
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk
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في العدد

تهدئة غزة  

يــعــتــزم رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
الدول  مجموعة  قمة  من  االستفادة  جونسون 
بريطانيا هذا  عقد حضوريًا في 

ُ
ت التي  السبع 

ــبــــوع، مـــن 11 يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري  األســ
إلــى 13 مــنــه، بــهــدف حــّث الــقــادة على االلــتــزام 
بتحصني سكان العالم ضّد كوفيد-19 بحلول 
نهاية عام 2022. وجاء في بيان له، أمس األحد، 
مستوى  إلــى  لالرتقاء  إلينا  ع 

ّ
يتطل »العالم  أّن 

التحدي األكبر في حقبة ما بعد الحرب: هزيمة 
كــوفــيــد-19 وقــيــادة الــتــعــافــي الــعــاملــي. وســوف 
يكون تحصني العالم بحلول نهاية العام املقبل 

أعظم إنجاز منفرد في تاريخ الطب«. ُيذكر أّن 
إجمالي عدد إصابات كورونا عامليًا بلغ نحو 
173 مليونًا و800 ألف إصابة، من بينها أكثر 
تــعــاٍف، في  ألــف حــالــة  مــن 156 مليونًا و700 
ى إجمالي عدد الوفيات ثالثة ماليني 

ّ
حني تخط

و700 ألف وفــاة، بحسب بيانات عــّداد »وورلد 
ميترز« أمس األحد.

وكــانــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة قــد تــعــهــدت في 
فبراير/ شباط املاضي بتحويل معظم فائض 
إلى مبادرة كوفاكس  لديها  اللقاحات  جرعات 
الصحة  لكّن وزيــر  بها.  الفقيرة  الـــدول  إلمـــداد 

البريطاني مات هانكوك صّرح أخيرًا بأّن بالده 
الــوقــت الحالي.  ال تملك أّي جــرعــات زائـــدة فــي 
من جهة أخرى، أفاد هانكوك، أمس األحد، بأّن 
املــتــحــّور الهندي مــن فــيــروس كــورونــا الجديد 
البالد،  الــذي يهّدد رفــع ما تبقى من قيود في 
املتحّور  مــن  أكثر  املــائــة  فــي  ينتقل بنسبة 40 
َعّد 

ُ
البريطاني الذي كان سائدًا في البالد التي ت

األكثر تضررًا من الفيروس في أوروبا.
في سياق آخر، لم يستبعد مدير وكالة الدواء 
اإليــطــالــيــة نــيــكــوال مــاغــريــنــي فــرضــّيــة الحاجة 
كما  سنويًا،  لكوفيد-19  مضاد  تحصني  إلــى 

أّن  هي الحال مع اإلنفلونزا، معيدًا السبب إلى 
»مــتــحــّورات فــيــروس كــورونــا الــجــديــد صــارت 
مصدرًا للقلق«. وأشار إلى أّن شركات األدوية 
العاملية »تعمل، ليس فقط من أجل توفير جرعة 
أكثر  ثــاٍن  لقاحات جيل  تطوير  بل على  ثالثة، 
الفيروس  من  محتملة  متحّورات  ضــّد  فعالية 

لفصل الشتاء املقبل«.
أّما في الهند املنكوبة، فتستعّد مناطق مختلفة 
العزل مع تراجع اإلصابات  لتخفيف إجــراءات 

بالفيروس، ابتداًء من اليوم اإلثنني. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(
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للحديث تتمة...

الفلسطينية  المقاومة  بين  اتفاق  إلى  للتوصل  جهودها  القاهرة  مواصلة  مع 
واالحتالل لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، يتصدر ملف تبادل األسرى هذا المسار، مع 
مؤشرات على قرب طرح مصر عرضًا في هذا السياق، بدفع من إدارة جو بايدن، 

فيما نجحت »حماس« بفصل الموضوع عن عملية اإلعمار

القاهرة ـ العربي الجديد

الهدوء في غزة،  على وقع استمرار 
بــعــد الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر 
على القطاع، تتواصل الجهود التي 
تـــقـــودهـــا مــصــر خـــصـــوصـــا، بـــدعـــم أمــيــركــي، 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يــكــرس هــــذه الــتــهــدئــة، 
ويــمــّهــد إلعــــادة اإلعـــمـــار فــي غـــزة. ويــبــدو أن 
املــلــف األبــــرز الــــذي يــتــمــحــور الــنــقــاش حوله 
راهنا، وقد يكون مقدمة إلعالن االتفاق، هو 
ــــرى، الـــذي تسعى الــقــاهــرة  مــلــف تــبــادل األسـ
سريع،  بشكل  إلتمامه  واشنطن  من  وبطلب 
مع تقّدم جيد في مسار املفاوضات حول هذه 
تمرير  الصفقة، ونجاح حركة »حماس« في 
رؤيــتــهــا بــالــفــصــل بـــن مــفــاوضــات الــصــفــقــة، 

وعملية إعادة إعمار غزة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كشفت مــصــادر مصرية 
مــطــلــعــة عــلــى مــلــف الـــوســـاطـــة املــصــريــة بن 
ــلـــي وفـــصـــائـــل املـــقـــاومـــة  ــيـ االحــــتــــالل اإلســـرائـ
امللف  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الفلسطينية، 
املـــصـــري  ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ال لـــصـــانـــع  واألهـــــــــــم،  األول، 
فـــي تــرتــيــب املــلــفــات الــخــاصــة بــالــوضــع في 
فــلــســطــن، هـــو مــلــف قــضــيــة تـــبـــادل األســــرى. 
وأضافت أن القيادة املصرية تلقت مطالبات 
واضــحــة مــن إدارة جــو بــايــدن بسرعة إتمام 
هذا امللف، واعتباره األهم عقب وقف إطالق 
الـــنـــار بــعــد الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة. وأوضـــحـــت 
بتقديم  معنية  القاهرة ستكون  أن  املصادر، 
ــزم تــســهــيــالت ومــــســــاعــــدات لـــقـــطـــاع غــــزة،  ــ حـ
الصفقة.  إلتمام  »حماس«  لحركة  كمحفزات 
وشّددت على أن الرئيس املصري عبد الفتاح 
معتبرة  دورّي،  بشكل  امللف  يتابع  السيسي 
أن »مـــلـــف الــصــفــقــة بــمــثــابــة اخـــتـــبـــار، حـــدده 

