ الـــداخـ الــــشــــروخ  عــلــى   Felixa Tissi

أمل بوشارب

»كل ما أريده هو أن أعطيك خارطة... 
». يكتب روبيرتو سافيانو )1979( 
ــرخ بها  ــ لـــقـــارئ كــتــابــه األخـــيـــر »أصـ
عاليا« )بومبياني، 2020(. »كل ما أريده هو 
أن أعطيك خارطة... بوصلة«. يكّرر سافيانو 
فــي موضع آخــر مــن الفصل األول املعنون بـ 
لــك، أيها  »الــخــارطــة«: هــذه الكلمات أوجهها 
القارئ... سواء أكان عمرك خمس عشرة سنة، 
ثــمــانــي عـــشـــرة. أو حتى  أو ســـت عـــشـــرة، أو 
ســبــعــن ســنــة«. يــواصــل ســافــيــانــو: »ال يهم. 
 أم امرأة، هذا أيضا ال يهم 

ً
وسواء أكنت رجا

على نحو مــا... كل ما أريــد فعله هو أن أريك 
ما ال ترى«.

بهذه الكلمات املتماهية مع روح اإلله الخبير 
البصير، يفتتح أحد أشهر صحافّيي إيطاليا 
فـــي الــعــقــد األخـــيـــر الــِكــتــاب الــــذي تــضــّمــن في 
الحرية  أبـــرز شــعــارات  أزيـــد مــن 500 صفحة 
والـــعـــدالـــة واإلنــســانــيــة، واضـــعـــا شــبــه إنجيل 
ملريدي اليسار في إيطاليا حيث بدأ سافيانو 
»يسوع الطفل«  كتابه بمشهد له وهو يقف كـ
من أمام بوابة مدرسته، بينما يتلبس الراوي 
ـ الكاتب نفسه ـ صوت الرب، يراقب ابنه الذي 

هـــل أصــبــحــت إيــطــالــيــا تــعــيــش عــصــر »األخ 
األكــبــر« والــتــرويــج  لــأســوأ مــا دام يعّبر عن 
وجــهــة نــظــر الــســلــطــة أو »الـــنـــظـــام«، بتعبير 

الصحافي اإليطالي أليساندرو سالوستي؟
صحيح أن الصحافة اإليطالية تعد، بحسب 
تقرير Worlds of Journalism Study، الصادر 
عام 2019 عن »منشورات جامعة كولومبيا«، 
األقـــل حــيــاديــة عــلــى اإلطــــاق فــي أوروبــــا من 
حيث أنها تميل في أغلبها إلى اليسار، كما 
أن نــكــهــة الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســاحــة 
الــنــشــر غــــدت هـــي الــطــعــم الـــطـــاغـــي عــلــى كل 
ــدارات الــــدور الــكــبــرى )وحــتــى الــصــغــرى  ــ إصــ
الطامحة للصعود(، على نحو يثير شبهات 
الواحد  الــرأي  أقرب لسيناريوهات  سلطوية 
في ظل األنظمة الشمولية، وهــو األمــر الذي 
ر منه املثقفون اإليطاليون بصوت 

ّ
أخذ يحذ

ــيـــان عــلــى صفحاتهم  خــافــت فـــي أغــلــب األحـ
الخاصة في فيسبوك، على غرار ما أدلى به 
الشاعر اإليطالي فينتشنتزو ماسكولو قبل 
ينذر  السياسية  الصوابية  »انــتــشــار  أشــهــر: 
بــالــتــأثــيــر عــلــى الـــفـــن، وتــجــريــده مـــن حريته 
 الواقع من 

ّ
وتطلعه للتعبير عن كل ما يحف

تنّوع، هذه أبسط مبادئ التعبير الفني«.
لكن مــا هــو مــؤكــد أن األصــــوات املــعــارضــة ال 
بــالــضــرورة  أن تحصل  مــوجــودة دون  زالـــت 
»اصــــرخ بــهــا عــالــيــا«،  ـــ عــلــى تـــرويـــج كـــتـــاب كــ
الذي اكتسح وسائل اإلعــام قبل أشهر على 
الصادرة  أبــالــغ«،  »أحيانا  روايــة  العكس من 
فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه لــلــصــحــافــي اإليــطــالــي 
»رواية  بـ األمــر يتعلق  دامــا، ألن  سالفاتوري 

سرديات الالصوابية 
السياسية

في كتابه األخير، »أصرخ بها عاليًا«، لعب الكاتب اإليطالي روبيرتو سافيانو على وتر 
حاجة شعبه لبزوغ إله جديد يمده ببوصلة للنجاة ويُعطيه خارطة لخالص روحه 

من أدران الرجعية والعنصرية والميزوجينية والفاشية وغيرها من الشياطين المنتشرة 
في العالم، والتي ال يراها سوى مثّقفي اليسار اإليطالي

يُنذر انتشار 
الصوابية السياسية 

بالتأثير على الفن 
وتجريده من 

حريته وتطلعه 
للتعبير عن كل ما 
يحّف الواقع من 

تنّوع

شبهات سلطوية أقرب لسيناريوهات الرأي الواحد في األنظمة الشمولية

ثورة صامتة على روايات 
المينستريم في إيطاليا

تعيش إيطاليا حالة من 
التكريس الثقافي للفكر 

اليساروي

بات األدب الذي يعّري 
الواقع غير مرغوب فيه 

من دور النشر

المثقفون  فيه  يخط  الذي  الوقت  في 
المكرّسون في إيطاليا - ومنهم روبيرتو 
كتابات   - كتابه(  غالف  )الصورة  سافيانو 
حق  تمنحهم  ومكرورة،  »مرسكلة« 
اجتراح الخطيئة والربوبية في آن، يضع 
بلغة  يحفر  أدبًا  العميقة  إيطاليا  كتّاب 
جريئة في صلب الواقع اإليطالي، بعيدًا 
الصوابية  ولغة  القديسين  هالة  عــن 
يزال  ال  األدب  أن  تؤكد  أعمال  المخاتلة. 
المجتمعات  مرآة  هو  يبقى  أن  بد  وال 
الحقيقية، وناقوس الوعي فيها وليس 

أناجيل السلطة المزيفة. 

أدب يواجه أناجيل السلطة
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ثقافة

ممدوح عزام

ُيخّير كريون أنتيغونا، في مسرحية سوفوكليس التي أخذت االسم ذاته، 
له، أن تعتذر عن الفعل الذي قامت به، وتقّر 

ّ
بني أمرين: األول، وهو ما يفض

بأنها لم تكن تعلم شيئًا عن األمر الذي أصدره بمنع دفن جثامني املقاتلني 
الكالب، ومن  العراء كي تلتهمها  أعــداءه، وتــرك جثثهم في  الذين اعتبرهم 
عَدم ألنها خالفت األوامر. ماذا عليها أن 

ُ
بينهم أحد شقيقيها، والثاني أن ت

تقول أو تفعل؟ هل تختار االعتذار، فتعيش، أم تختار الرفض فتعدم؟ يميل 
انتصارًا  األول،  املوقف  اتخاذ  إلى تشجيعها على  املوقف  ذلك  القارئ في 
للحياة، غير أن سوفوكليس يدفع بها نحو الخيار الثاني، أي أنها تختار أن 
تموت. ترفض أنتيغونا أن تعتذر عن قيامها بدفن شقيقها، وتقّدم درسًا 

للطاغية في أخالق اإلنسان الحقيقي.
ان: فلو تخّيلنا أنها اختارت أن تعتذر، فما الذي 

ّ
تلك هي فكرة الكاتب الفن

سيبقى من املسرحية؟ ال شّك أّن مصير هذه البطلة التراجيدية العظيمة، 
ه، كان قد آل إلى املحو.

ّ
ومصير املسرحية، أي الفن كل

املــواقــف،  هــذه  مثل   بفضل 
ً
عــاّمــة الفن  أو يستمر  املسرحية،  هــذه  تستمر 

اختارت  فلو  املسرحية،  أو  الــروايــة  كتب 
ُ
ت كيف  هنا  سوفوكليس  منا 

ّ
يعل

أنتيغونا االعتذار، ملاتت املسرحية، وانتهت القصة، ومات املسرحي. ربما 
ر في ذلك أيضًا خارج النص.

ّ
كان الطاغية كريون يفك

من  للهرب  أو  للخالص،  منفذًا  لنفسه  يتيح  أن  أراد  املستبد  ذلــك  أن  يبدو 
يــرغــب فــي إنهاء  ابــنــة أخــتــه، كــان كــريــون  أنتيغونا  الـــذاكـــرة، قبل أن ينقذ 
الحكاية؟ ربما هو املستبد الوحيد في التاريخ الذي أدرك أخطار الحكايات، 
لدينا مسرحية  كــانــت  مــا  فيها.  البقاء  مـــأزق  مــن  نفسه  ص 

ّ
يخل أن  وأراد 

نناقشها فيما لو ذهبنا في هذا االتجاه. األخطر من ذلك أنه كان حرمنا من 
ر طاغية مثل كريون، 

ّ
النقاش في أدوار البشر أيضًا، فبقدر ما نهتّم بم يفك

ر إنسان مثل أنتيغونا. 
ّ
ننشغل أيضًا بما يفك

 يمنح الطاغية أي فرصة للنجاة من لعنة التاريخ، 
ّ

لكن سوفوكليس قّرر أال
 تالحقه إلى األبد. هذه هي الحكمة العميقة من 

ّ
تلك اللعنة التي سوف تظل

 إلى املوت الجسدي، 
ّ

دفع أنتيغونا إلى الرفض، فموقفها ال ُيفضي بها إال
بينما هي تعود إلى الحياة األدبية بوصفها الشخصية املكتملة )قال والتر 
التاريخ  الوحيدة في  الشخصية  إنها  والفلسفة«  »التراجيديا  كاوفمان في 
التي ال تعيبها شائبة(، وفي املواجهة مع كريون يفشل هذا في أن يكون نّدًا 
 بالخزي، حني ال يسمح 

ً
ال

َّ
لها من الناحية األخالقية، يدخل إلى التاريخ مجل

ص من تبعات 
ّ
له الكاتب بالعثور لدى بطلة املسرحية على أي أمل كي يتخل

قراره الجائر. 
في أنتيغونا يكاد املتفّرج، أو القارئ في حالتنا، يشفق على الخصم، على 
املستبّد الصغير املنتقم، ال على البطلة التي تواجه مصيرها ببسالة نادرة 
املخّيلة،  مــن  أو  أمــام شخصية مــن ورق،  ــنــا 

ّ
أن الحياة والكتب. صحيح  فــي 

غير أنها سوف تتجّسد عبر التاريخ اإلنساني في آالف البطالت واألبطال 
ع 

ُّ
التوق املعنى هي  بهذا  أنتيغونا  ينحنوا.  أن  أنــاس رفضوا  الحقيقّيني من 

الفني ملآل أولئك الذين لن تذكرهم كتب التاريخ.
)روائي من سورية(

حياة الشخصيات

مشهد

فعاليات

ــة بــعــد عــقــود  ــيــ تــعــيــشــهــا املــجــتــمــعــات األوروبــ
ــراج الـــرب رســمــيــا مــن الــحــيــاة الــعــامــة،  مــن إخــ
ليجد اليسار اليوم نفسه أمام واجب أخاقي 
يــفــرض عليه مــد الــعــالــم بــخــرائــط وبــوصــات 
وتعويذات وصــلــوات وركــعــات ووقــفــات تفيد 
املـــبـــتـــدئ فـــي طــريــقــه نــحــو الـــحـــريـــة وتـــرشـــده 
الــذي نولد  لتحقيق إنسانيته في هذا العالم 
فيه وحيدين مع شياطن الفاشية، لكن ليس 

من دون ِعظات سافيانو ورفاقه املقدسة.
بمعركتهم  اليسار  فتية  فــاز  أن  فبعد   )...(«
في الجامعة سنوات الستينيات، ها هم اآلن 
يقفون وهم في منتصف العمر ليملوا على 
الجميع ما هو صائب وما هو خاطئ، ما هو 
التنوع  مقبول ومــا هو غير مقبول. وباسم 
واملـــــســـــاواة وكــــل األمــــــور الــجــمــيــلــة، الــكــثــيــر 
الكلمات  بــهــذه  مــن األمـــور السيئة تــحــدث«. 
ـــص الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي ســتــيــفــن فـــراي 

ّ
لـــخ

الشهيرة   The Munk Debates نــدوات  ضمن 
اليسار  استئساد  مــن  موقفه   ،)2018 )دورة 
فـــي الـــعـــالـــم والـــحـــمـــولـــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الــتــي 
»الصوابية السياسية«. وفي الندوة  تحيط بـ
ـــشـــرت وقــائــعــهــا الحـــقـــا ضــمــن كــتــاب 

ُ
الـــتـــي ن

الكاتب  يصف  هكذا  سياسيا«.  صائبة  غير 
 Società Editrice Dante روايته الصادرة عن
نفسه  يــصــف  الــــذي  فــالــصــحــافــي   ،Alighieri
بالروائي املستقل يؤكد أنه ال يكتب روايات 
فعمَّ  الكبرى،  النشر  دور  تطلبها  مينستريم 
نتحدث؟ في روايته التي تقع في 181 صفحة 
ال يــقــف دامــــا كــقــديــس فـــي مــشــهــد افــتــتــاحــي 
يــلــيــق بــاألنــبــيــاء واملـــرســـلـــن عــلــى غــــرار ابــن 
إقليمه سافيانو )فكا الصحافين يتحدران 
وإنما  إيطاليا(،  جنوب  كامبانيا،  إقليم  من 
كوغد ساخط على عالم تحكمه املادة: »أكره 
مواعديهم...  عن  يتأخرون  الذين  األشخاص 
البشر مكانتهم  بقية  أن  هــذا ال يعني   ،

ً
مها

أكبر في عيني. لكن املتأخرين عن مواعيدهم 
هـــم الـــشـــر املـــطـــلـــق«. الــبــطــل بــضــمــيــر املــتــكــلــم 
يعّري نفسه كمهني با قلب، مع كل رذائله 
أمام قارئ يريد أن يدلف إلى نفسية املدربن 
الرياضين الشخصين الذين يتعاملون مع 

أثرياء روما ومشاهيرها.
ــا بــعــد روايــتــه  فــي هـــذه الـــروايـــة، يــأخــذنــا دامـ
الصاالت  إلــى عالم  »بيوت لإليجار«  األولــى 
ــان الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، حيث  ــ الــريــاضــيــة وإدمــ
الــنــرجــســيــات املــتــضــخــمــة، وعــــوالــــم الــتــحــيــز 
الجمالي. االتجار في املنشطات، والجراحات 
ــة اكـــتـــئـــاب شــبــكــات  ــتــــازمــ الــتــجــمــيــلــيــة، ومــ
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــيـــة. تـــــدور الــــروايــــة في 
ــا، مــركــز الـــبـــورجـــوازيـــات الــثــريــة  ــ شــمــال رومـ
ــس الــعــاقــات اإلنــســانــيــة مــن أجــل 

ّ
حــيــث تــدن

شهوة الظهور والسلطة.
أمل...