بايدن، لنظيره املصري«.
وقـــالـــت املـــصـــادر إن الــرئــيــس املـــصـــري وّجـــه 

بــتــلــبــيــة مــطــالــب حـــركـــة »حـــمـــاس« الــخــاصــة 
الــقــطــاع، وهــو  لــســكــان  إنــســانــيــة  بتسهيالت 
الراهن،  الوقت  في  للحركة  الرئيسي  املطلب 
في محاولة إلقناع قيادة »حماس« بتسهيل 
مهمة القاهرة. وكشفت املصادر عن تغييرات 
للحركة،  العسكرية  الـــذراع  بمطالب  متعلقة 
بـــشـــأن جـــانـــب مـــهـــم فــــي مـــفـــاوضـــات صــفــقــة 
الــتــي تتكتم عليها كــافــة األطـــراف،  ــرى،  األســ
إذ طـــالـــب مــمــثــلــو »كــتــائــب الـــقـــســـام«، قــيــادة 
»حماس« بضرورة أن تضمن الصفقة اتفاقا 
مــع الــجــانــب املــصــري بــتــمــريــر مــجــمــوعــة من 
املــســتــلــزمــات الـــخـــاصـــة بــفــصــائــل املـــقـــاومـــة، 
ــادة بــنــاء مــا تــم تــدمــيــره مــن بنية تحتية  إلعـ
خاصة بأعمال املقاومة. وأشارت إلى أن هذا 
املــطــلــب يــأتــي بــتــوافــق عـــام مــع كــافــة أعــضــاء 
الغرفة األمنية املشتركة للفصائل في قطاع 
غزة، التي أدارت املعركة األخيرة ضد الجيش 

اإلسرائيلي.
وتـــابـــعـــت املــــصــــادر أن مــــا حــــددتــــه »كــتــائــب 
القسام« هو مطلب أو شرط خاص بالوسيط 
الـــــذي ســيــشــرف عــلــى إتـــمـــام الــصــفــقــة وهــو 
مصر التي ترغب في إنجازها بشكل سريع. 
ضمن  بناء  مــواد  بتمرير  الكتائب،  وطالبت 
إعمار قطاع غزة  إعــادة  آلية  آلية بعيدة عن 
ــقـــرر أن تــتــم بـــإشـــراف مــصــري  والـــتـــي مـــن املـ
ودولي، الفتة إلى أن شرط الذراع العسكرية 
»حــمــاس« جــاء لــعــدم اتــهــام الــحــركــة الحقا،  لـــ
بــاســتــغــالل مـــواد وأمــــوال إعــــادة اإلعــمــار في 

أعمال عسكرية بشكل ُمسيء للمقاومة.
»القسام«  مطالب  أن  املصادر  أوضحت  كما 
مدنية  بمعدات  متعلقة  تسهيالت  تضّمنت 
تمريرها  ُيمنع  دائما  كان  استخدامن،  ذات 
ــقـــاب الـــحـــروب اإلســرائــيــلــيــة  لــلــقــطــاع فـــي أعـ
قـــدرات فصائل  عليه، فــي محاولة للحد مــن 
املـــقـــاومـــة. وكــشــفــت أن الــجــانــب املـــصـــري لم 

ُيبِد رفضا للمطالب الحمساوية حتى اآلن، 
الفتة إلى أن توصيات املسؤولن في جهاز 
العامة املصرية بشأن املطالب لم  املخابرات 
تتضمن أي إشارة لخطورة املطالب. وذكرت 
أن مــصــر ســمــحــت ســابــقــا، وبــتــفــاهــمــات مع 
ســلــطــات االحــــتــــالل، بــنــقــل مـــعـــدات وتــقــنــيــة 
أمـــنـــيـــة لـــلـــحـــركـــة، ملــســاعــدتــهــا عـــلـــى مــراقــبــة 
وتأمن الحدود املشتركة مع شمال سيناء، 
ملواجهة عناصر تنظيم »داعــش« ومساعدة 

صالح النعامي 

مــع اقـــتـــراب الــتــصــويــت عــلــى حــكــومــة جــديــدة 
في إسرائيل ستطيح برئيس الوزراء الحالي 
بنيامن نتنياهو من الحكم، بعد 12 عاما على 
التوالي في رئاسة الوزراء، وبمجموع 15 سنة 
البيضاء،  الراية  األخير  يرفع  لم  السلطة،  في 
التحالف بن زعيم  التحريض على   

ً
مــواصــال

املــعــارضــة، رئــيــس حـــزب »يــيــش عــتــيــد« يئير 
لــبــيــد، وزعــيــم حـــزب »يــمــيــنــا« نــفــتــالــي بينت، 
للتناوب على رئاسة الحكومة بينهما، بدعم 
من أحــزاب أخــرى. وحظي نتنياهو بدعم من 
كــبــار الــحــاخــامــات الــذيــن دعـــوا إلـــى »فــعــل كل 
شــيء« من أجــل إحباط تشكيل حكومة لبيد، 
ــالـــدور الــــذي لــعــبــه حــاخــامــات في  بــمــا ذّكــــر بـ
اإلسرائيلي  الحكومة  رئيس  على  التحريض 
الــســابــق إســحــق رابــــن بــســبــب تــوقــيــعــه على 
ــــذي قـــاد  ــــو الـــتـــحـــريـــض الــ ــو، وهـ ــلــ اتــــفــــاق أوســ
إلــى اغــتــيــال رابـــن نهاية 1995. وتــرافــق ذلك 

ــوات الـــجـــيـــش املــــصــــري فــــي هـــــذه املـــهـــمـــة.  ــ ــ قـ
وبــحــســب املــــصــــادر »هـــنـــاك تـــقـــّدم جــيــد في 
مسار مفاوضات صفقة تبادل األسرى بناء 
على االهتمام املصري«، مؤكدة أن »حماس 
ــا بــالــفــصــل بــن  ــتـــهـ اســـتـــطـــاعـــت تـــمـــريـــر رؤيـ
ــادة إعــمــار  مــفــاوضــات الــصــفــقــة، وعملية إعــ
غـــزة«. وتحدثت عــن تغاضي »إســرائــيــل عن 
ذلك، معتبرة أن األهم هو إتمام الصفقة على 
أي وجـــه بسبب تــأثــيــراتــهــا الــخــطــيــرة داخــل 

الشارع اإلسرائيلي«.
بــــأربــــعــــة  ــفــــظ  ــتــ تــــحــ »حــــــــمــــــــاس«  أن  ُيـــــــذكـــــــر 
ســــــرا خــالل 

ُ
إســـرائـــيـــلـــيـــن، بــيــنــهــم جـــنـــديـــان أ

الــحــرب على غــزة صيف عــام 2014 مــن دون 
اإلفــــــصــــــاح عـــــن مـــصـــيـــرهـــمـــا أو وضــعــهــمــا 
الصحي، واآلخران دخال غزة في ظروف غير 
واضــحــة خــالل الــســنــوات املــاضــيــة. ويشترط 
االحـــــتـــــالل إعـــــــــادة مـــواطـــنـــيـــه األربـــــعـــــة قــبــل 
انــطــالق أي عملية إلعـــادة إعــمــار قطاع غــزة، 
فلسطيني،  مليوني  مــن  أكــثــر  يسكنه  الـــذي 
وتــحــاصــره تــل أبــيــب مــنــذ صــيــف 2006. في 
إسرائيلية  صحافية  تــقــاريــر  نقلت  املــقــابــل، 
ــرًا، قـــولـــهـــم إن  ــ ــيـ ــ عــــن مـــســـؤولـــن أمـــنـــيـــن أخـ
ــمـــاالت إبــــــرام صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى مع  ــتـ احـ
»حماس« ارتفعت، مؤكدة أن إسرائيل تنتظر 

ــلـــي  مــــع تـــحـــذيـــر رئــــيــــس جــــهــــاز األمـــــــن الـــداخـ
اإلســـرائـــيـــلـــي »الــــشــــابــــاك« نـــــداف أرغــــمــــان من 
ــي الــــخــــطــــاب الـــعـــنـــيـــف  ــ »تـــصـــعـــيـــد خـــطـــيـــر فــ
والــتــحــريــضــي«، وحـــصـــول عــمــلــيــات اغــتــيــال.
ويـــعـــتـــزم رئـــيـــس الــكــنــيــســت يــــاريــــف لــيــفــن 
إبـــالغ الــنــواب رســمــيــا الــيــوم اإلثــنــن بــإعــالن 
املــــعــــارضــــة تـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــالف لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
أعــلــن مكتبه.  كــمــا  تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، 
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن اإلخطار 
الثقة  على  للتصويت  االستعدادات  سيطلق 
بــالــحــكــومــة الــجــديــدة، والــــذي مــن املــرجــح أن 
يــتــم األربـــعـــاء املــقــبــل أو اإلثـــنـــن الــــذي يليه. 
وعلى الرغم من اإلعالن الذي صدر في وقت 
الحليف  الجمعة من قبل ليفن،  متأخر يوم 
قائمة  تبقى  املخاوف  فــإن  لنتنياهو،  املقرب 
مــن عــرقــلــة تشكيل االئـــتـــالف. وعــلــى الــــورق، 
ـــــ بينت،  ُيــفــتــرض أن يــحــصــل تــحــالــف لــبــيــد 
عـــلـــى أغــلــبــيــة ضــئــيــلــة فــــي تـــصـــويـــت الــثــقــة. 
ــان حـــدوث  ــكـ لــكــن األنــــظــــار ســتــتــجــه نــحــو إمـ
االتــفــاق،  وبموجب  التحالف.  فــي  انشقاقات 
ــلـــوزراء ملـــدة عــامــن،  ســيــكــون بــيــنــت رئــيــســا لـ
عــام 2023. وقبيل ســاعــات من  لبيد  ويتبعه 
الحكومي، واصل  االئتالف  ليفن عن  إعــالن 
نتنياهو التحريض، معتبرًا في كلمة متلفزة 
»الليكود« بقيادته  عقب اجتماع كتلة حزب 
أمس، أن الحكومة التي ستشكل ال تستطيع 
حماية إسرائيل وال منع إيران من الحصول 
عــلــى ســــالح نـــــووي، مــعــتــبــرًا أنـــهـــا »حــكــومــة 
يسار لن تتمكن من ضمان مصالحنا«، داعيا 
على  خطرًا  »تشكل  ألنها  ضدها  للتصويت 

دولة إسرائيل«.
ــف أنــصــاره جــهــودهــم إلحــداث 

ّ
بــالــتــوازي، كــث

ــفـــوف الــــنــــواب مــــن حـــزب  انـــشـــقـــاقـــات فــــي صـ
تظاهرات  نتنياهو  أنــصــار  ــم 

ّ
ونــظ »يمينا«. 

خارج منزل النائب عن »يمينا« نير أورباخ 
ــــذي حــــذر بــيــنــت مـــن أنــــه قـــد ال يــدعــمــه في  الـ

عــرضــا مــن قبل الــوســطــاء املــصــريــن لصفقة 
ــراج عــن أســرى  مــن هــذا القبيل، ستشمل اإلفـ
الجندين  إعــادة  مقابل  إسرائيل  في  أمنين 
غولدن،  وهـــدار  آرون،  شـــاؤول  اإلسرائيلين 
السيد،  أفيرا منغيستو، وهشام  إلى  إضافة 