السياسية هل نحن في طريقنا  »الصوابية 
 ،Oneworld Publications( الــجــنــون؟«  نــحــو 
ــرأة  الـــيـــســـاري بــكــل جـ الـــكـــاتـــب  2018( وقــــف 
اليمن في أن يكون له مكان ليعّبر  مع حق 
فــيــه عــن رأيــــه. »لــــدي أصـــدقـــاء كــثــر يعملون 
فــي أحد  كــانــت  الــتــي  الجامعة  الجامعة.  فــي 
األوقـــــــــات ســـاحـــة قـــتـــال حـــيـــث كـــــان الــيــســار 
اليمن  لــه، نجد فيها  يحاول أن يجد مكانا 
هو من يناضل اليوم ألجل ذلــك... ومن املهم 

أن يفعل ذلك«.
وإن كـــان هـــذا هـــو حـــال األكــاديــمــيــا الــغــربــيــة 
بالكام/الصراخ  اليسار  استئثار  عصر  في 
وفرض لغته األحادية، فما هو حال الساحة 
األدبية والنشر فيما يخص حرية التعبير عن 

مواقف مخالفة عن اإليديولوجيا املهيمنة؟
قبل أيام قليلة خرجت الصحافية اإليطالية 
كيارا جانيني في بث مباشر ـ مسحته الحقا 
على  تتأسف  ـ  فيسبوك  على  صفحتها  عــن 
قرار القضاء بعدم إنصافها في وجه املغني 
بــعــد أن حــــاورت زعيم  الــــذي شتمها  فــيــديــز 
بيوغرافيا  ضــمــن  سالفيني  الــشــمــال  رابــطــة 
على  محسوبة  صغيرة  نشر  دار  أصــدرتــهــا 

ــنــــوات. »دار  الــيــمــن املـــتـــطـــرف قــبــل ثــــاث ســ
الــنــشــر الــصــغــيــرة هـــذه اخــتــرتــهــا ألنــكــم أنتم 
قالت  الكبرى«،  النشر  دور  على  يسيطر  من 
جانيني بحسرة قبل أن تقرر مقاضاة جميع 
وسائل اإلعام التي نقلت خبر تبرئة فيديز 
دون إيـــراد أقــوالــهــا. وتــجــدر اإلشــــارة إلــى أن 
ل املغني فيديز في السياسة في الفترة 

ّ
تدخ

ــا يـــزعـــج اإليــطــالــيــيــن  ــرة، لــيــس هـــو مـ ــيــ األخــ
 في 

ٍّ
بقدر ما تقض مضجعهم فكرة أنه مغن

النقاد  يعد بحسب  فيديز  أن  ذلــك  األســـاس، 
الـــفـــنـــيـــن مــــن أســــــوأ مــــا أنـــجـــبـــت املــوســيــقــى 
ــة ومـــــع ذلـــــك فـــهـــو يــنــعــم بــتــرويــج  ــيـ ــالـ ــطـ اإليـ
إعامي خرافي من وسائل اإلعــام الوطنية. 
فــهــل أصــبــحــت إيــطــالــيــا تــعــيــش عــصــر »األخ 
األكــبــر« والــتــرويــج  لــأســوأ مــا دام يعّبر عن 
»الـــنـــظـــام« بتعبير  أو  الــســلــطــة  نــظــر  وجـــهـــة 

الصحافي اإليطالي أليساندرو سالوستي؟
)كاتبة جزائرية مقيمة في إيطاليا(

إطاللة

ال أحد يأتي.. ال أحد هناك عنوان معرض للكاتب والمخرج المسرحي صالح القصب مثل وغد ساخط على عالم تحكمه  المادة
الماضي ويُختتم مساء  العراقيين« ببغداد األحد  الفنانين  )1945(، افتُتح في »نقابة 
غٍد السبت. يضّم المعرض اثنين وستين عمًال يوثّق خاللها عالقة اإلنسان باضطراب 

الزمن كما رآها خالل تجربته المسرحية الممتّدة لخمسين عامًا.

تقيم فرقة ستوريز ــ جسور للتقاليد اللبنانية حفًال افتراضيًا عند التاسعة من مساء 
تأّسست عام 2018  التي  المجموعة  »أراتوك«. تعزف  المقبل عبر موقع  الجمعة 
األوروبية،  والفولكلورية  العربية  الشرقية  الموسيقى  بين  مازجًة  مقطوعاتها 

وتتألّف من زياد األحمدية )عود(، بهاء ضو )رق(، ومنير َمْهمالت )تشيللو(.

مساء  من  التاسعة  عند  اإلسكندرية،  في  الوهاب«  عبد  محمد  »مسرح  يستضيف 
الذي  العمل،  يشارك في  أشرف عزب.  للمخرج  سيد درويش  السبت، مسرحية  غٍد 
يتناول سيرة الموسيقار المصري )1892 - 1923(،  لقاء سويدان، وميدو عادل، ورشا 
سامي، ويد جبر، وعالء الحريري، ويوسف عبيد، وهو من تأليف السيد إبراهيم 

وإنتاج فرقة أنغام الشباب. تستمر العروض حتى 15 من الشهر الجاري.

عبد  »مؤسسة  في  المقبل،  الثالثاء  مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  يُعرض، 
الحميد شومان« بعّمان فيلم الذئاب )2019( للمخرج المكسيكي صموئيل كيشي. 
يتناول العمل قصة طفلين يسافران مع والدتهما إلى الواليات المتحدة بحثًا عن 
حياة أفضل، لكن ظروف عملها القاسية تجعلهما يقضيان وقتهما يراقبان العالم 

من خلف النافذة.

تصويب

محمد األسعد

ـــل األنــــدلــــس املـــفـــقـــودة، 
ّ
ـــشـــك

ُ
ت

حــــــســــــب الــــــفــــــهــــــم الـــــعـــــربـــــي 
الشاعر  رؤيــة  مهاد  للفقدان، 
ــة،  اإلســـــبـــــانـــــي، ابـــــــن غــــرنــــاطــ
فــيــديــريــكــو غــارســيــا لــوركــا، 
الــشــعــريــة. فــهــو يــســتــعــيــدهــا 
يــتــلــّمــســهــا  يـــســـتـــنـــقـــذهـــا،  أو 
ــــزن مــقــيــم فــــي أغـــانـــي  فــــي حـ
الغجر، وزوايا األزقة القديمة، 
والـــخـــوف املــقــيــم فـــي األنــهــار 
ــتـــون،  ــيــــاض الـــزيـ واآلبــــــــار وغــ
أن  يمكن  مــا  وبــذلــك يستنقذ 
املاثلة  األنــدلــس  جوهر  يكون 

في ثقافته. 
جـــمـــلـــة  إلـــــــــى  الــــتــــفــــتــــنــــا  إذا 
ــي تــضــيــع  ــتـ األنـــدلـــوســـيـــات الـ
 فـــي الــثــقــافــة الــشــعــريــة 

ً
عـــــادة

ــة، ومــــنــــهــــا تـــجـــربـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
»أنــــدالــــوســــيــــا« ذاتــــهــــا )كــمــا 
ـــــنـــــطـــــق فـــــــي اإلســـــبـــــانـــــيـــــة( 

ُ
ت

تواجهنا مفارقة غريبة، فهي 
في  نسغ  إلــى  ت 

َ
تحّول تجربة 

ــثــقــافــة اإلســبــانــيــة،  شـــجـــرة ال
العربية،  الثقافة  في  واندثرت 
 مــن اســتــعــادات لــأنــدلــس 

ّ
إال

بوصفها فردوسًا مفقودًا. 
االســتــعــادة  هــذه  ى 

ّ
تتخط وال 

أو  ملك  ضياع  على  ر  التحسُّ
مــزرعــة إلــى مــا هــو أبــقــى؛ أي 
ــر عــلــى ضــيــاع تـــراث  الــتــحــسُّ

ثقافي/ حضاري.  
ألــيــس غــريــبــًا أن يــكــون ورثــة 
من  أناسا  وثقافتها  األندلس 
خـــارج دائــرتــنــا الــثــقــافــيــة؟ أن 
تحيا األندلس )أندلس الثقافة 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ والـــــــحـــــــضـــــــارة( بـ
الثقافة  إلـــى ذلـــك فــي شــعــاب 
الغربية، وال نجد لها أثرًا في 

نبض وإيقاع ثقافتنا؟
)شاعر وروائي وناقد 
من فلسطني(

حداثة 
بال ذاكرة
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سالفاتوري 
داما

روبيرتو سافيانو في 
تظاهرة سياسية في 

)Getty( 2009 ،روما

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

مــــــيــــــزات عــــــــــّدة تــــســــم »أوروبـــــــــــــا« 
رشـــيـــد،  لـــحـــيـــدر  د.(   72  ،2021(
املمثل  جسد  على  ُمطلق  اعتماد 
ــه  ــعــــاالتــ ــفــ ــه وانــ ــ ــهـ ــ ــه ومـــــامـــــح وجـ ــ ــاتـ ــ ــركـ ــ وحـ
الكام،  انعدام  وسلوكه وتعابيره الصامتة. 
ــقــال فــي لــحــظــاٍت عــابــرة، 

ُ
رغـــم ُجــمــل قليلة، ت

ــر. اســتــعــانــة  ــثـ وبـــعـــض الــجــمــل كــلــمــات ال أكـ
ـــل الـــكـــامـــيـــرا )مــديــر 

ّ
بــواقــعــيــة حـــــــاّدة، بـــتـــوغ

أحيانًا،  كاراميا(،  ماريا  ياكوبو  التصوير: 
ــثــيــر قــرفــًا وغــثــيــانــًا. لــقــطــات 

ُ
فـــي تــفــاصــيــل ت

شاهد 
ُ
 هــنــاك رغــبــة فــي إرغـــام امل

ّ
قــريــبــة، كـــأن

على االلتصاق بالشخصية تمامًا، وتشكيل 
كــــائــــٍن حـــــّي واحــــــــٍد مـــنـــهـــمـــا. حــــركــــة كـــامـــيـــرا 
تابعِة 

ُ
سريعة، أحيانًا، ملواكبِة ُمطاردٍة، أو مل

هروٍب وركٍض، أو لإلمعان في نقل الواقعية 
بــحــذافــيــرهــا إلــــى ُصـــــور مــتــتــالــيــة؛ وحــركــة 
ــة، تــــرافــــق الــشــخــصــيــة فــــي حــمــيــمــيــة  ــ ــادئـ ــ هـ
مــســائــل ومـــشـــاعـــر، كــاهــتــمــاٍم بـــجـــواز ســفــر، 
وبــحــٍث عــن مــأكــٍل فــي غــابــٍة مليئة بــأشــجــاٍر 
ــاٍر ومــتــاهــات، ومــنــاجــاة أمٍّ فــي خضم  وأنـــهـ
لــبــلــوغ مــهــجــٍر أوروبــــّي،  مــحــاولــة مستميتة 

بــعــيــدًا عـــن خــــــراٍب يــعــتــمــل فـــي بـــلـــٍد وبــيــئــة. 
مــيــزات كهذه تجعل »أوروبــــا« ـ املــشــارك في 
»نــصــف شــهــر املــخــرجــن«،  ـــ53 لـــ ــ الــنــســخــة الـ
في الدورة الـ74 )6 ـ 17 يوليو/ تموز 2021( 
« السينمائي ـ اختبارًا لكيفية 

ّ
ملهرجان »كان

تحويل الصمت والحركة واملامح إلى لغٍة، 
تــبــوح بـــذاٍت وروٍح، وتعكس أملــًا ورغــبــة في 
ــــام. االخــتــبــار  ــروٍج آمـــن إلـــى ســكــيــنــٍة وسـ ــ خـ
 سينمائيًا يتوافق 

ً
ُينتج فيلمًا، يمتلك شكا

وسيرة شاٍب ُيدعى كمال )آدم علي(، ُيعرف 
ــل عــبــر تــركــيــا إلــى 

ّ
ــه عـــراقـــّي، يــتــســل ــ

ّ
الحــقــًا أن

بــلــغــاريــا، ويــبــدأ رحــلــة عــــذاٍب وخـــوف وقــلــٍق 
قة أو 

ّ
 معل

ٌ
 تحصل خاتمة

ْ
وتحّديات، قبل أن

ع 
ّ
متوق غير  لقاء  بعد  ملتبسة،  أو  مفتوحة 

ــاتـــرو ســيــســيــريــالــو(، يــدفــعــه  ــيـ مـــع رجـــــٍل )بـ
 الــكــامــيــرا تبقى 

ّ
إلـــى بــحــيــرة كــبــيــرة، رغـــم أن

تيح 
ُ
 بــه، مــن دون كــــادرات واســعــة، ت

ً
لصيقة

 خارج الشخصية وتفاصيلها وعاملها 
ً
رؤية

وانشغاالتها.
ــل بــمــعــلــومــات مــكــتــوبــة 

ّ
ــــى تــتــمــث  أولـ

ٌ
ُمــشــكــلــة

ــائـــع تــشــهــدهــا  فـــي مــطــلــع »أوروبـــــــــا«، عـــن وقـ
عــمــلــيــة تــهــريــب املـــهـــاجـــريـــن مـــن تــركــيــا إلــى 
لغي بعض 

ُ
القارة العجوز. معلومات كهذه ت

اللذين  الـــســـردّي،  والتكثيف  الـــدرامـــي  الــثــقــل 
حكاية  تصوير  في  رشيد  حيدر  يعتمدهما 
قه 

ّ
الهروب إلى حلٍم، لن ُيدرك أحٌد مدى تحق

ر 
ّ
 املعلومات تؤث

ّ
، ألن

ٌ
من عدمه. اإللغاء حاصل

املروية  الحكاية  ُمشاهدته  قبل  ُمــشــاهــٍد  فــي 
 يكون 

ْ
أن ُيمكن  بالُصور والتمثيل، والتأثير 

الشخصية  مع  شاهد 
ُ
امل فيتعاطف  إيجابيًا، 

 يكون سلبيًا، ألسباٍب 
ْ
منذ البداية؛ وُيمكن أن

ورؤيته  وتفكيره  شاهد 
ُ
امل بنظرة  عاقة  لها 

الخاصة بأحوال الهجرة واملهاجرين.
ــّر بـــُمـــشـــاهـــدة،  فــــي الـــحـــالـــتـــن، الـــتـــأثـــيـــر ُمــــضــ
 شـــيٍء فــي عاقة 

ّ
 تصنع كــل

ْ
ُيــفــتــرض بها أن

ــشــاهــد بــمــا ُيــشــاهــده عــلــى شــاشــة كــبــيــرة. 
ُ
امل

 »أوروبــــــــــا« غـــيـــر مــعــنــّي 
ّ
ــرر، ألن ــزداد الــــضــ ــ ــ يـ

 ،
ً
مثا كاملوسيقى  خارجية،  ــرات 

ّ
بــمــؤث ة 

ّ
البت

وفي  قاسيٍة،  واقعية  فــي  العميق  النغماسه 
كائه على انفعاالِت الشخصية وتعابيرها 