والذين تحتجزهم »حماس« في قطاع غزة.
وأشارت التقارير إلى أن املصرين مصممون 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة، وهــنــاك توقعات 
ــة فـــي غــضــون  ــاولـ ــطـ ــراح عــلــى الـ ــتــ بـــوضـــع اقــ
األيــــام املــقــبــلــة، مــعــّبــرة عــن تــقــديــر إسرائيلي 
ألن مصر ستمارس ضغوطا على »حماس« 
ــداء مــــرونــــة بـــخـــصـــوص املــــلــــف، مــــن أجـــل  ــ ــ إلبـ
تحريك ملف إعـــادة إعــمــار قــطــاع غــزة بدعم 
املجتمع الدولي. وبحسب تقارير إسرائيلية 
فـــــإن مـــلـــف صــفــقــة األســـــــرى كـــــان عـــلـــى رأس 
أجــنــدة املــواضــيــع الــتــي ناقشها وزيـــر األمــن 
ــتـــس، خـــــالل زيـــارتـــه  ــانـ اإلســـرائـــيـــلـــي بـــنـــي غـ
الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشــنــطــن، أخـــيـــرًا، في 
أمني إسرائيلي رفيع  وقت سيزور فيه وفد 
املستوى العاصمة املصرية خالل أيام لبحث 
قضية األســـرى، والــتــصــور املــصــري الخاص 

بها، على ضوء مطالب »حماس«.
ــّدم، تــبــقــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن هــــــذا الـ ــــم مـ ــــرغـ ــلـــى الـ ــكـــن عـ لـ
املحتلة  القدس  في  اإلسرائيلية  االنتهاكات 

ــّوت  ــة. وفـــــي حـــــال صــ ــقـ ــثـ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الـ
أوربــــاخ ضــد االئــتــالف املــزمــع تشكيله، فلن 
يحصل االئـــتـــالف عــلــى األغــلــبــيــة. وفـــي حــال 
فمن  التحالف،  إفــشــال  إلــى  االنشقاقات  أدت 
املحتمل أن تضطر إسرائيل إلى العودة إلى 
صناديق االقتراع في خامس انتخابات لها 
خــــالل عــامــن ونـــيـــف. تـــرافـــق ذلــــك مـــع تــطــور 
ــت، بــتــوقــيــع عـــدد مـــن كــبــار الــحــاخــامــات،  الفــ
عريضة تدعو إلــى »فعل كل شــيء« من أجل 
الــتــي أعــلــن عنها  الــحــكــومــة  إحــبــاط تشكيل 
ـــل هــــــؤالء الـــحـــاخـــامـــات قـــيـــادة 

ّ
لـــبـــيـــد. ويـــمـــث

املــرجــعــيــة الــديــنــيــة لــلــتــيــار الــديــنــي الــقــومــي، 
ــــاع الـــتـــيـــار  ــبـ ــ ــلـــى أتـ ــر طـــــــاٍغ عـ ــيـ ــأثـ ولــــديــــهــــم تـ
الـــصـــهـــيـــونـــي الـــديـــنـــي ويـــحـــظـــون بـــاحـــتـــرام 
التي  اليهودية  اإلرهابية  التنظيمات  أتباع 
تــنــشــط بــشــكــل خــــاص فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــارة ثــمــن«  ــ والــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة؛ ال ســيــمــا »شـــ
ــتــــالل« و»الهـــــافـــــا«. وأبــــــرز هـــؤالء  و»فـــتـــيـــة الــ
وشلومو  شــاحــار،  بن  يتسحق  الحاخامات، 
أفينير، وحاييم دروكمان، وديفيد هكوهن، 
التي  العريضة  وإليعازر والدمان. وجــاء في 
إسرائيل«:  حاخامات  »دعـــوة  عــنــوان  حملت 
»من املستحيل تقّبل حقيقة تشكيل حكومة 
من شأنها اإلضـــرار بأهم األمــور في قضايا 
الدين والدولة«. وأضاف البيان: »ليس هناك 
شـــك فـــي أن الــقــضــايــا األمــنــيــة الـــتـــي تخص 
وجــودنــا ذاتـــه فــي هـــذه الــحــكــومــة ستتضرر 

أيضا ألنها تعتمد على مؤيدي اإلرهاب«.
ويــمــكــن ألنـــصـــار الــتــيــار الــديــنــي الــقــومــي أن 
يترجموا دعوة الحاخامات لفعل »كل شيء« 
من أجل إحباط تشكيل الحكومة، إلى أنماط 
ــاالت الــســيــاســيــة،  ــيـ ــتـ ــدة غــيــر االغـ ــديـ عــمــل جـ
احــتــمــااًل واردًا.  إليها يظل  الــلــجــوء  كــان  وإن 
فدعوة الحاخامات تمثل ضغطا على ممثلي 
الــتــيــار الــديــنــي الــقــومــي فــي حـــزب »يــمــيــنــا«، 
الذي يفترض أن يقود رئيسه نفتالي بينت 

تحديدًا، أبرز تهديد لهذا املسار، وخصوصا 
ــزام مــســتــوطــنــن تــنــظــيــم »مــســيــرة  ــ ــتـ ــ ــع اعـ مــ
املقبل، وسط  الخميس  الــقــدس  فــي  األعـــالم« 
تحذيرات من أن تؤدي إلى تفجير األوضاع 
مـــجـــددًا بــمــا فـــي ذلــــك فـــي غــــزة. ونــقــلــت قــنــاة 
ــن مـــصـــدر عــســكــري  ــيـــة عــ ــلـ ــيـ »كـــــــان« اإلســـرائـ
إســرائــيــلــي رفــيــع، تــحــدث للقناة ذاتــهــا، فــإن 
الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي يـــواصـــل تــأهــبــه على 
الحدود مع غزة التي قال إنها »لم تهدأ بعد 
أو تــســتــقــر بــشــكــل كـــامـــل«. فـــي غــضــون ذلـــك، 
غــادر غــزة أمــس األحـــد، وفــد حكومي يرافقه 
رجال أعمال من القطاع الخاص، متوجها إلى 
القاهرة  التي تبذلها  الجهود  مصر، ملتابعة 
إلعـــادة اإلعــمــار. ونقلت وكــالــة »األنــاضــول« 
وفــدًا من  أن  عــن مصدر حكومي فلسطيني، 
الوكيل  برئاسة  الفلسطينية  األشغال  وزارة 
ــة لــشــخــصــيــات مــن  ــافــ ــان، إضــ ــ ــــرحـ نـــاجـــي سـ
الــخــاص، غـــادروا غــزة نحو القاهرة.  القطاع 
»للمتابعة  تــأتــي  الـــزيـــارة  هـــذه  أن  ــح  ــ وأوضـ
في  املصرية  الجهود  بخصوص  والتنسيق 
إعـــادة إعــمــار مــا دّمـــره االحــتــالل اإلسرائيلي 
خالل العدوان األخير«. وأشــار إلى أن الوفد 
املصري  الــجــانــب  فــي  »مختصن  بـ سيلتقي 

بملف إعادة اإلعمار«.

الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــــي عـــامـــيـــهـــا األولــــــن. 
إلى  نــواب الحزب ينتمون  فبينت وعــدد من 
هـــذا الــتــيــار، وكـــانـــوا دائــمــا يــتــبــاهــون بمدى 
ارتــبــاطــهــم بــالــحــاخــامــات، الســيــمــا الــحــاخــام 
ــم مــرجــعــيــات الــتــيــار،  حــايــيــم دروكــــمــــان، أهــ
والذي بادر إلى إصدار عريضة الحاخامات. 
بشكل  القومي  الديني  التيار  أنصار  ف 

ّ
وكث

خاص مضايقاتهم لنواب »يمينا«، وأشارت 
املضايقات  أن  إلـــى  سيلمان  إيــديــت  الــنــائــب 
ــارات  ــيــ ــســ ــد مــــطــــاردتــــهــــا بــ ــ ــــت إلـــــــى حــ ــلـ ــ وصـ
 عن وابل من 

ً
ومحاولة اقتحام منزلها فضال

التهديدات الذي تتعرض إليه وعائلتها. إلى 
جانب ذلك، فإن هناك في إسرائيل من يخشى 
الكنيست  باقتحام  اليمن  أنــصــار  يــقــوم  أن 

ــال الــتــصــويــت بــالــثــقــة عــلــى الــحــكــومــة  وإفـــشـ
ــلـــوب الــيــمــن  ــدة، عــبــر اســتــنــســاخ أسـ ــديـ الـــجـ
األميركي في 6 يناير/كانون الثاني املاضي 
الكونغرس بناء على  عندما قاموا باقتحام 
دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب إلحباط 
توجه الكونغرس في ذلك الوقت لإلعالن عن 
املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن فـــائـــزًا في 

االنتخابات الرئاسية.
ــمــــان مـــن حـــدوث  وفــــي هــــذا الـــجـــو، حــــذر أرغــ
عمليات اغتيال سياسية على خلفية األزمة 
الداخلية املتواصلة. وفي بيان غير مسبوق 
ــال أرغــــمــــان إن »خـــطـــاب  ــ أصـــــــدره الـــســـبـــت، قـ
وسائل  على  خصوصا  والتحريض  العنف 
إلى  يفضي  أن  يمكن  االجتماعي«  التواصل 

عمليات اغتيال، مطالبا بوقفه. وانضم وزير 
إلــى تحذير  األمـــن اإلســرائــيــلــي بني غانتس 
أرغــــمــــان، ولــفــت فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
إلى أنه لم يتم استخالص العبر من تجارب 
املاضي، ملمحا إلى أن نتنياهو يقود الخط 
الذي يقوم على نزع الشرعية عن اإلجــراءات 

السياسية التي تتم في إطار قانوني.
ــوة الــحــاخــامــات  ــ ــإن دعـ مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، فــ
يــمــكــن أن تــفــســر بــافــتــعــال اســـتـــفـــزازات ضد 
ــقـــدس، بغية  الــفــلــســطــيــنــيــن، ال ســيــمــا فـــي الـ
تــفــجــيــر األوضـــــــــاع األمـــنـــيـــة بــشــكــل يــفــضــي 
إلـــى إحــــراج قـــادة حــزبــي »يــمــيــنــا«، و»تــكــفــاه 
ــذي يـــتـــرأســـه جــــدعــــون ســـاعـــر.  ــ ــ ــاه« الـ ــ ــدشـ ــ حـ
املنظمات  أعلنت  التي  األعــالم  وتعد مسيرة 
الــيــهــوديــة املــتــطــرفــة عــزمــهــا عــلــى تنظيمها 
الــخــمــيــس املــقــبــل، مـــثـــااًل عــلــى آلـــيـــات الــعــمــل 
الــتــي يــمــكــن أن تــســهــم فــي تفجير األوضــــاع 
ــن فــــــرص اإلعـــــــــالن عــن  ــ ــيــــة وتـــقـــلـــص مـ ــنــ األمــ
على  الــجــديــدة. وال خــالف  الحكومة  تشكيل 
أن انــفــجــار األوضــــــاع فـــي الـــقـــدس يـــزيـــد من 
فــرص انـــدالع مــواجــهــة جــديــدة بــن املقاومة 
في قطاع غزة وإسرائيل، على غرار العدوان 
األخير. ونقلت قناة »كــان« عن مصدر أمني 
األعــالم«  »مسيرة  أن  مــن  تحذيره  إسرائيلي 
قد تؤدي إلى تفجر األوضاع مجددا بما في 
ذلك قطاع غــزة. وتمر املسيرة من خالل باب 
الــعــامــود، أحــد أبـــواب بــلــدة الــقــدس القديمة، 
وتمر عبر شوارع البلدة، وصوال إلى حائط 
اسم  اإلسرائيليون  ُيطلق عليه  الذي  البراق، 
»حــائــط املــبــكــى«. وقـــال املــصــدر لقناة »كــان« 
قــابــل لالنفجار وجميع  »الــوضــع  إن  الــرمــيــة 
األجــهــزة فــي إســرائــيــل تعلم ذلـــك«. وأضـــاف: 
»تحديدا عندما نتحدث عن القدس، كل حدث 
ــادي يــمــكــن أن يــشــعــل األرض ويــقــود  غــيــر عــ
إلى التصعيد في الضفة الغربية وكذلك في 

قطاع غزة«.