ّ
ات

الــصــامــتــة، غــالــبــًا. الــتــفــســيــر الــكــامــن فــي تلك 
 

ّ
بحق مجحفة  بــوقــائــع  قة 

ّ
املتعل املــعــلــومــات، 

ــــاٍص مــــا عـــبـــر هــــجــــرٍة غــيــر  ــ ســــاعــــن إلـــــى خـ
ـــشـــاهـــد فـــي مــتــابــعــتــه، أو 

ُ
ــه امل ـ شـــرعـــيـــة، يـــوجِّ

، أحـــداثـــًا ُيــمــكــن، 
ّ

بــعــض مــتــابــعــتــه عــلــى األقـــــل
بــلــغــة ســيــنــمــائــيــة، قــولــهــا عــبــر ُصــــور وأداٍء 

واشتغاالٍت درامية وفنية.
 وصـــول املــهــاجــريــن إلى 

ّ
تــقــول املــعــلــومــات إن

ِقبل  ٌم من 
َّ
»ُمنظ أوروبــا وتركيا  الحدود بن 

تنظيمات إجرامية، بالتعاون مع قوى شرطة 
 
ّ
فن كبار في الدولة«. تذكر أن

ّ
الحدود وموظ

ــان يــتــعــّرضــون  املــهــاجــريــن الــبــاحــثــن عـــن أمــ
 
ْ
لـــقـــهـــٍر واغــــتــــصــــاٍب مـــمـــن »ُيـــفـــتـــرض بـــهـــم أن
ــون 

ّ
 لــلــقــانــون، الـــذيـــن يــســتــغــل

ً
يــكــونــوا حـــمـــاة

ويطردونهم  والترهيب،  بالعنف  املهاجرين 
هــنــاك   

ّ
أن ــضــيــف 

ُ
ت الـــــحـــــدود«.  مـــا وراء  إلــــى 

الــحــدود،  تلك  على  الــواقــعــة  للغابات  مراقبة 
ــــى جـــمـــاعـــاٍت  ــبــــون أفـــــــراد يــنــتــمــون إلـ ــراقــ واملــ
طلق على 

ُ
مة، مدنية وقومية، ت

ّ
حة ومنظ

ّ
مسل

نفسها اسم »صيادو املهاجرين«.
لتفسير بصرّي،   

ٌ
قابل املعلومات  تلك  بعض 

اللفظي  )التعنيف  قليلة  لقطاٍت  في  يحصل 
ــل  والـــقـــســـوة الـــلـــذان يــســتــخــدمــهــمــا مـــن ُيــســهِّ
عملية الــهــروب لــقــاء أمــــوال كــثــيــرة؛ ُمــطــاردة 
أحيانًا؛  بعضهم  وقتل  ملهاجرين،  حن 

ّ
مسل

نظرة خبيثة ألحد ُمسّهلي الهروب من تركيا 
إلى أوروبا إزاء امرأة حامل؛ أصوات سيارات 
ـــاحـــق هــــؤالء هــنــا وهــنــاك؛ 

ُ
الــشــرطــة، الــتــي ت

آدم   وأداء 
ٌ

مــتــوافــق الــبــصــري  التفسير  إلــــخ.(. 
 

ّ
علي، املتمّكن من تقديم شخصية كمال بكل

قــهــٍر وإذالٍل وخــــوف ورغــبــٍة،  مــا تحمله مــن 

واحتيال على ما يواجهه للحصول على ما 
يحتاج إليه، في رحلة الهروب. هذا يصنعه 
ــيــتــو، 

ّ
 )حـــيـــدر رشـــيـــد وســـونـــيـــا جــان

ٌ
تـــولـــيـــف

اهد حيويتها 
َ

ش
َ
كاتبا الفيلم أيضًا(، يمنح امل

املطلوبة.
تجربة ُصنع »أوروبا« تؤّدي إلى فيلٍم، ُيمكن 
 مضموٍن خطابّي عن هجرة 

ّ
تجريده من كل

ــن الــهــجــرة  ومـــهـــاجـــريـــن، ومـــوقـــف أوروبـــــــا مـ
ــع املـــهـــاجـــريـــن، ملــتــابــعــة  وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مـ
اإلشـــارة  سينمائية.  لتفاصيل   

ّ
وأدق أجــمــل 

 جرمّيًا بحّيز واحٍد، 
ً
إلى بلغاريا تحّدد فعا

هاجر 
ُ
امل كاعتبار  مــطــلــوٌب،  التحديد   

ّ
أن رغــم 

ــه غــيــر الٍغ أهـــــوال الــهــجــرة 
ّ
عـــراقـــيـــًا، فــهــذا كــل

ومـــصـــائـــب املـــهـــاجـــريـــن جـــمـــيـــعـــًا، بــاخــتــيــار 
ــاٍن مــنــشــود.  ــ وســـائـــل غــيــر شــرعــيــة لــبــلــوغ أمـ
بلغاريا«  مع  التركية  »الحدود  عند  ف 

ّ
التوق

الجغرافيا  يؤّكد  املعلومات(  نهاية  في  )كما 
الــتــي تــشــهــد فــصــول تــلــك الــرحــلــة. رغـــم هــذا، 
عن  املباشر  السؤال  من  الفيلم  تجريد  ُيتيح 
الهجرة واملهاجرين إمكانية معاينة مختلفة 
ــــن جـــمـــالـــيـــات  ملـــتـــتـــالـــيـــات بــــصــــريــــة، فـــيـــهـــا مـ

الصورة ما يكفي للتنّبه إلى ُحْسِن اشتغاٍل.

مخاوف وأشباح وموت في الهجرة إلى »أوروبا« )الملف الصحافي(
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اعتماٌد ُمطلٌق على 
جسد الممثل وحركاته 

ومالمح وجهه

أربعة أفالٍم لـ»وارنر« 
ُمخّطٌط لها فعليًا 

منذ وقٍت

ــاء كـــورونـــا، مــنــذ مـــارس/  ــي وبـ
ّ

بسبب تــفــش
لبدء  املتكّرر  والتأجيل  تحديدًا،   2020 آذار 
تصوير مشاريع جديدة، أو إلطاق عروٍض 
ــاٍم ُمـــنـــجـــزة، مــــع الـــتـــنـــّبـــه إلـــى  ـــ تـــجـــاريـــة ألفــ
اإلغـــاق الــتــام، الحاصل مـــرارًا عــامــي 2020 
ــرافـــق  واملـ الــســيــنــمــائــيــة  لـــلـــصـــاالت  و2021، 
العامة، لم تتمّكن استديوهات هوليوودية 
ــّدة مــن إنــتــاج مــا تصبو إلــيــه، باستثناء  عـ
الـــذي  ــان،  غــ لــجــيــمــس   The Suicide Squad
ُيــعــرض فــي فــرنــســا مــنــذ 28 يــولــيــو/ تموز 
2021. بهذا، يكون الفيلُم االستثناَء الوحيد 
»دي ســي«،  فــي سلسلة األفــــام الــطــويــلــة لـــــ
ــن بـــلـــوغ الــــصــــاالت فــــي مـــوســـٍم  املـــتـــمـــّكـــن مــ
ض خــســائــر  ُيــــعــــوِّ  

ْ
ــه أن ـــع لــ

ّ
ُيـــتـــوق ــّي،  ــفـ ــيـ صـ

اإلغاق والتأجيل املتكّررين، أو بعض تلك 
.

ّ
الخسائر على األقل

 شركة »وارنر إخوان« تعد متابعي تلك 
ّ
لكن

ه في العام املقبل، 
ّ
السلسة بتعويض هذا كل

 عن 4 أفاٍم، 
ّ

ها تجهد إلنهاء ما ال يقل
ّ
 إن

ْ
إذ

ها تحتاج 
ّ
ط لها فعليًا منذ وقٍت. أّي أن

ّ
ُمخط

الفنية  العمليات  إنــهــاء  إلــى  أو  تنفيذ،  إلــى 
التجارية  للعروض  وتحضيرها  األخــيــرة، 
سلسلة  هناك  املشاريع،  تلك  بن  املنتظرة. 
كما  لفيلمن،  ربــمــا  أو  واحـــد،  لفيلٍم  أجـــزاء 

تقول معلومات صحافية متفّرقة.
مــــن »بــــاتــــمــــان« إلـــــى »ذو فــــــــاش«، مـــــرورًا 
ــازام« وعـــــدّوه »بــــاك آدم«، مـــع عـــودة  »شــ ـــ بــ
ــان«: هــــذا مـــا تــحــتــفــظ بـــه »وارنــــــر«،  ــ ــوامـ ــ »أكـ
ـــشـــاهـــديـــن مــهــووســن 

ُ
كـــعـــنـــاويـــن جــــاذبــــة مل

بعالم »دي سي« و»األبــطــال الخارقن«، ما 
ع 

ّ
 ماين الدوالرات األميركية ُيتوق

ّ
يعني أن

 تــحــصــل عــلــيــهــا الـــشـــركـــة. »آلــوســيــنــي«، 
ْ
أن

الــفــرنــســي املتخّصص  اإللــكــتــرونــي  املــوقــع 
بــالــســيــنــمــا، يــنــشــر مــعــلــومــاٍت عــن مــشــاريــع 
»متقّدمة في عملية التنفيذ، ولديها مواعيد 
التجارية لألفام  العروض  محّددة إلطاق 
 .)2021 آب  أغسطس/   3( منها«  املصنوعة 
هناك أيضًا أفاٌم منتهية التصوير، تحتاج 

إلى بدء مرحلة العمليات الفنية املختلفة.
أول  أيـــضـــًا،   

ّ
غـــــان لــجــيــمــس   ،Peacemaker

ــــام املــنــتــظــرة )تمثيل  تــلــك املـــشـــاريـــع/ األفـ
ــتـــرومـــا وســتــيــف  ــريــــدي ْسـ جــــون ســيــنــا وفــ
تــلــك الحاصلة  بــعــد   تحصل 

ٌ
ــداث آغــــي(: أحــ

جديدة  مهّمة  مع   ،The Suicide Squad في 
يـــؤّدي سينا  الــتــي  األســاســيــة،  للشخصية 
، بــحــســب »آلــوســيــنــي« نفسه، 

ْ
ــا. لــكــن ــ دورهـ

ــة املـــنـــّصـــة  ــاشــ ــُيــــعــــرض الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى شــ ســ
بــاتــمــان«،  »ذو  أمـــا   .HBO Max األمــيــركــيــة 
الـــذي ُيــخــرجــه مــات ريــفــيــز )تمثيل روبــرت 
باتنسن وبول دانو وكولن فاريل(، فُيعتبر 
أكثر أفام »سي دي« و»األبطال الخارقن« 
تقارير  هــذا«، بحسب  يومنا  »إلــى  انتظارًا 
املتكّرر، بسبب كوفيد  »التأجيل  صحافية: 
ــادر عــلــى تــلــطــيــخ هــالــتــه، وغــيــر  19، غــيــر قــ
مــتــمــّكــن مــن تخفيف أو إلــغــاء تــلــك الــرغــبــة 
 جديٍد يواجهه 

ّ
الجماهيرية في متابعة كل

نــجــز 
ُ
 تــولــيــفــًا أ

ْ
الــرجــل الـــوطـــواط«. ُيــذكــر أن

بفضل 25 باملائة فقط من عملية التصوير، 
األولـــــــى  األعـــــــــــوام  تــــتــــنــــاول  الـــحـــبـــكـــة   

ّ
وأن

رّكز 
ُ
وت شبابها،  في  الرئيسية  للشخصية 

ق، 
ّ
كمحق بعملها  ق 

ّ
يتعل منها  جانٍب  على 

ه »لن 
ّ
ها لن تكون قّصة أصلية«، رغم أن

ّ
»لكن

وفاة  عند  مــجــّددًا  ف 
ّ
التوق مستغربًا  يكون 

والدّي بروس«.
 عالم »باتمان«، تمامًا 

ّ
فيد أن

ُ
هناك معلومة ت

 ،Peacemakerو The Suicide Squad كفيلمي
على شاشة  تلفزيونية  له سلسلة  ستكون 
HBO Max أيضًا، إلى جانب سلسلة أخرى 
ــق بــمــفــّوض الـــشـــرطـــة، غــــــوردن، الـــذي 

ّ
تــتــعــل

سيؤّدي دوَره املمثل جيفري رايت.
نديم...

»وارنر«: أفالٌم جديدة إلى العام المقبل

في »أوروبا«، يتابع 
حيدر رشيد رحلة كمال 

المهاجر غير الشرعي 
إلى بلغاريا، في قراءة 
سينمائية للقهر واأللم 

والمخاوف واالرتباكات 
والظلم

أخبار
◆ عنوان الخبر وحده ُمثير لالنتباه واملتابعة: 

علن صورة نشرها ستالون )عن 
ُ
»هل ت

Expendables 4( عودة األجداد؟«. فبعد 7 
أعوام على الحلقة الثالثة من السلسلة، التي 

ابتكرها سيلفستر ستالون، يبدو أّن الحلقة 
الرابعة ُمنتظرة. 

وبعد معوقات إنتاجية عّدة، يترّدد أّن املشروع 
عيد إطالق عملية تنفيذه«، كما ُيشير إلى 

ُ
»أ

ذلك ستالون نفسه. 
الحلقة الثالثة، التي أخرجها باتريك هيوز 

قت إيرادات دولية 
ّ
)الثاني( عام 2014، حق

بقيمة 214 مليونًا و657 ألفًا و577 دوالرا 
أميركيا )املوقع اإللكتروني األميركي »موجو 
بوكس أوفيس«(، في مقابل ميزانية إنتاجية 

تساوي 90 مليون دوالر أميركي، علمًا أّن 
هناك مليونًا و63 ألفًا و124 ُمشاهدًا فرنسيًا 

له، في 8 أسابيع فقط. عندها، بدأ التحضير 
لحلقة رابعة، لكّن انتكاساٍت كبيرة حصلت، 

أعاقت تنفيذ املشروع.
منذ وقٍت قليل، أشار متابعون إلى أّن املشروع 

بات جاهزًا للتنفيذ. بينما ستالون نفسه، 
الناشط على »إنستغرام«، نشر صورة »مع 
خاتم بشكل جمجمة، وتعليق صريح«، قال 
فيه: »تّم االنتهاء من تصميم الخاتم الجديد 

للحلقة الرابعة. 
ه سيسمح لي 

ّ
 بعض الشيء، لكن

ٌ
ه ثقيل

ّ
إن

بتمرين عضالت أصابعي«. لم يكن األمر 
ثار حماسة محّبي 

ُ
محتاجًا إلى املزيد، كي ت

السلسلة، »الذين ينتظرون بشّدة عودة بارني 
ف من ذوي 

ّ
روس )ستالون( وفريقه املؤل

العضالت املفتولة«. ورغم أعوامه الـ75، ال 
يزال ستالون بكامل لياقته الجسدية، بحسب 
سّجل تمارينه الرياضية 

ُ
أشرطة فيديو عّدة، ت

الخاصة برفع األثقال، املبثوثة على وسائل 
التواصل االجتماعي.

إلى ذلك، لم ُيعلن ستالون رسميًا إنتاج حلقة 
جديدة من السلسلة. لكّن رسالته األخيرة 

 للغاية: »إّن الحلقة 
ً
)إنستغرام( تبدو واضحة

الرابعة سترى النور قريبًا جدًا«. مع هذا، 
د من عودة أعضاء الفريق إلى 

ّ
يصعب التأك

العمل معًا، بقيادة روس: جايزون 
ستاتم وجت لي وأرنولد شوارزينغر 

ودولف الندغرين. علمًا أّن كالمًا ُيقال 
في الكواليس، عن عدم عودة بروس ويليس، 

 ُيرّجح كثيرون بقاءه خارج السلسلة، 
ْ
إذ

بعد »إقصائه« عن الحلقة الثالثة، لخالٍف 
بينه وبني ستالون بخصوص األجر املالي. 

أحد املقّربني من ستالون غّرد على 
»تويتر«، ذات مرة، واصفًا ويليس 

»كسول وجشع«. بـ

لعبة أداء 
وصمت

»أوروبا« لحيدر رشيد

)Getty /كولن فاريل: بانغوان »ذا باتمان« )غاريث كاتّرُمل

كــان الــغــيــاب، إذًا، فــي قبضة الــشــّك واألســطــرة. هــذا ليس غياب 
ب 

ّ
ألــطــف األحــــوال »تجن ــتـــزال« إرادي، بــل »تــغــيــيــب«، أو فــي  »اعـ

مواجهة«. ليس غيابًا بطابع »سحري« كغياب غريتا غاربو، أو 
ى ليلى 

ّ
ية )مصرية( كغياب فاطمة رشدي، أو حت

ّ
في نسخة محل

ْمَح بعد.
ُ
مراد. غياب شريهان )الصورة( فيه آثار جنائية لم ت

ناصر كامل

»العالم اآلتي«  في التعليق الصوتي الذي يوّجه التطور الدرامي لـ
ى بوضوح الرغبة في استيعاب 

ّ
ملنى فاستفولد )الصورة(، تتجل

التي  برونتي  األخـــوات  روح  ليست  الــــ19.  للقرن  األدبــيــة  النغمة 
فات أخريات 

ّ
تسود الفيلم فحسب، بل ُيالَحظ أيضًا وجود مؤل

من تلك الفترة، أمثال ماري شيلي وجني أوسنت، كونهّن جميعًا 
نقاطًا مرجعية مهّمة لبناء التيارات النسوية الالحقة.

محمد صبحي

ـ كلود  Le Dernier Mercenaire لديفيد شــاُرن، تمثيل جان 
فــانــدام )الــصــورة(: بعد اختفائه أعــوامــًا عـــّدة، عــاد ريــشــار )ال 
إلــى فرنسا. ُرفعت  بــرومــار، أســطــورة أجهزة املخابرات،  بــروم( 
 25 قبل  عليها  التفاوض  تــّم  التي  أرشيبال،  ابنه  عن  الحصانة 
عامًا. لينقذ نفسه من عملية مافياوية ُيمكنها أْن تقتله، ُيعيد »ال 
بروم« إحياء عالقاته األمنية السابقة، والتعاون مع عصابة من 

الشباب املتهّورين.

بيري باومايْستر  لِبَيتر تورفارث، تمثيل   Blood Red Sky
)الصورة(: عندما حاول إرهابيون خطف طائرة مدنية، تضطر 
بمرٍض  وُمصابة  الوحيد،  ابنها  مع  متنها  على  امــرأة، مسافرة 
 تجد نفسها 

ْ
غامض، إلى مواجهة تحّد خطر بالنسبة إليها، إذ

مجبرة على خيار من اثنني: إما إفشاء سّر غامٍض، أو التعّرض 
لخطر املوت.

أقوالهم

أفعالهم
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تأهلت األملانية أندريا بيتكوفيتش، إلى ربع 
نهائي بطولة كلوغ »نابوكا« للتنس بالفوز 

على الرومانية جاكلن كريستيان، بينما خسرت 
الرومانية آنا بوغدان، والسلوفينية كاجا كوفان، 

في ثمن النهائي. وفازت بيتكوفيتش على 
كريستيان )6 - 4( و)6 - 3( وستواجه في ربع 

النهائي األسترالية سيوني مينديش. وحققت 
الصربية ألكسندرا كرونيتش املفاجأة باإلطاحة 

ببوغدان بنتيجة )6 - 3( و)6 - 3(.

أعلنت وزارة الصحة اإلسبانية عن عودة 
الجماهير إلى املاعب الرياضية املفتوحة 

بنسبة 40% من السعة اإلجمالية، وبنسبة %30 
في األماكن املغلقة، وذلك وفقًا لاتفاق الذي تم 

التوصل إليه بن الوزارة واملناطق ذاتية الحكم. 
وقالت وزيرة الصحة كارولينا دارياس، في 

»اتفاق إطاري«  مؤتمر صحافي إن األمر يتعلق بـ
للحد األدنى لإلقليم بأكمله، وسيسري اعتبارًا 

من 13 من هذا الشهر.

قدم فريق رستوف الروسي يوري سيومن، 
كمدرب جديد خلفًا للمدير الفني الجديد ملنتخب 

روسيا فاليري كاربن. وقرر العب سيلتا فيغو 
وريال سوسييداد وفالنسيا السابق كاربن الجمع 

بن املنصبن في الوقت ذاته، ولكنه قرر تغيير 
فكرته بعد خسارة روستوف في أول مباراتن 

متتاليتن في الدوري الروسي. وسيخوض كاربن 
أولى مبارياته مع منتخب روسيا ضد منتخب 

كرواتيا في األول من سبتمبر/أيلول املقبل.

بيتكوفيتش إلى ربع 
نهائي »نابوكا« وخروج 

بوغدان وكوفان

عودة الجماهير إلى 
مدرجات مالعب إسبانيا 

بنسبة %40

سيومين يتولى تدريب 
فريق روستوف خلفًا 

لفاليري كاربن

عاد اإلسباني 
رافاييل نادال إلى 
منافسات التنس 
للمرة األولى منذ 
نصف نهائي 
»روالن غاروس«، 
وحقق انتصارًا 
صعبًا في 
الجولة األولى 
من بطولة 
واشنطن 
المفتوحة ذات 
الـ500 نقطة 
على األميركي 
جاك سوك )6 
 7( ،)4 - 6( ،)2 -
- 6( و)7 - 1(. 
ويعود نادال 
إلى المالعب من 
جديد بعد غيابه 
عن منافسات 
بطولة 
»ويمبلدون« 
وكذلك أولمبياد 
طوكيو 2020.

)Getty( تنتظر الجماهير عودة نادال إلى بطولة »أميركا المفتوحة« في نهاية الشهر الحالي

عودة رافاييل نادال

Friday 6 August 2021
الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2531  السنة السابعة



كرة اليد »األولمبية«
فرنسا والدنمارك إلى النهائي

2829
رياضة

رياض الترك

شـــهـــد الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــن 
أوملبياد  فــي  الــيــد«  »كـــرة  منافسات 
املــنــتــخــب  ــارة  خــــســ  ،2020 طـــوكـــيـــو 
امليدالية  على  للمنافسة  وإقــصــاءه،  املصري 
الــــبــــرونــــزيــــة فــــقــــط، بـــيـــنـــمـــا تــــابــــع املــنــتــخــب 
الدنماركي عروضه القوية وتأهل إلى املباراة 
النهائية بعد التفوق على املنتخب اإلسباني 

في مباراة قوية.

سقوط »الفراعنة«
لــم ينجح املنتخب املــصــري فــي مــجــاراة قوة 
الـــدور نصف  فــي  الفرنسي  املنتخب  وخــبــرة 
ــيـــة«،  ــبـ ــرة الـــيـــد »األوملـ الــنــهــائــي ملــنــافــســات كــ
وخــســر فـــي املـــواجـــهـــة بـــفـــارق 4 أهـــــداف )27 
ــول الــتــاريــخ  - 23(، لــتــفــقــد مــصــر فــرصــة دخــ
وكذلك  مرة  ألول  الذهبية  امليدالية  وتحقيق 
أن يكون أول منتخب عربي يصل إلى املباراة 

النهائية.
وبدأ املنتخب املصري املباراة بقوة وكان ندًا 

تــشــهــد مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم فـــي أوملــبــيــاد 
طوكيو 2020، أول مباراة نهائية، وذلك بني 
منتخبي كندا والسويد في فئة »السيدات«، 
فــــي مــــواجــــهــــة مـــنـــتـــظـــرة بــــني مــنــتــخــب قـــدم 
الــــيــــوم األول والـــــكـــــالم عــن  ــنـــذ  مـ تـــرشـــيـــحـــه 
الــســويــد، وبــني منتخب كــنــدي طــمــوح حقق 
ــالـــوصـــول إلــــى الــنــهــائــي.  مـــفـــاجـــأة كــبــيــرة بـ
املــبــاراة  إلــى  وكـــان وصـــول املنتخب الكندي 
الــنــهــائــيــة بــمــثــابــة مــفــاجــأة كــبــيــرة للجميع، 
خصوصًا أنه لم يكن مرشحًا للمنافسة على 
أي ميدالية في ظل وجود منتخبات البرازيل 
نجح  أنــه  إال  وهولندا،  وبريطانيا  وأميركا 
في العبور بسالسة وبهدوء ليصل إلى آخر 
90 دقيقة في البطولة من أجل املنافسة على 

امليدالية الذهبية.
وبـــدأ منتخب ســيــدات كــنــدا املــشــوار فــي دور 
ثم   ،)1  -  1( اليابان  أمــام  بتعادل  املجموعات 
تفوق على منتخب تشيلي )2 - 1(، ثم تعادل 
الوصافة  مــن  ليتأهل   ،)1  -  1( بريطانيا  مــع 
خلف بريطانيا إلى الدور ربع النهائي بعد أن 
جمع 5 نقاط في 3 مباريات، ويواجه منتخب 
الــبــرازيــل الــقــوي. وفــي وقــت توقع الجميع أن 

يــخــوض املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي مـــبـــاراة سهلة 
جـــدًا ضــد كــنــدا، وقـــف األخــيــر نـــدًا قــويــًا ومنع 
النجمات البرازيليات من االستمتاع والتفوق 
ــعـــب، لـــتـــذهـــب املــــواجــــهــــة إلـــى  ــلـ عـــلـــى أرض املـ
أشــــواط إضــافــيــة ثــم ركـــالت الــتــرجــيــح، والــتــي 

حسمتها سيدات كندا ملصلحتها.
وتابعت سيدات املنتخب الكندي املفاجأة في 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي أيــضــًا، إذ إن مواجهة 
ســـيـــدات مــنــتــخــب أمـــيـــركـــا انــتــهــت بــانــتــصــار 
املــبــاراة  إلــى  بــهــدف نظيف، ليتأهل  تــاريــخــي 
ــدارة واســتــحــقــاق، وُيــفــاجــئ  ــ الــنــهــائــيــة عـــن جـ
للمنافسة على  ُمرشحًا  بــات  أن  بعد  الجميع 

امليدالية الذهبية أو الفضية.
فــي املــقــابــل مــشــوار منتخب الــســويــد يختلف 
كــثــيــرًا عـــن مـــشـــوار املــنــتــخــب الــكــنــدي كــثــيــرًا، 
فالسويد أكدت شراستها منذ دور املجموعات 
الذهبية  نافس على امليدالية 

ُ
وأكــدت أنها ست

مهما كلف الثمن، خصوصًا أن السويد حققت 
3 انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة فـــي دور املــجــمــوعــات 

وبنتائج ُمميزة.
وبدأ منتخب سيدات السويد املنافسات بفوز 
عريض على أبرز املرشحني املنتخب األميركي 
على  الــثــانــي  الــفــوز  ثــم حقق  نظيفة،  بثالثية 
منتخب أستراليا )4 - 2(، وختم مشواره بفوز 
بــهــدفــني نــظــيــفــني عــلــى مــنــتــخــب نــيــوزيــلــنــدا، 

ليتأهل من صدارة املجموعة برصيد 9 نقاط.
وفــــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي اصـــطـــدم منتخب 
ســيــدات الــســويــد بــســيــدات منتخب الــيــابــان، 
وتفوق عليه )3 - 1(، ليصل إلى الدور نصف 
النهائي ملواجهة املنتخب األسترالي ويتفوق 
الــفــوز  عليه بــهــدف نــظــيــف، وبــالــتــالــي يحقق 
الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــًا فــــي الـــبـــطـــولـــة ويـــصـــل إلـــى 
املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. وبــالــنــســبــة لــلــوصــول إلــى 
األولـــى ملنتخب  املــرة  النهائية، فإنها  املــبــاراة 
ســيــدات كــنــدا، الـــذي سبق أن خــرج مــن الــدور 
الــنــهــائــي فــي نسختي أوملــبــيــاد لندن  نــصــف 
يــمــلــك  وهــــــو   ،2016 ريــــــو  ــاد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأوملـ  2012
يسبق  ولــم  تاريخيًا  البرونزيتني  امليداليتني 

أن حقق أي ميدالية ذهبية أو فضية.
املقابل فإن املنتخب السويدي وصل مرة  في 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة وكــــان ذلـــك في  واحــــدة إلـــى املـ
امليدالية  لُيحقق  وخسر   ،2016 ريــو  أوملبياد 
الفضية، وسبق أن حل رابعًا أيضًا في نسخة 
املنتخبني  أن  يــعــنــي  الــــذي  األمــــر   ،2004 عـــام 
يسعيان لتحقيق أول لقب في منافسات كرة 

القدم للسيدات في األلعاب األوملبية.
وفــي ملعب آخــر سيخوض منتخبا املكسيك 
والـــيـــابـــان مــواجــهــة ُمــنــتــظــرة لــتــحــديــد هــويــة 
ــتــــوج بــاملــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة فـــي أوملــبــيــاد  ــ

ُ
امل

املــكــســيــك  ــدات  ــ ــيـ ــ سـ وتـــمـــلـــك   ،2020 طـــوكـــيـــو 
والظفر  امللعب  أرض  على  للتفوق  األفضلية 
باملركز الثالث، إال إذا كان للمنتخب الياباني 
ــثــــر، مــع  ــــالل 90 دقـــيـــقـــة أو أكــ ــرى خـ ــ كــلــمــة أخــ
ــأن املــكــســيــك لـــم تــصــل إلــــى نصف  الــتــنــويــه بــ
الياباني  املنتخب  أبــدًا، بينما وصل  النهائي 
مرتني )مــرة وصــل إلــى النهائي وخسر ومرة 

حصل على املركز الرابع(.
رياض...