)Getty( وفد من غزة توجه إلى مصر لمتابعة جهود إعادة اإلعمار

ضغوط على بينت وحزبه لدفعه لالنسحاب )فرانس برس(

وليد التليلي

بدأت املخاوف والهواجس البعيدة 
تتحّول إلى حقائق قريبة التحقق 

في تونس، مع رفع أسعار املواد 
االستهالكية األساسية، والصعوبة 

في دفع أجور املوظفني، ولم تعد األزمة 
تخفى على أحد بعد سنوات من 

محاولة تسكني اآلالم عبر إجراءات 
ترقيعية لم تعد تقنع أحدًا، ونتيجة 

لذلك بدأت البالد تقترب شيئًا فشيئًا 
من منطقة الخطر القصوى التي تهدد 

بضرب البنيان من أساسه. ويوم 
السبت، قال وزير االقتصاد واملالية 

علي الكعلي إن »الوضعية صعبة 
وصعبة جدًا إن لم أقل كارثية«. وكان 

الكعلي واضحًا وصريحًا في مخاطبة 
التونسيني عندما أكد على هامش 
ندوة اقتصادية أن »الخطوات التي 

تنتظرنا مؤملة«.
ف املسؤولون 

ّ
في األسابيع األخيرة، كث

التونسيون من الزيارات املكوكية إلى 
عواصم عربية وغربية بهدف حشد 

كل الطاقات املمكنة إلنقاذ خزينة 
البالد الفارغة وتفادي سيناريوهات 
كارثية على غرار ما عرفته اليونان، 

التي وجدت سندًا أوروبيًا تعتمد عليه. 
أما التونسيون فيضرب كل منهم 

اآلخر ويعرقل كل منهم منافسه، وهو 
ما لم يعد سرًا على أحد، ولذلك يتردد 

في الكواليس أن أكثر من مسؤول 
في الخارج طلب من التونسيني خالل 

هذه الزيارات ترتيب بيتهم الداخلي 
وتجاوز االنقسامات في املفاوضات 
الجارية، وهي فضيحة بكل املقاييس 

تعكس عمق األزمة السياسية.
رئيس املجلس األوروبي شارل 

ميشيل، قال في تدوينة نشرها على 
حسابه الرسمي في »تويتر«، إثر 

اللقاء الذي جمعه بالرئيس التونسي 
قيس سعّيد في ختام مشاركته في 

القمة الثانية تونس-االتحاد األوروبي، 
»أكدت للرئيس قيس سعّيد دعم 
االتحاد األوروبي الثابت لتونس 

ملواكبة مسار انتقالها الديمقراطي 
وإصالحاتها، وذلك يتطلب حوارًا 

سياسيًا هادئًا«. هذا يعني أن البلد 
 بقدرته على 

ً
الذي ضرب للعالم مثال

الحوار وتجاوز األزمات ونال جائزة 
نوبل بسبب ذلك، أصبح يتلقى دروسًا 

في الحوار السياسي الهادئ، بسبب 
ت قادته وعدم استعداد أحدهم 

ّ
تعن

للتنازل أمام اآلخر حتى لو تخرب 
البلد. رئيس البرملان راشد الغنوشي، 
أكد خالل ندوة اقتصادية السبت، أن 
»حركة النهضة تجدد دعمها مبادرة 
اتحاد الشغل الداعية للحوار ونتوّجه 
لرئيس الجمهورية بأن يشرف على 
هذا الحوار«. وأضاف »تصريحات 
املسؤولني في الخارج ال ينبغي أن 
تكون متناقضة ويجب أن تعطي 

ب في االستثمار في تونس 
ّ
صورة ترغ

والتعامل معها وإقراضها«. لعل هذه 
الدعوات تصدق أمام هذا الخطر الداهم، 

وإال فعلى مسؤولي نوبل استرداد 
جائزتهم من التونسيني.

القدس  في  اإلسرائيلي  التصعيد  من  الفلسطينية  الخارجية  حــذرت 
بنيامين  الوزراء  رئيس  أن  معتبرة  سياسية«،  لصراعات  »وقودًا  وجعلها 
نتنياهو )الصورة( »يُصّعد عدوانه 
على القدس إلنقاذ نفسه«. وقالت 
في بيان، إن نتنياهو يحاول »إفشال 
تفجير  عــبــر  حــكــومــة  تشكيل 
األوضاع في القدس«. كما دعت 
اللجنة المركزية لحركة »فتح« في 
إلى  والفلسطينيين  كوادرها  بيان، 
المقبل،  الخميس  العام«،  »النفير 
تنظيم  إلى  دعــوات  مع  بالتزامن 

»مسيرة األعالم« في القدس.

»وقود للصراعات«

  شرق
      غرب

إصابة شاب فلسطيني 
بمواجهات مع االحتالل

صـــيـــب شــــاب فــلــســطــيــنــي بــجــروح 
ُ
أ

ــــالل  خــــــطــــــيــــــرة، أمـــــــــــس األحــــــــــــــــد، خــ
ــة الــنــبــي  ــريـ مـــواجـــهـــات شــهــدتــهــا قـ
الــــلــــه، وســـط  ــالـــي رام  صــــالــــح، شـــمـ
ــلـــة. وأفـــــاد  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـ
قــوات  بــأن  التميمي  بــاســم  الناشط 
ــلـــقـــت  االحـــــــتـــــــالل اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي أطـ
الـــرصـــاص الــحــي بــاتــجــاه الــشــبــان، 
مــا أدى إلصــابــة شـــاب بــجــروح في 
»الخطيرة«، وجرى  رأسه، وصفت بـ

نقله للمستشفى لتلقي العالج.
)العربي الجديد(

تعز: الجيش يقفل 
المؤسسات الحكومية

اليمني  الجيش  أغلقت وحــدات من 
و»املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« فـــي مــديــنــة 
تعز اليمنية، أمس األحــد، عــددًا من 
ــة،  ــراديــ املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة اإليــ
احــتــجــاجــا عــلــى اســـتـــمـــرار الــفــســاد 
وعدم اإلنصات للتظاهرات السلمية 
التي تخرج لألسبوع الثاني، داخل 
املدينة املحاصرة من الحوثين منذ 
6 ســـنـــوات. وشــمــل اإلقـــفـــال مــقــرات 
مكاتب املالية والضرائب والصناعة 
والتجارة وعددا من مكاتب السلطة 