»الميداليات العائلية«... ظاهرة أولمبية كندا والسويد من أجل لقب السيدات

الــفــرنــســي على  للمنتخب  ومــنــافــســًا شــرســًا 
أرض امللعب، إذ تناوب املنتخبان على التقدم 
 لفرنسا بفارق هدف 

ً
طوال الشوط األول، تارة

 ملصر بنفس الفارق، وصواًل إلى نهاية 
ً
وتارة

هذا الشوط بالتعادل )13 - 13(.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي اســتــمــر مسلسل 
تــــنــــاوب الـــتـــقـــدم بــــني املــنــتــخــبــني الــفــرنــســي 
ــــى مــنــتــصــف الـــشـــوط،  ــواًل إلـ ــ ــ ــري وصـ واملــــصــ
حــيــنــهــا نــجــحــت فـــرنـــســـا فــــي قـــلـــب الـــطـــاولـــة 
هدفني  مــن  تدريجيًا  النقاط  فــارق  وتوسيع 
إلــــى 3 أهــــــداف ثـــم أربـــعـــة أهــــــداف فـــي ظــرف 
دقائق، وسط انهيار كبير للمنتخب املصري 

لسببني: الدفاع السيئ وإهدار األهداف.
من  للكثير  املصري  املنتخب  إهــدار  وتسبب 
 بسبب الــتــســرع أمـــام املــرمــى 

ً
ــارة األهـــــداف، تــ

 بسبب قـــوة الــحــارس الــفــرنــســي الــذي 
ً
ــارة وتــ

تصدى لـ18 كرة في املباراة، في منح األفضلية 
لـــفـــرنـــســـا فــــي صـــنـــاعـــة املـــــرتـــــدات وتــســجــيــل 
األهــداف وتوسيع الفارق خصوصًا في أخر 

6 دقائق. 
وبــــعــــد الــــخــــســــارة يــــأمــــل املـــنـــتـــخـــب املـــصـــري 
وبالتالي  البرونزية  امليدالية  على  املنافسة 
اليد  الثالث فــي منافسات كــرة  املــركــز  حصد 
»األوملبية«، وذلك عندما يلعب ضد املنتخب 
اإلسباني الذي خسر نصف النهائي الثاني 
التي ستكون  امليدالية  الــدنــمــارك، وهــي  ضد 

تاريخية ملنتخب عربي في كرة اليد.
لكرة  املــصــري  املنتخب  بــأن  التنويه  ويــجــب 
النسخة  قــدم مستوى عظيما فــي هــذه  الــيــد 
»الشاب«  الجيل  األوملبياد، وهــذا بفضل  من 
ــد الـــــــذي ســـيـــكـــون لــــه شـــــأن كـــبـــيـــر فــي  ــ ــواعـ ــ الـ
وكذلك  القادمة،  والعربية  الدولية  البطوالت 
النهائية في  املباراة  ربما يكون منافسًا في 

أوملبياد باريس عام 2024.

الدنمارك تُسقط إسبانيا
ــــى املــــبــــاراة  تــــأهــــل املـــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــاركــــي إلــ
األوملــبــيــاد  فــي  الــيــد  كــرة  ملنافسات  النهائية 
ــدم أبــطــال  ــ ملــواجــهــة املــنــتــخــب الــفــرنــســي، وقـ
ــان مــتــوقــعــا  ــ ــا كــ ــمـ ــيـــرة كـ ــبـ الـــعـــالـــم مـــــبـــــاراة كـ
ــوم، فـــــي وقـــــــت فــشــل  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــًا فـــــي الـ خــــصــــوصــ
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ستكون جماهير رياضة كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، على 
موعد مع نهائي كبير سيجمع المنتخبين الفرنسي والدنماركي بطل 

العالم، وذلك بعد أن أقصى األول المنتخب المصري والثاني نظيره 
اإلسباني في منافسات الدور نصف النهائي

)Getty( المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة وأهدر أهدافا كثيرة

)Getty( القطري فارس حسونة نافس بدعم من والده المدرب

)Getty( الحارس الفرنسي تصدى لـ18 تسديدة مصرية )Getty( المنتخب الدنماركي قدم مباراة هجومية كبيرة

)Getty( منتخب سيدات السويد ُمرشح للفوز بالذهبية

املنافس  قوة  في مجاراة  اإلسباني  املنتخب 
وكــان فــارق األهـــداف يتسع حتى وصــل إلى 
3 أهداف وأحيانًا 4. بدأ املنتخب الدنماركي 
هجومية  نجاعة  عن  وبرهن  بقوة  املواجهة 
ونجح  للمباراة،  األولــى  الدقائق  منذ  كبيرة 

ــدف إلــى  فـــي تــوســيــع الــــفــــارق ســريــعــًا مـــن هــ
هدفني ثم 3 وبعدها أربعة، لينجح في إنهاء 
10(، وسط   -  14( مريح  بتقدم  األول  الشوط 
عملية  فــي  إسبانيا  ملنتخب  كبيرة  صعوبة 

هز الشباك، نظرًا للدفاع الدنماركي القوي.
وبــــدا مـــن الـــواضـــح أن املــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
الــتــي تجعله قـــادرا على  يملك كــل املــقــومــات 
حسم املواجهة ملصحلته دون مشاكل كبيرة،  
نقطة  الدفاعي، وهــي  الجانب  في  خصوصًا 
أول  فــي  للدنمارك  األفضلية  منحت  فاصلة 
30 دقيقة وجعلت املنتخب اإلسباني عاجزا 
ــانــــاة. ولـــم  ــعــ عــــن تــســجــيــل األهـــــــــداف دون مــ

تختلف األمور كثيرًا في الشوط الثاني، حني 
بـــدأ املــنــتــخــب الــدنــمــاركــي بــنــفــس »اإليـــقـــاع« 
وهاجم بكل قوة من أجل املحافظة على فارق 
األهداف أو تعزيز التقدم بأكثر من 4 أهداف، 
 نجح في ذلك وواصل تقدمه )16 - 12( 

ً
وفعال

ثم )18 - 14(، قبل أن يعود املنتخب اإلسباني 
وُيقلص النتيجة إلى فارق هدفني )20 - 18(.

وتابع املنتخب الدنماركي عرضه الهجومي 
ــهــــدف تـــلـــو األخــــــر لــيــصــل  ــقــــوي وســـجـــل الــ الــ
الــفــارق إلــى 3 أهـــداف )25 - 22( قبل حوالي 
املــواجــهــة، فــي وقــت كان  دقيقتني مــن نهاية 
املنتخب اإلسباني ُيحاول باستمرار اللحاق 

ذلك  فــي  ونــجــح  الــفــارق  وتقليص  بالنتيجة 
ــدة بــعــد أن وصـــل إلـــى فـــارق هــدف،  مـــرة واحــ
ــن ذلـــك  ــم تــســمــح بـــأكـــثـــر مــ ــارك لــ ــمــ ــدنــ لـــكـــن الــ
وأعادت الفارق إلى 3 أهداف في معظم فترات 

املواجهة.
القوي حتى  أدائها  الدنمارك على  وحافظت 
النهاية وفازت )27 - 23(، لتتأهل إلى املباراة 

النهائية عن جدارة واستحقاق بعد
 أن قدمت بطولة رائعة منذ دور املجموعات 
مرورًا بالدور ربع النهائي ونصف النهائي، 
وأثبتت أنها املرشح األقوى لخطف امليدالية 

الذهبية من أمام املنتخب الفرنسي.

سُينافس المنتخب 
المصري على الميدالية 

البرونزية لليد

منتخب سيدات كندا 
فاجأ الجميع بالوصول 

إلى النهائي

بارتشمنت يُفاجئ هولواي ويحرز ذهبية 100 م حواجز
فاجأ الجامايكي، هانسل بارتشمنت، املرشح األميركي، غرانت هولواي، 
وأحرز ذهبية 100 م حواجز في ألعاب القوى. وسجل بارتشمنت البالغ 
31 سنة 13.04 ثانية، أمام بطل العالم هولواي )13.09 ثانية( ومواطنه 
رونالد ليفي )13.10 ثانية(. وهذه أول خسارة في 17 سباقًا لهولواي 
الــــذي أصــبــح هـــذا الــصــيــف صــاحــب ثــانــي أفــضــل تــوقــيــت فــي الــتــاريــخ 
العاملي املسجل  الــرقــم  الثانية عــن  بــفــارق 1 باملئة مــن  ثــانــيــة(،   12.81(

باسم أريس ميريت في 2012.

راين كراوزر يحتفظ بلقب رمي الكرة الحديدية
احــتــفــظ األمـــيـــركـــي، رايــــن كــــــراوزر، بــذهــبــيــة رمـــي الـــكـــرة الــحــديــديــة في 
األلعاب األوملبية الصيفية في طوكيو، بتسجيله ثاني أفضل رقم في 
التاريخ مهديًا اللقب إلى جّده. وفي نسخة طبق األصل عن منصة ريو 
رقمه  مترًا محّسنًا   23.30 الــذي سجل  )28 سنة(  كـــراوزر  تــقــّدم   ،2016
األوملبي، على مواطنه جو كوفاكس )22.65 م( والنيوزيلندي توماس 
فــي املركز  املــصــري مصطفى عمرو )25 سنة(   

ّ
والــش )22.47 م(. وحــل

الثامن بمسافة 20.73 مترا. وتواجد الثالثة أيضًا على منصة مونديال 
ــراوزر، ومــنــذ ذلك  الــدوحــة 2019 الـــذي أحـــرزه كوفاكس على حــســاب كــ

الوقت، هيمن كراوزر على املسابقة ولم يخسر في 23 مناسبة.

بيتشاردو يُحرز ذهبية الوثبة الثالثية للمرة األولى

أحرز البرتغالي، بيدرو بيتشاردو، ذهبيته األولى في األلعاب األوملبية 
 28( بيتشاردو  الثالثية. وسّجل  الوثبة  بلقب  تتويجه  بعد  الصيفية، 
عامًا(، وصيف مونديالي 2013 و2015، 17.89 م من محاولته األولى، 
متقدمًا على الصيني، يامينغ جو، )17.57 م(. ومنح، أوغ فابريس زانغو، 
بلده بوركينا فاسو أول ميدالية في تاريخها بحصوله على البرونزية 
 الجزائري محّمد ياسر تريكي خامسًا )17.43 

ّ
)17.47 م(، في وقت حل

كريستيان  األميركي  املسابقة  نجم  غياب  من  بيتشاردو  واستفاد  م(. 
تايلور، حامل ذهبيتني أوملبيتني ورباعية مونديالية، بسبب اإلصابة. 
ويملك الرياضي املولود في هافانا وتم تجنيسه في 2017، رابع أفضل 

وثبة في التاريخ )18.08 م(.

أولمبيادياتقصة أولمبية

طوكيو ـ العربي الجديد

عتبر ظاهرة العائالت األوملبية، واحدة من أبرز الظواهر 
ُ
ت

األوملبية  األلعاب  دورة  هامش  على  العالم  تابعها  التي 
املقامة حاليًا في طوكيو، وسط تنافس اآلالف من العبي 
والعــبــات الــعــالــم بحثا عــن مــيــدالــيــات أوملــبــيــة. وفــرضــت 
ظــاهــرة »الــعــائــالت األوملــبــيــة« نفسها، ســواء عبر تتويج 
قيادة  تحت  مليدالية  بطل  حصد  أو  بامليداليات،  أشــقــاء 

والده.
وشــهــدت دورة طــوكــيــو األوملــبــيــة ظــهــور الــعــائــلــة بشكل 
الفـــت لــلــنــظــر، فـــي الــجــانــب الــيــابــانــي، حــيــنــمــا تـــوج األخ 
واآلخت بطلني بميداليتني ذهبيتني. ونجحت اليابانية 
أوتــا بتحقيق ذهبية فــي الــجــودو ســيــدات، ثــم لحق بها 
أيضًا على  الــجــودو  فــي  شقيقها هيفومي، ونــال ذهبية 
أقــل من  فــي  الــيــابــان ميداليتني  الــرجــال، ليمنحا  صعيد 
يــوم واحــد، ومنحا عائلتهما شرفًا كبيرًا  60 دقيقة في 
كأسرة أوملبية قدمت بطلني وميداليتني في دورة واحدة.
وعــاشــت الــريــاضــة الــعــربــيــة األجــــواء نفسها، عــبــر أســرة 
األثــقــال« بعدما  فــي لعبة »رفـــع  القطري  الــربــاع  حسونة 
تاريخًا ذهبيًا، بالحصول  فــارس حسونة،  الــربــاع،  كتب 
قطر عندما  تــاريــخ  فــي  أوملبية  ميدالية ذهبية  أول  على 

توج بامليدالية الذهبية ملنافسات وزن 96 كيلوغرامًا.
وخـــاض فـــارس حــســونــة املــنــافــســات تــحــت قــيــادة مــديــره 
املــدربــني العرب  أبــرز  الفني إبراهيم حسونة والـــده أحــد 
في لعبة رفــع األثــقــال، والــذي قــاد طيلة السنوات الثالث 
املــاضــيــة رحـــلـــة تــأهــيــل، وإعــــــداد نــجــلــه لــتــحــقــيــق الــحــلــم 
الــتــاريــخــي. وبــــرزت فــي األوملــبــيــاد عــائــلــة ثــالــثــة، صنعت 
املجد وهي سينكوفيتش الكرواتية، في لعبة التجذيف، 
عــبــر الــبــطــلــني »مـــارتـــني وفــالــيــنــت« أبــطــال الــتــجــذيــف في 

القارب الزوجي في األوملبياد.
في  تمثل  تاريخيًا  إنــجــازًا  أوملبياد طوكيو،  كما شهدت 
ومـــارتـــني« سينكوفيتش في  »فــالــيــنــت  الــثــنــائــي  نــجــاح 
مسابقات  فــي  الــزوجــي  للقارب  الذهبية  امليدالية  حصد 

التجذيف مسافة 2000 متر في ظروف مناخية صعبة.
وتــبــرز فــي الــصــورة أيــضــًا عائلة مصرية، وهــي عائلة 
محمد حمزة نجم سالح الشيش املصري، الذي نافس 
من  املنافسات  ودع  ولكنه  أوملبية،  ميدالية  على  بقوة 
الدور ربع النهائي، وخاض الدورة األوملبية، تحت قيادة 
والده حمزة نجم السالح السابق، والذي يتولى منصب 
الفترة املقبلة  الــذي يجري تجهيزه فــي  الــالعــب  مــدرب 
أوملبياد  الظاهرة  باريس 2024. وميزت هذه  ألوملبياد 

التنافس على  العائلة في  طوكيو 2020، وأظهرت قوة 
ووضع  التضامن  عبر  اإلنــجــازات  وتحقيق  امليداليات 
الــيــد بــالــيــد مـــن أجـــل الــعــائــلــة الـــواحـــدة ومـــن أجـــل علم 
ــه، ومـــن املــنــتــظــر أن تــتــكــرر هــذه  الــبــلــد الــــذي يــلــعــبــون لـ
الظاهرة في أوملبياد باريس أيضًا، خصوصًا أن هؤالء 
الرياضيني من عائلة واحدة من الشباب وهم مستقبل 
األلعاب األوملبية في السنوات القادمة، ما ُيغني األلعاب 

بظاهرة ُمميزة وجميلة.

ستكون الجماهير على 
موعد مع نهائي كبير 

بين منتخب سيدات 
السويد ومنتخب سيدات 

كندا، فمن سيكون 
البطل؟

على هامش األلعاب
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قتيبة خطيب

ــيـــر كــــــرة الـــقـــدم  ال تــــعــــرف جـــمـــاهـ
 
ّ
الــكــثــيــر عـــن مــايــكــل ريــشــكــه، لــكــن
املــخــتــصــني فـــي عـــالـــم »الـــســـاحـــرة 
الكبيرة  الــقــدرات  جيدًا  يــدركــون  املستديرة« 
اإلدارة  أساطير  أحــد  كونه  بها،  يتمتع  التي 
في بايرن ميونيخ األملاني، وكان وراء جلب 
املدرَبني اإلسباني بيب غوارديوال واإليطالي 
»الــبــافــاري«،  العمالق  إلــى  أنشيلوتي  كــارلــو 

نتيجة عالقاته الواسعة.
ترك  قــرر  بعدما  الجميع،  فــاجــأ  ريشكه   

ّ
لــكــن

مــنــصــبــه كــمــديــر ريـــاضـــي لــبــايــرن مــيــونــيــخ، 
»أي سي  لشركة  رئيسًا  أن يصبح  أجــل  مــن 
إم ستيرلر« إحـــدى أكــبــر وكـــاالت نــجــوم كرة 
ــقــــدم، وهــــو بــعــمــر 63 عـــامـــًا، كـــونـــه يطمح  الــ
واستغالل  الــبــاهــرة،  نجاحاته  مواصلة  إلــى 
ــدربــــني في  ــة مـــع أشـــهـــر املــ ــعـ عـــالقـــاتـــه الـــواسـ

العالم.
اســـتـــطـــاع ريـــشـــكـــه الـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 
املـــــدرب بــيــب غــــوارديــــوال، بــعــد دعــــوة عــشــاء 
الفني  املــديــر  ليقتنع  الــرجــلــني،  بــني  جــمــعــت 
بحسب  ميونيخ،  بايرن  بمشروع  اإلسباني 
البريطانية،  مــيــل«  مــا ذكــر لصحيفة »ديــلــي 
نتيجة قـــوة عــالقــاتــه مــع وكـــالء الــالعــبــني أو 
املــــدربــــني. ومــــع اقـــتـــراب مـــغـــادرة غـــوارديـــوال 
إلـــى مانشستر ســيــتــي، أبــلــغ ريــشــكــه املـــدرب 
األملاني توماس توخيل  ه دعا 

ّ
بأن اإلسباني 

إلـــى الــعــشــاء، لــيــقــرر »الــفــيــلــســوف« مــبــاشــرة 
والــجــلــوس معهما، وأوصــى  الــدعــوة،  تلبية 
بعد انتهاء السهرة، بضرورة سعي العمالق 
»الـــبـــافـــاري« لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات املــديــر 
الفني األملاني الشاب. تحدث ريشكه عن تلك 

ريشكه... 
تحول أسطورة

القارة  في  المواهب  مكتشفي  أبرز  أحد  ريشكه،  مايكل  األلماني  يُعّد 
األوروبية، بعدما استطاع إقناع بايرن ميونيخ بالنجم األلماني توني كروس 
في بداية مسيرته االحترافية، وعمل على انتقال اإلسباني داني كارباخال 

على سبيل اإلعارة إلى بايرن ليفركوزن

3031
رياضة

تقرير

الواقعة، بقوله: »لقد ظهر بيب ُيحب توخيل 
كثيرًا، بسبب ذكاء املدرب األملاني، وأوصاني 
 على إدارة بايرن ميونيخ الحصول على 

ّ
بأن

خدماته، نتيجة األفكار الرائعة التي طرحها 
أثناء العشاء«، لكن في النهاية ذهب توخيل 

إلى دورتموند.
 توماس توخيل سينجح في 

ّ
وأكد ريشكه أن

ه يواصل ما 
ّ
مهمته الجديدة مع تشلسي، لكن

يقوم به صديقه بيب غوارديوال في الدوري 
اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
نتيجة العالقة القوية بينهما حتى اليوم، إذ 

يتحدثان عبر الهاتف.
وعـــّبـــر ريــشــكــه عـــن إعــجــابــه الــكــبــيــر بطريقة 
تــعــامــل غـــوارديـــوال، مــنــذ الــلــقــاء األول فــي ما 
بــيــنــهــمــا، عــنــدمــا قـــــال: »دعــــانــــي إلــــى الــســفــر 
مــــعــــه، حـــتـــى نـــشـــاهـــد مـــواجـــهـــة يــوفــنــتــوس 
ــا، الـــذي كــانــت تنتظره مــبــاراة ضد  ضــد رومـ
بــايــرن مــيــونــيــخ فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا«. 
وتــابــع ريــشــكــه: »أخــبــرنــي بــيــب فــي الــطــائــرة 
كيف ستكون املباراة بني يوفنتوس وروما، 
وبــالــفــعــل حــدثــت جــمــيــع تــوقــعــاتــه. بــعــدهــا، 
سمح لي بحضور االجتماعات الخاصة مع 
وفي  الجميع،  يوجه  كيف  ورأيــتــه  الالعبني، 
النهاية فاز بايرن على روما بسبعة أهداف 
مقابل هــدف«. ومــع قــوة عالقة الصداقة بني 

ريشكه وغــوارديــوال، توقعت وسائل اإلعالم 
 املــديــر الــريــاضــي لــنــادي بــايــرن 

ّ
األملــانــيــة، أن

سيتي،  مانشستر  إلـــى  طــريــقــه  فــي  ميونيخ 
 الستيني كـــان ُيــفــكــر خـــارج الــصــنــدوق، 

ّ
لــكــن

ــــدى أهــــم الــشــركــات  فــعــيــنــاه عــلــى رئـــاســـة إحـ
العاملية في كرة القدم. ويحرص وكالء أعمال 
نجوم كرة القدم، على التوجه إلى األشخاص 
ــقــــوة والـــنـــفـــوذ والـــعـــالقـــات  الــــذيــــن لـــديـــهـــم الــ
الصفة مــوجــودة عند مايكل  الكبيرة، وهــذه 
ــــذي اســتــطــاع خــــالل تـــواجـــده مع  ريــشــكــه، الـ

بايرن ميونيخ، جلب أهم املدربني والنجوم.
بايرن ميونيخ،  غــوارديــوال عن  وبعد رحيل 
لم يعاِن ريشكه كثيرًا، بل استطاع الحصول 
على مــوعــد مــع اإليــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي، 
الفريق األملاني،  وتمكن من إقناعه بمشروع 
وأخذ منه كلمة جعلته ملزمًا بالسفر لتوقيع 

عقده.
ــم تــكــن عـــالقـــات ريــشــكــه الـــواســـعـــة ولــيــدة  ولــ
ه يمتلك مسيرة رائعة في 

ّ
الصدفة نهائيًا، ألن

عالم اإلدارة مدتها 41 عامًا، وانطلقت عندما 
كـــان يبلغ مــن الــعــمــر 15 عــامــًا، عــنــدمــا وافــق 
ليصبح  الصغيرة،  قريته  فريق  تدريب  على 
لــشــركــة »أي ســي إم ستيرلر«  الــيــوم رئــيــســًا 
إحدى أكبر وكاالت نجوم الكرة. وأصبح دور 
ريشكه مع منصبه الجديد، يختص بالرؤية 
العالم،  فــي  النجوم  أهــم وكــالء  مــع  املشتركة 
مــن أجــل وضــع خطط تسويقية قـــادرة على 
خصوصًا  الصفقات،  أفــضــل  على  الــحــصــول 
»بريميرليغ« أنفقت أكثر من 263   أندية الـ

ّ
أن

مليون جنيه إسترليني، على أتعاب الوكالء 
فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، رغــــم الـــوضـــع الــصــعــب 
نتيجة أزمة كورونا. وقال ريشكه: »كما هو 
 شــراء منزل 

ّ
الــحــال فــي أّي عمل تــجــاري، فــإن

تجمع ريشكه عالقة 
صداقة قوية مع المدرب 

بيب غوارديوال

فالنسيا ينتصر وديًا على ميالن بركالت الترجيح
وج فريق فالنسيا اإلسباني بلقب كأس »أورانج« إثر فوزه على ضيفه ميالن اإليطالي 

ُ
ت

بركالت الترجيح بنتيجة )5-3( في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب »ميستايا«. 
لم ينجح الفريقان على مدار الـ90 دقيقة في فك شفرة الشباك، لتذهب املباراة مباشرة 
الركالت  ترجمة  في  الذين نجحوا  األرض  ابتسمت ألصحاب  التي  الترجيح  لركالت 
الخمس بنجاح في شباك »الروسونيري«، بينما أهدر العبو الفريق اإليطالي ركلتني. 
برينتفورد  بمواجهة  الجديد  للموسم  استعداداتهم  »الخفافيش«  فريق  وسيواصل 
اإلنكليزي يوم السبت املقبل، وسيبدأ فالنسيا رحلته في منافسات »الليغا« يوم 13 

من الشهر الجاري على ملعبه أمام خيتافي. 

كومان: ال أحب الخسارة لكنني سعيد
قال مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، بعد الخسارة األولى لفريقه في فترة 
إنــه ال يحب الخسارة، لكنه سعيد  أمــام ريــد بــول سالزبورغ )1-2(  اإلعـــداد للموسم 

باللقاء الذي احتضنه ملعب )ريد بول أرينا(. 
وصرح كومان لوسائل إعالم النادي بعد الثناء على األداء الجيد للفريق النمساوي 
»ال أحب الخسارة لكن بعد أسبوع من االستعداد أنا سعيد«، وشدد الهولندي على أن 
»املنافس لعب بكثافة كبيرة وعليه فإن املواجهة كانت تدريبًا بدنيًا جيدًا، ألن العبيه 

توجب عليهم الركض كثيرًا خالله«. 
وفي هذا اإلطار، قال كومان »ينبغي أن ندرك أنه كان أسبوعًا مكثفًا للغاية، في ظل 
للغاية ألن الخصم لعب بالفعل  املباراة مكثفة  التدريبية. كانت  العديد من الحصص 
ــدرب ألول مـــرة فــي فترة  عـــدة مــبــاريــات فــي بــطــولــتــه، وكـــان ذلـــك رائـــعـــا«. واخــتــبــر املــ
اإلعداد للموسم اللعب بخطة )5-3-2( رغم أنه قال إن هذا التغيير ال يعني أن الفريق 

سيستخدمه مرة أخرى بشكل منتظم كما حدث املوسم املاضي.

أتلتيكو مدريد يخسر وديًا 
أمام قادش )4-2( بركالت الترجيح

خسر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه قادش بركالت الترجيح بنتيجة )4-2( على كأس 
)رامون دي كارانزا( في اللقاء الودي الذي انتهى بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله على 
النتيجة في   في 

ً
الفريق »املــدريــدي« أوال البطولة. تقدم  الــذي يحمل نفس اسم  امللعب 

الدقيقة 41 عن طريق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو. وبقي »األتلتي« متقدمًا حتى 
 86 الدقيقة  في  القاتل  التعادل  »األندلسي« هدف  الفريق  أن يسجل  قبل  الدقيقة 86 

بتوقيع الجناح املخضرم، ألبرتو بيريا. 
وفي ركالت الترجيح، انتصر أصحاب األرض الذين ترجموا الركالت األربع بنجاح، 
ألتلتيكو خالل  الثانية  الخسارة  هي  هــذه  عد 

ُ
وت ركلتني.  أتلتيكو  العبو  أهــدر  بينما 

مواجهاته الودية، حيث إنه سقط بهدف نظيف أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، 
األخير  االختبار  األملــانــي. وسيكون  وفولفسبورغ  نومانثيا  من  كل  على  فــاز  بينما 
لكتيبة األرجنتيني، دييغو سيميوني، يوم األحد املقبل أمام فينورد الهولندي، قبل أن 
يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري من ملعب )بااليدوس( معقل سيلتا فيغو يوم 

15 من الشهر الحالي.

المهاجم البرازيلي كايو جورج يجتاز 
الكشف الطبي في فريق يوفنتوس

إلى مطار  القادم من فريق سانتوس،  الشاب  املهاجم  البرازيلي، كايو جــورج،  وصل 
الكشف  يوفنتوس، وتوقيع  إلى فريق  انضمامه  إجــراءات  إيطاليا إلنهاء  تورينو في 
الطبي عليه. ووصل كايو جورج إلى مطار تورينو في تمام العاشرة صباحًا بالتوقيت 
املحلي، واستقبله ممثل من نادي يوفنتوس، وغادرا معًا املطار. وأجرى بعدها املهاجم 
البرازيلي الشاب الفحوصات الطبية الالزمة في إحدى العيادات التابعة للسيدة العجوز 
تمهيًدا لإلعالن الرسمي عن الصفقة. ُيذكر أن كايو البالغ من العمر 19 سنة لعب 84 
ا، وذلــك منذ ظهوره 

ً
مباراة رسمية بقميص فريق سانتوس سجل خاللها 17 هدف

األول في سبتمبر 2018، وسيبدأ رحلته االحترافية في أوروبا انطالقًا من منتصف 
هذا الشهر مع الفريق اإليطالي.

زهير ورد

ملنافسات  نجمًا  نفسه  فــارهــولــم،  كــارســن  الــنــرويــجــي  فـــرض 
األلعاب األوملبية في طوكيو، بعدما فّجر مفاجأة كبرى بتتويجه 
امليدالية  بالحصول على  في سباق 400 م حواجز، ولم يكتِف 
الذهبية، بل حقق زمنًا قياسيًا سيجعل اسمه راسخًا في سجل 

األلعاب األوملبية، بما أّن من الصعب تحطيم رقمه.
ثانية،   46.70 وهو  السابق  رقمه  عامًا(،   25( فارهولم  وتجاوز 
ــــذي جــعــل الــعــداء  ــو الـــرقـــم الــجــديــد ال لــيــصــبــح 45.94 ثــانــيــة، وهـ
ه 

ّ
أن ه غير مصدق 

ّ
وكأن كبيرة، وظهر  بفرحة  النرويجي يشعر 

نجح في الوصول إلى هذا الرقم، وطريقة تعبيره تعكس حجم 
اإلنجاز الذي حققه في هذا السباق.