املحلية للمديريات. 
)العربي الجديد(

أردوغان يعلن تحييد 
قيادي بارز في 

»الكردستاني«
ــب  ــ ــــي رجـ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــــس ال ــيــ ــ ــرئــ ــ أعــــــلــــــن الــ
ــــب أردوغـــــــــــــــــــان، أمـــــــــس األحـــــــــد،  ــيـ ــ طـ
تــحــيــيــد قـــيـــادي فـــي حـــزب »الــعــمــال 
ــراق.  ــعــ الـــكـــردســـتـــانـــي«، شـــمـــالـــي الــ
وذكــــر فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، 
الــتــركــيــة تمكنت،  أن االســتــخــبــارات 
أول مــن أمــس الــســبــت، مــن »تحييد 
اإلرهابي سلمان بوزقير«، امللقب بـ 
»دكتور حسن«، املسؤول العام عن 
لدى  العراق  مخيم مخمور شمالي 
ــــان أن  »الــكــردســتــانــي«. وأكـــد أردوغـ
بالده لن تسمح للحزب باستخدام 
ــز تــفــريــخ  ــركــ »مــ ـــ ــمـــور كــ مـــخـــيـــم مـــخـ
تجفيف  ــتـــواصـــل  وسـ لـــإلرهـــابـــيـــن 

منابع اإلرهاب«.
)األناضول(

سورية: انفجار 4 عبوات 
في جرابلس

انـــفـــجـــرت عــــدة عـــبـــوات نــاســفــة في 
ــــف حـــلـــب  ــريــ ــ ــة جـــــرابـــــلـــــس بــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
الـــشـــمـــالـــي الــــشــــرقــــي، أمـــــس األحـــــد. 
وأفــــــاد الـــنـــاشـــط مــحــمــد الــشــمــالــي، 
بـــــأن عـــبـــوتـــن انـــفـــجـــرتـــا قـــــرب مــقــر 
من  املدينة،  فــي  العسكرية  الشرطة 
دون وقــــوع إصـــابـــات. ثـــم انــفــجــرت 
ــــرى  ــرة، وأخـ ــ ــ قــنــبــلــة فــــي ســــيــــارة أجـ
بالقرب من مصرف املدينة، من دون 
صيب طفالن، 

ُ
أ كما  وقــوع ضحايا. 

ــة، أثـــنـــاء  ــغــ ــالــ ــروح بــ ــ ــجـ ــ ــا بـ ــمــ ــدهــ أحــ
بابنس،  قــريــة  فــي  بقنبلة  لهوهما 

في ريف حلب الشمالي.
)العربي الجديد(

الدنمارك ُتعيد افتتاح 
سفارتها في العراق

أعــــــادت الـــدنـــمـــارك، فــتــح ســفــارتــهــا 
بــالــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، أمــس 
األحد، بعد إغالقها في تسعينيات 
الــــــقــــــرن املـــــــاضـــــــي. وجــــــــــاء اإلعــــــــالن 
ــارة، خـــالل  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــــن إعـــــــــادة فـــتـــح الـ عـ
وزير  بن  مشترك  صحافي  مؤتمر 
ــؤاد حــســن،  ــ الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي فـ
ونـــظـــيـــره الـــدنـــمـــاركـــي يــبــي كــوفــود 
ــداد. وبــقــيــت  ــ ــغــ ــ ــي بــ ــ )الــــــــصــــــــورة(، فـ
ــام 1991،  ــ الـــســـفـــارة مــغــلــقــة مـــنـــذ عـ
حــــيــــث كــــانــــت تــــجــــري الـــتـــعـــامـــالت 
الــدبــلــومــاســيــة بـــن الــبــلــديــن خــالل 
عــبــر قنصلية  املـــاضـــيـــة،  الـــســـنـــوات 
شمالي  كردستان  بإقليم  الدنمارك 
ــّدد الــوزيــر الــدنــمــاركــي  الـــعـــراق. وشــ
على تعاون كوبنهاغن وبغداد في 
الحرب على »داعــش«، مؤكدا »دعم 
الــحــكــومــة الــدنــمــاركــيــة لــلــعــراق في 

مكافحة املليشيات«.
)األناضول(
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غـزة
عرض مصري 

لتبادل األسرى قريبًا
دفع أميركي لتسريع 

إنهاء الملف 
و»حماس« تفرض 
فصله عن اإلعمار

يــــواصــــل الـــحـــوثـــيـــون عـــرقـــلـــة الــجــهــود 
اليمن،  في  السالم  لتحقيق  السياسية 
أول من  األخــيــر، مساء  إثــر تصعيدهم 
أمـــس الــســبــت وأمـــس األحــــد، فــي مــأرب 
ــك  ــ وضــــــد األراضـــــــــــي الــــســــعــــوديــــة، وذلـ
فـــي ســيــاق تــوجــيــهــهــم رســـائـــل رافــضــة 
ــــي. وفــــي  ــالـ ــ ــــحـ لـــلـــمـــســـار الــــســــيــــاســــي الـ
بن  مدنيا   20 مــن  أكثر  السياق، سقط 
ــح، مـــســـاء الـــســـبـــت، جـــراء  ــريــ قــتــيــل وجــ
قصف صاروخي حوثي طــاول محطة 
وقــــود شــمــالــي مــديــنــة مـــــأرب. وأفــــادت 
ــأن الـــــصـــــاروخ  ــ ــ مـــــصـــــادر حــــكــــومــــيــــة، بـ
استهدف محطة وقود في حي الروضة 
ــــأرب، مـــا أســفــر عـــن مقتل  فـــي مــديــنــة مـ
األشـــخـــاص، بينهم طفلة.  مــن  الــعــديــد 
ووفــقــا لــلــمــصــادر، فــقــد تــزامــن القصف 
مع تجّمع عدد من املركبات التي تحمل 
ــادة  ــع أطـــفـــالـــهـــم لــتــعــبــئــة مــ مـــدنـــيـــن مــ
الــبــنــزيــن. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــتــحــالــف 
ــد، تدمير طائرة  فــي الــيــمــن، أمــس األحـ
مــســّيــرة مــفــخــخــة، أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون 
بــاتــجــاه جــنــوبــي الــســعــوديــة. وأضـــاف 
الـــتـــحـــالـــف فــــي بــــيــــان، أوردتـــــــــه وكـــالـــة 
األنـــبـــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــة »واس«، 
ــم اعـــتـــراض وتــدمــيــر طــائــرة من  ــه »تـ أنـ
دون طيار )مفخخة( أطلقتها املليشيا 
ــيـــة اإلرهــــابــــيــــة تــــجــــاه خــمــيــس  الـــحـــوثـ
مــشــيــط، جــنــوبــي الــســعــوديــة«. بـــدوره، 
للحوثين،  الــعــســكــري  املــتــحــدث  أعــلــن 
يــحــيــى ســـريـــع، عــبــر »تـــويـــتـــر«، أنــــه تــّم 
ــهــــداف خـــمـــيـــس مـــشـــيـــط بـــطـــائـــرة  ــتــ اســ