 املتابعني في العالم، 
ّ

القى إنجاز فارهولم، إشادة كبيرة من كل
ه أول رياضي يصل إلى مستوى أقل من 46 ثانية في هذا 

ّ
بما أن

االختصاص، ليؤكد نتائجه خالل السنوات املاضية في سباق 
لم تنجح النرويج في البروز فيه طوال السنوات املاضية.

القوى في صغره،  ألعاب  فارهولم مرشحًا الحــتــراف  ولــم يكن 
بــل كــان يــمــارس ريــاضــات تقليدية مــعــروفــة فــي الــنــرويــج مثل 
بأن  مــواهــبــه وينصحه  أحــد رفــاقــه  أن يكتشف  الــتــزحــلــق، قبل 
بأن  لــه  البدنية تسمح  قــدراتــه  أّن  الــقــوى، بما  ألــعــاب  إلــى  ينتقل 

ينجح في هذا االختصاص. وكانت سنة 2015، نقطة تحّول في 
مسيرة العداء النرويجي، بعدما تعّرف على املدرب ليف أوالف 
قــدراتــه، وهو  الــذي باشر اإلشـــراف عليه بهدف تطوير  ألنيس، 
املدرب الذي أقنعه بخوض منافسات الحواجز التي تتماشى مع 
قدراته، وتكونت عالقة قوية بينهما ساعدت في تطوير مهارات 
العداء، ليصل إلى أفضل مستويات في العالم هذا االختصاص.

الرقم كان إثر  أّن وصوله إلى تحقيق هذا  وأشــار فارهولم إلى 
تضحيات كبيرة قام بها، فقد تخلى عن العديد من الرغبات من 
أجل تطوير قدراته بمساعدة املدرب، ليصل إلى الحصول على 

امليدالية الذهبية األوملبية.
األلعاب  قبل  اإلنــجــازات  مــن  بالعديد  فــارهــولــم  ويحتفظ سجل 
 في سباق 400 م حواجز في بطولة 

ً
األوملبية، منها الحلول أوال

أوروبا، وقد جدد تألقه في بطولة العالم في لندن عام 2017، كما 
تألق في بطولة أوروبــا عام 2018. خالل عام 2019 تمكن من 
 في املركز األول في الدوري املاسي، 

ّ
الفوز ببطولة أوروبا، وحل

كما فاز بسباق 400 م في بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة. 
العاملي في سباق 300 م حواجز  الرقم  وفــي عــام 2020 حطم 
 هذه النجاحات خالل األلعاب األوملبية 

ّ
)33.26(. وكان تتويج كل

العاملي مجددًا،  الرقم  الذهبية وتحطيم  امليدالية  بالحصول على 
ليدخل فارهولم سجل ألعاب القوى في العالم.

كارستن فارهولم

على هامش الحدث

يعتبر العداء النرويجي كارستن فارهولم أحد أبرز أبطال ألعاب القوى، 
وقد فرض نفسه نجمًا ال يُشق له غبار في سباق 400 متر حواجز

غادر مايكل 
ريشكه نادي 
بايرن ميونيخ 
)Getty( األلماني

)Getty( إريكسن يترقب مصيره في عالم الكرة

الــوكــالء جـــزءًا من  أو توظيف ممثل، أصــبــح 
 
ً
اللعبة اآلن«. في الخارج، يرى الجمهور رجال
واحدًا يتقاضى أجرًا، مقابل صفقة بقيمة 30 
يرسمون  فهم  لــذا  إسترليني،  جنيه  مليون 
ــدث لــســنــوات  ــا حــ ــهــم ال يـــــرون مـ

ّ
صـــــورة لــكــن

ــك الـــحـــني مـــن جـــهـــود. يــمــكــن أن  ــدة قــبــل ذلــ عــ
يكون الوكالء مسؤولني عن مساعدة النادي 
فــي الــشــراء أو الــبــيــع بالسعر املــنــاســب، فقد 
ــغـــره، وتــوظــيــف  عــمــلــوا مـــع الـــالعـــب مــنــذ صـ
أشخاص ملساعدة األســرة، واالعتناء بحياة 

ــم. ويـــعـــد ريـــشـــكـــه املــكــتــشــف  ــهـ ــيـ الــجــمــيــع إلـ
الحقيقي للنجم األملاني توني كروس، الذي 
كــان يعاني مــن الــجــلــوس على دكــة الــبــدالء 
مع بايرن ميونيخ، إذ تواصل مع إدارة باير 
لــيــفــركــوزن، وطــالــبــهــا بـــضـــرورة الــحــصــول 
الوسط على سبيل  قائد خط  على خدمات 
ــارة، ملـــدة 18 شــهــرًا، وبــالــفــعــل نــجــح في  ــ اإلعـ
جعله  مــا  موهبته،  وصقل  مهاراته  تطوير 
يــعــود مــرة أخـــرى إلــى الــعــمــالق »الــبــافــاري« 
إلـــى ريـــال مــدريــد، ويصبح  بــعــدهــا  لينتقل 

الالعب الخاصة والشخصية. يمكن أن يكون 
االنتقال الكبير، استكمااًل لعمل سنوات عدة.

ــتــــه مــــــديــــــرًا تـــقـــنـــيـــًا يـــتـــعـــلـــق عــمــلــه  ــفــ وبــــصــ
واســتــخــدام  ــة،  ــديـ األنـ بــالــتــخــطــيــط ملستقبل 
 هــذا سيجعل 

ّ
االتــصــاالت الــخــاصــة بــه، فـــإن

ــد،  ــديــ ــجــ ــه الــ ــبـ ــنـــصـ ــي مـ ــ ــًا فــ ــحــ ــاجــ ــه نــ ــكــ ــشــ ريــ
ه يريد إظهار املواهب األملانية 

ّ
أن خصوصًا 

»بوندسليغا«  بشكل أكبر، مع اعتماد فرق الـ
ــرا، مــمــن  ــتــ ــلــ ــكــ ــاب مـــــن إنــ ــبــ ــشــ عــــلــــى جــــلــــب الــ
أنظار  لفت  قصيرة،  فترة  خــالل  استطاعوا 

ركيزة أساسية مع »امللكي« خالل السنوات 
املـــاضـــيـــة. وفـــعـــل ريــشــكــه الـــشـــيء نــفــســه مع 
عندما  كــاربــاخــال،  دانــيــال  اإلسباني  النجم 
شــــاهــــده يــجــلــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدالء فــي 
ريــال مدريد، ليجري اتصاالته مع عدد من 
األندية األملانية، ويحصل على موافقة باير 
لــيــفــركــوزن، الــــذي عــمــل عــلــى تــنــمــيــة مــهــارة 
ــذي عـــاد مــرة  الــظــهــيــر األيـــمـــن اإلســـبـــانـــي، الــ
أخــرى إلــى »امللكي« وبــات واحــدًا من أفضل 

الالعبني في مركزه في العالم.

إيطاليا: أي مصير وجه رياضي
لكريستيان إريكسن؟

روما ـ العربي الجديد

يتواصل الغموض بخصوص مستقبل النجم 
تباين  وسط  إريكسن،  كريستيان  الدنماركي 
األخبار بشأن وضعه الصحي، وذلــك منذ أن 
سقط الالعب فاقدًا للوعي في بطولة أوروبا 
األخيرة في لقاء منتخب الدنمارك ضد فنلندا.
الدنماركي،  الالعب  محبي  الشكوك  وتــســاور 
مع إمكانية عدم ظهوره مجددًا مع فريقه إنتر 
ميالن اإليــطــالــي، نظرًا إلــى اخــتــالف القوانني 
بــــني إيـــطـــالـــيـــا وبـــقـــيـــة الـــــدوريـــــات األوروبــــيــــة 

األخيرة، ما يجعل مستقبل الالعب مهددًا.
وشــهــد هـــذا األســـبـــوع تـــطـــورات جـــديـــدة، فمع 
ــاء عــلــى نــجــمــه وعـــدم  ــقــ رغـــبـــة اإلنـــتـــر فـــي اإلبــ
لــلــتــخــلــي عـــنـــه، فــإن  ــنــــادي  الــ اســـتـــعـــداد إدارة 
تــكــون حاسمة والجميع ينتظر  قــد  الــقــوانــني 

معرفة موقف الجهات الصحية في إيطاليا.
ــارك  ــمـ ــدنـ ــاب مــنــتــخــب الـ ــعــ ــقـــى صـــانـــع ألــ ــتـ والـ
كــريــســتــيــان أريــكــســن زمــــالءه فــي إنــتــر ميالن 
للمرة األولــى منذ تعّرضه لنوبة قلبية خالل 
كــأس أوروبـــا 2020، وذلـــك فــي زيـــارة قــام بها 

إلى مركز تدريبات بطل إيطاليا. 
 إريكسن )29 عامًا( 

ّ
وأفــاد إنتر في بيان له أن

الــتــدريــبــات فــي »أبــيــانــو جنتيلي«  زار مــركــز 
خـــارج مــيــالنــو. وجـــاء فــي بــيــان إنــتــر »التقى 

ــع مـــســـؤولـــني  ــ ــي مـ ــاركــ ــمــ ــدنــ ــــط الــ ــــوسـ العــــــب الـ
لــلــنــادي، إضــافــة إلـــى املــــدرب وزمــالئــه وطــاقــم 
الــفــريــق. إريــكــســن فـــي صــحــة جــيــدة ويتمتع 

بحالة بدنية وذهنية ممتازة«.  
وتــابــع الــبــيــان »ســيــســتــمــر بــمــتــابــعــة بــرنــامــج 
ــاء  ــبــ ــم األطــ ــاقــ ــــن قـــبـــل طــ ــــــحــــــّدد مـ

ُ
الـــتـــعـــافـــي امل

الجهاز  وسيبقى  كوبنهاغن.  في  الدنماركي 
ومستمر  دائـــم  تنسيق  على  إنــتــر  فــي  الطبي 

خالل فترة العالج والتأهيل«. 
وســـقـــط إريـــســـكـــن عـــلـــى أرض املـــلـــعـــب خـــالل 
بــــالده  ــاراة مــنــتــخــب  ــ ــبـ ــ مـ مــــن  الـــنـــصـــف األول 
 
ّ
االفــتــتــاحــيــة أمــــام فــنــلــنــدا، ولــحــســن حــظــه أن

الدنماركي  الطبي للمنتخب  زمــالءه والطاقم 
سارعوا الى إنعاشه بسرعة بديهة عالية. 

وال تــزال عــودتــه إلــى املــالعــب موضع شــك، إذ 
ــداء جهاز  ــ الــدنــمــاركــي فــي ارتـ الــنــجــم  يستمر 
ملـــراقـــبـــة دقـــــات الــقــلــب وهــــو مـــا ال يــســمــح به 
القانون في إيطاليا، على خالف بلدان أخرى، 
إذ لــن يــكــون بــمــقــدور الــالعــب الــحــصــول على 
تــرخــيــص اســتــثــنــائــي لــخــوض املـــبـــاريـــات مع 
وجــود الــجــهــاز، ذلــك أن الــقــوانــني فــي إيطاليا 

صارمة بهذا الخصوص. 
وسيبقى مصير عودة إريكسن الى صفوف الـ 
الفحوصات  نتائج  على  معلقًا  »نيراتزوري« 
ومــدى إمكانية إزالـــة الجهاز مــن عــدمــه، وهو 
ــر قـــد يــتــأخــر الــحــســم فــيــه نــظــرًا إلـــى أن كل  أمـ
العب يخضع إلى فحص دقيق قبل الحصول 

على اإلجازة واملشاركة في املباريات.  
 موعد عودته، سواء مع إنتر أم مع ناٍد 

ّ
إال أن

آخــــر، لـــن يــكــون قــبــل ســتــة أشــهــر عــلــى األقــــل. 
الثالثاء وأشــارت  إلــى ميالنو  وصــل إريكسن 
ــرى مــحــادثــات مـــع املــديــر  تــقــاريــر إلـــى أنـــه أجــ
الــتــنــفــيــذي النــتــر جيوسيبي مـــاروتـــا قــبــل أن 
ينتقل إلــى مــركــز الــتــدريــبــات األربــعــاء لرؤية 

زمالئه واملدرب الجديد سيموني إينزاغي. 
ويـــرغـــب اإلنـــتـــر بـــشـــدة فـــي بـــقـــاء الـــالعـــب في 
صـــفـــوفـــه، بـــعـــد أن ســـجـــل مـــســـتـــواه تــحــســنــًا 
كــبــيــرًا خـــالل نــهــايــة املـــوســـم املـــاضـــي، ونــجــح 
في أن يصبح أساسيًا كما ساعد الفريق في 
الحصول على الدوري اإليطالي رغم املصاعب 
التي واجهها مباشرة بعد تعاقده مع الفريق 
عــام 2020،  الشتوية في  االنتقاالت  في ســوق 
بعد  الفريق  في  مكانه  مهددًا بخسارة  وكــان 
الــفــشــل الــكــبــيــر الــــذي عــرفــه تــزامــنــًا مـــع تــوتــر 
ــــدرب الــفــريــق الــســابــق كــونــتــي  الــعــالقــة مـــع مـ
الذي اختار الحقًا منحه فرصة جديدة ونجح 
مع  السابق  بمستواه  الظهور  في  الدنماركي 

توتنهام اإلنكليزي.
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ثاني أكسيد الكربون
ما الذي حدث قبل 40 مليون سنة؟

محمد الحداد

ــــة جـــديـــدة، بــقــيــادة  أظـــهـــرت دراسـ
جــامــعــة بــريــســتــول الــبــريــطــانــيــة، 
أكسيد  ثاني  تركيز  انخفاض  أن 
الــكــربــون فــي الــغــاف الـــجـــوي، لــعــب دورًا 
رئيسيًا فــي دفــع مناخ األرض مــن الــدفء 
إلــــى عـــالـــم جــلــيــدي بــــــارد، مــنــذ قـــرابـــة 34 
مــلــيــون ســـنـــة. يــمــكــن عــكــس هــــذا الــتــحــول 
جزئيًا في القرون التالية، بسبب االرتفاع 
في ثاني أكسيد الكربون بسبب األنشطة 

البشرية.
ــة، خـــــــال الـــعـــصـــر  ــ ــنـ ــ ــيــــون سـ ــلــ ــبــــل 40 مــ قــ
ــــت الــــــقــــــارة الــقــطــبــيــة  ــانـ ــ ــــي، كـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ األيـ
ــة.  ــورقــ ــابـــات املــ ــغـ ــالـ الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــغـــطـــاة بـ
ولـــكـــن، قــبــل 34 مــلــيــون ســـنـــة، فـــي عصر 
ــت هـــذه الــغــابــات 

َ
ــبــِدل

ُ
األولــيــجــوســن، اســت

بألواح جليدية قارية سميكة، كما نعرف 
الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة الـــيـــوم، وفــق 
)الثاني  االثنن  التي نشرت يوم  الدراسة 
 Nature مـــن الــشــهــر الــــجــــاري( فـــي مــجــلــة
 
ً
دليا الــدراســة  نتائج  تقدم    .Geoscience

)Getty( تغير المجتمعات البكتيرية هياكلها الدهنية للتكيف مع تغير درجة الحرارة

إضــافــيــًا عــلــى أن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
املــوجــود فــي الــغــاف الــجــوي، يلعب دورًا 
قــيــادة مــنــاخ األرض، بما في  حاسمًا فــي 
القطب  فــي  الجليدي  الغطاء  تكوين  ذلــك 
كمية  بيانات  الــدراســة  وتــوفــر  الجنوبي. 
جديدة من نصف الكرة األرضية الجنوبي، 
توضح لنا كيف تغير املناخ على األرض 
عبر هذا االنتقال املهم من حالة االحتباس 

الحراري إلى حالة األلواح الجليدية.
الــدراســة،  املشاركة في  املؤلفة  وأوضــحــت 
فـــيـــتـــوريـــا لــــوريــــتــــانــــو، بـــاحـــثـــة مـــــا بــعــد 
ــتـــوراه فـــي تــخــصــص الــجــيــوكــيــمــيــاء  ــدكـ الـ
الــعــضــويــة، فــي جــامــعــة بــريــســتــول، أنـــه ال 
كيفية  عن  قليلة  معلومات  ســوى  تتوافر 
تغّير املناخ على األرض. وتظهر البيانات 
الــقــديــم، أن  الفحم  الــجــديــدة املستمدة مــن 
انــخــفــضــت بنحو  ــرارة األرض  ــات حــ درجــ
2.5 درجــــة مــئــويــة، عــلــى غــــرار تــلــك الــتــي 

لوحظت في درجات حرارة املحيطات. 
»العربي  لـ تصريح  فــي  لوريتانو  وقــالــت 
ــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتـــخـــدمـ الــــجــــديــــد«: »اسـ
نماذج املحاكاة املناخية الختبار الدوافع 

الــحــرارة، ووجدنا  درجــة  لتغير  املحتملة 
انخفاضًا في  الــتــي تضمنت  املــحــاكــاة  أن 
ثاني أكسيد الكربون في الغاف الجوي، 
يــمــكــنــهــا فــقــط إنـــتـــاج تــبــريــد مــتــوافــق مع 
ــة الـــحـــرارة مــن الــفــحــم. وهــذا  بــيــانــات درجـ
يعني أن انخفاض ثاني أكسيد الكربون، 
ــــح مـــســـؤواًل عـــن االنــتــقــال  ــان عــلــى األرجـ كـ
مــن الــحــالــة املــنــاخــيــة الــدافــئــة، إلـــى املــنــاخ 

الجليدي«.
ــة بــــشــــأن تــأثــيــر  ــ ــدراســ ــ ــائـــج الــ ــتـ تـــحـــظـــى نـ
ــــاض فـــــي تــــركــــيــــز ثــــانــــي أكـــســـيـــد  ــفـ ــ ــــخـ االنـ
الــكــربــون فــي الــغــاف الــجــوي، عــلــى تغير 
طبيعة مناخ األرض منذ قرابة 34 مليون 
ســـنـــة، بــأهــمــيــة مـــتـــزايـــدة لــفــهــم الــســيــاق 
الحالي لتغير املناخ وزيادة ثاني أكسيد 
ــوي، ألن هـــذا  ــجــ ــربـــون فــــي الــــغــــاف الــ الـــكـ
الــتــحــول يمكن عكسه جــزئــيــًا فــي الــقــرون 
ــة بــســبــب االرتــــفــــاع فـــي تــركــيــزات  ــقـــادمـ الـ
غازات االحتباس الحراري، وخاصة ثاني 
أكسيد الكربون، نتيجة األنشطة البشرية.

يــرتــبــط انــخــفــاض ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
بانخفاض درجات الحرارة، ومن املحتمل 

الجليد خــال أشهر  أن يسهم في تكوين 
الــــشــــتــــاء، ويـــمـــنـــع الـــــذوبـــــان خـــــال أشــهــر 
النباتي  الغطاء  بيانات  وتظهر  الصيف. 
النباتات  أن  الــدراســة،  املتضمنة في هــذه 
تكيفت في وقــت واحــد مع درجــات حــرارة 
ــرودة، مــا يـــدل عــلــى حــــدوث تطور  ــ أكــثــر بـ
النباتات من األنــواع التي تكيفت مع  في 
درجات الحرارة العالية للغاية إلى األنواع 

التي تعيش في ظروف أكثر اعتدااًل.
ــراء  ــ ــن األســـالـــيـــب املــســتــخــدمــة فــــي إجـ ــ وعـ
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــارت املـــؤلـــفـــة املـ ــ ــ الـــــدراســـــة، أشـ
الــبــحــث، إلـــى أن الــفــريــق اســتــخــدم تــوزيــع 
األحافير الجزيئية. على وجه الدقة، بقايا 
املــتــحــجــرة املحفوظة  الــبــكــتــيــريــة  الـــدهـــون 
فـــي رواســــــب األراضـــــــي الـــرطـــبـــة الــقــديــمــة. 
هياكلها  البكتيرية  املجتمعات  تغير  إذ 
الحرارة  درجــة  تغير  للتكيف مع  الدهنية 
والحموضة، ويمكن بعد ذلك الحفاظ على 
هذه املركبات لعشرات املاين من السنن.

ويمكن من خال هذه املــواد املحفوظة أن 
يعثر العلماء على أدلة على درجة الحرارة 
األخـــرى. بعد  البيئية  والــظــروف  السابقة 
التي حصلوا  البيانات  الفريق  ذلك، قارن 
عــلــيــهــا بــمــجــمــوعــة مــــن نــــمــــاذج مــحــاكــاة 
املــنــاخ الــتــي تــعــيــد إنــتــاج درجــــة الــحــرارة 

املتغيرة تحت تأثيرات مختلفة.
وأضافت لوريتانو: »تضيف بياناتنا قطعة 
جـــديـــدة إلــــى الـــلـــغـــز، خـــاصـــة بــالــنــســبــة إلــى 
نصف الكرة الجنوبي، ولكننا نأمل أن نرى 
املــزيــد مــن الــســجــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

تغطي هذا االنتقال املناخي الكبير«.

تظهر البيانات 
الجديدة املستمدة 

من الفحم القديم، أن 
درجات حرارة األرض 
انخفضت بنحو 2.5 

درجة مئوية

■ ■ ■
يرتبط انخفاض 

ثاني أكسيد الكربون 
بانخفاض درجات 

الحرارة، ومن املحتمل 
أن يسهم في تكوين 
الجليد خالل أشهر 

الشتاء، ويمنع الذوبان 
خالل أشهر الصيف

■ ■ ■
يمكن من خالل هذه 

املواد املحفوظة أن يعثر 
العلماء على أدلة على 
درجة الحرارة السابقة 

والظروف البيئية 
األخرى

باختصار

قبل 40 مليون سنة، خالل العصر األيوسيني، كانت القارة القطبية الجنوبية مغطاة بالغابات المورقة. ولكن، قبل 34 مليون سنة، 
في عصر األوليجوسين، استُبِدلَت هذه الغابات بألواح جليدية قارية سميكة. لماذا؟

هوامش

معن البياري

حدث في السادسة وسبع دقائق مساء يوم الرابع من 
آب أن انفجارا قياميا دّمر الكثير من بيروت، وجّرح 
روَحها، وأجهز على مرفئها، ارتفع فيه قتلى كثيرون 
إلى العال. خيض في الواقعة، ذات الفداحة املهولة، كالم 
أو ســردا،  أو مسرحا  األدب، شعرا  أمــا صانع  كثير. 
ا يحّدق في مشهٍد كهذا، ليس له أن يأتي بأي كالم 

ّ
مل

واإليــحــاء  اللغة  مــن  يبني  أن  إبــداعــا،  يأتي  أن  أراد  إن 
والبعيد،  القريب  من  واملتخيل،  الواقعي  من  واملــجــاز، 
 منه على املشهد وتفاصيله. 

ّ
مبناه الخاص الذي يطل

ــا فــعــلــه الــشــاعــر عــقــل الــعــويــط، فــي مــطــولــتــه، أو  .. ومـ
ملحمته، أو محض قصيدته، »الرابع من آب«، الصادرة 
في كتاٍب ضّمها )دار شرق للكتاب، بيروت، 2021(، 
ــه عــبــر مـــن بـــيـــروت قــبــل الـــســـادســـة وســـبـــع دقــائــق  أنــ
مساء ذلــك اليوم الــذي اكتمل أول من أمــس عــاٌم عليه 
اليوم،  إلى ما بعد السادسة وسبع دقائق مساء ذلك 
إلى لحظة  املرفأ  االنفجار في  من لحظٍة سابقة على 
لتصير  بعد.  ما  غيَرها  قبل  ما  بيروت  لتكون  تالية، 
فــي نــشــيــٍج عـــال، لــتــقــول الـــذي فــي حــواشــيــهــا، وتعلن 
واللوعة  وبالنشيد  واألنــن  الخافت  والغناء  بالصراخ 
واالحتضار، وبالصمت أيضا، وبكثيٍر غير هذا كله، 
أســًى عاليا، تستدعي فيه آالمــا بعيدة وأخــرى ماثلة 
واالحتجاج  والتفّجع  الغضب  مــفــردات  وتضّج  فيها، 

وفــي 65  واملــوت.  الشهادة  بتراجيديا  فيها  والسخط 
صفحة، بال عناوين فرعية بن مقاطع الشعر املتصل 
والــحــواري، يبسط عقل  باملسرحي  املــوصــول  بالنثر 
العويط بيروت الذي صار ميناؤها قتيال، بيروت التي 
املــدّمــاة، املجروحة،  ال يقدر رثــاٌء على رثائها، بيروت 
بيروت التي تبدو في خواتيم القصيدة كأنها تنتظر 
عبورا إلى زمٍن آخر، يأتيها بأعجوبة ما، قد تنجيها.

ســيــكــون لــقــصــيــدة عــقــل الـــعـــويـــط مــوقــعــهــا الــفــريــد 
ــيــــروت، ليس  ــيـــرة عـــن بــ فـــي عــنــقــود الــقــصــائــد الـــوفـ
لــخــصــوصــيــة الـــســـْمـــت الــفــجــائــعــي املــشــحــونــة فــيــه، 
 طموح في اإلفــادة من كل ممكنات 

ٌ
وليس ألنها فعل

التي  املدينة  للتعبير عن السخط من موت هذه  اللغة 
للتحّدي  وأيضا  أيضا  وإنما  مدينة،  أي  مثل  ليست 
الذي تواجه به من يقصد تصنيفا لها، ذلك أنه بقدر 
الــرثــاء فــإن فيها مقادير من  مــا فيها مــن مساحات 
تعلن عجزها  أنها قصيدة  كما  بــبــيــروت،  االحــتــفــال 
عن وصف ما تريد وصفه، وفي الوقت نفسه، تذهب 
املـــجـــازات فيها إلـــى مــطــارح بــاهــظــة اإليـــحـــاء. كــمــا أن 
بن  والــواقــعــي،  السوريالي  بن  فيها  املركب  التداخل 
اآلتي  والنثري  عــال  الــذي يمتح من متخيل  الشعري 
من فائض البساطة في العادي من األشياء واليومي 
وراو،  راء  الــذي يصنعه  التداخل  هــذا  التفاصيل،  من 
التي  البيروتية  القصيدة  على  جــديــد  ونــاثــر،  شــاعــر 
في  تبدو  التي  املدينة  مديح  مــن  فائض  فيها  حضر 

أن تسعفها  أنــفــاســهــا  تــحــاول  الــعــويــط  صنيع عــقــل 
الحكي عن نفسها، وهي في مساحة احتضار،  في 
السادسة وسبع  قبل  ما  ما بن  وفــي مسافة زمنية 
دقــائــق ومـــا بــعــدهــا. وعــلــى مــا فــي الــنــص، بسطوره 
الشعرية )888 سطرا( من بعض التعقيد في صياغة 
مشهد بيروت وأنينها ومرفئها القتيل، إال أن عنوان 
البساطة، كما  الكتاب غاية في  القصيدة على غالف 
التصميم الرائق للفنان إميل منعم، ال ينبئ عن غير 

زمن الواقعة إياها، الرابع من آب.
»أيــصــّح أن ُيــرثــى مــكــان مـــا/ لــم يلتئم بــأشــالئــه؟« .. 
الحركات  املتتابع  النص  واحــد من أسئلة توزعت في 
الزجاج  بــاآلالم وبشظايا  والتي تحتشد  واملشهديات 

إلــى غواية  الــعــويــط  والــحــشــرجــات. ال يستسلم عقل 
التفجع والطلليات واملكوث في الحنن ولعن القتلة الذين 
»عبثا يهربون من مرايا كوابيسهم«، بل تتسع حدقتا 
عينيه ليرى ما قد ال يراه غير الشعراء. والشعراء لهم 
موقع عال في هذه القصيدة امللحمية الشجى والروح: 
»مــيــنــاؤك قــتــيــل/ لــكــن شـــعـــراءك ســـمـــاؤك/ شــعــراؤك 
املشهد  فــي غضون  يــرى صديقنا  ..«. ومما  كــنــزك/ 
بعد السادسة وسبع دقائق يوم الرابع من آب »جرٌح 
 على كرسيٍّ مخلوع/ وكرسي مخلوع لن 

ّ
يطير ليحط

 في شارع ليستريح«. ويرى في األثناء 
ٍّ

يعثر على ظل
»الفندق الذي غادر كراسيه/ لئال يقدم القهوة بفناجن 

متأملة«.
إعــالن بيروت  فــي  املـــاء«  نجح صاحب »ماحيا غربة 
نــشــيــجــهــا الـــعـــالـــي، وفــــي إطــــالق غــضــبــتــه، بــمــفــردات 
الــشــاعــر الـــذي يعطي املــحــســوس املــعــاَيــن مــوقــعــه في 
الذي  املتخيل  بـــأدوات  يرسمها  التي  اللوحة  تلوينات 
يستأنس بإغريقيات بعيدة وتعبيرات إنجيلية ومراٍث 
فيه  يحار  الــذي  بالراهن  وغيرها،  هــذه  وقبل  عتيقة، 

شاعر يقف قدام املشهد، يوم الرابع من آب، ويسأل:
كيف أصفك يا بيروت؟/ في الساعة السادسة وسبع 
دقائق/ كيف أصفك/ فكيف مليت أن يصف؟«. .. ولكن 
مــا رأى،  أمــامــه رأى  الــذي سجى مدينة شهيدة  امليت 
الشعر.  وغــيــر  الشعر  مــن  القيمة،  عــالــي  وكــتــب نصا 

شكرا عقل العويط.

عقل العويط... نشيج بيروت والمرفأ عاليًا

وأخيرًا

قصيدة تعلن عجزها 
عن وصف ما تريد وصفه، 
وفي الوقت نفسه، تذهب 
المجازات فيها إلى مطارح 
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