مسيرة من طراز »قاصف 2«.
الــوزراء  وتعليقا على ذلــك، أكــد رئيس 
»الجريمة  أن  املــلــك،  عبد  معن  اليمني 
ــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــلــيــشــيــا  ــيــ ــابــ اإلرهــ
الــحــوثــي االنــقــالبــيــة بـــإطـــالق صـــاروخ 
بــالــســتــي وطــــائــــرة مــفــخــخــة اســتــهــدفــا 
بمدينة  حــي سكني  فــي  وقـــود  محطة 
ــــن جـــرائـــم  ــا ســـبـــقـــهـــا مـ ــ مـــــــــأرب، وكــــــل مـ
حــــرب ارتــكــبــتــهــا املــلــيــشــيــات لـــن يفلت 
الــعــقــاب، وستالحقهم  مــن  مــرتــكــبــوهــا 
دمـــــاء هـــــؤالء األبــــريــــاء حــتــى اجــتــثــاث 
ــيــــري«.  ــدمــ ــتــ مـــشـــروعـــهـــم الـــــدمـــــوي والــ
وأوضـــــــــح عـــبـــد املـــــلـــــك، خــــــالل اتـــصـــال 
ــراه بــمــحــافــظ مـــأرب الـــلـــواء سلطان  أجــ
الحوثي  »لجوء مليشيات  أن  الــعــرادة، 
كــعــادتــهــا إلـــى اســتــهــداف املــدنــيــن، مع 

وخطتها  الــعــســكــري  تصعيدها  فــشــل 
املدعومة إيرانيا للسيطرة على مأرب، 
وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية 
كــبــيــرة، يــعــكــس الــنــهــج الـــدمـــوي لــهــذه 
العصابات اإلجرامية التي تسعى إلى 
إفشال أي توجه نحو السالم«. واعتبر 
أن »هذه املذبحة الدموية بحق األبرياء، 
هي الرد العملي واملتوقع من مليشيات 
إلحالل  الدولية  الجهود  على  إرهابية 
الــــســــالم، وتـــنـــفـــيـــذًا ألجــــنــــدة ومـــشـــروع 

إيران البتزاز العالم«.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر مــــــديــــــر مـــكـــتـــب 
حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي مــحــافــظــة مــــأرب، 
عـــبـــدربـــه جــــديــــع، الـــهـــجـــمـــات الــحــوثــيــة 
ــنـــازحـــن واملــدنــيــن  الـــتـــي تــســتــهــدف الـ
داخــــل املــديــنــة بــأنــهــا »جـــرائـــم إرهــابــيــة 
ــــل األمــــم 

ّ
ــى تــــدخ ــ مـــمـــنـــهـــجـــة«. ودعـــــــا إلــ

املـــــتـــــحـــــدة ومــــجــــلــــس األمــــــــــن الـــــدولـــــي 
اإلنــســان،  لحقوق  السامية  واملفوضية 
لحماية أكثر من 3 مالين نازح ومقيم 
ــــن »إرهــــــــــاب املــلــيــشــيــات  ــــي مـــــــــأرب، مـ فـ
االنـــقـــالبـــيـــة ووقـــــف جــرائــمــهــا املـــروعـــة 
بــحــقــهــم«. ونــــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
»الجريمة  بـ الــعــبــارات  بــأشــد  الشرعية 
اإلرهابية الحوثية«، واعتبرتها امتدادًا 
املــلــيــشــيــا املتعمد  ملــســلــســل اســـتـــهـــداف 

لألحياء السكنية واألعيان في مأرب.
وسقوط  العسكري  التصعيد  ويتزامن 
ــع حـــــراك خــلــيــجــي واســـع  الـــضـــحـــايـــا، مـ
إلنهاء األزمة اليمنية، إذ بدأ وفد ُعماني 
رفيع بزيارة إلى صنعاء، أول من أمس 
السبت، إلقناع الحوثين بوقف الحرب، 
بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية في 
الــحــكــومــة املـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا أحــمــد 
 عن 

ً
عوض بن مبارك إلى مسقط، فضال

م الرئيس اليمني عبدربه منصور 
ّ
تسل

الشيخ  الكويت،  أمير  هــادي رسالة من 
نـــواف األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح. وسلم 
الُعماني بدر  أمــس، نظيره  بــن مــبــارك، 
ــن هــــــادي إلـــى  ــة مــ ــالــ الـــبـــوســـعـــيـــدي رســ
ُعــمــان هيثم بــن طـــارق. وبحث  سلطان 
الوزيران جهود السالم املبذولة إلنهاء 
الــــحــــرب وتـــحـــقـــيـــق الــــســــالم فــــي ضـــوء 
ــة، وتـــفـــعـــيـــل الـــلـــجـــان  ــيــ ــمــ ــادرة األمــ ــ ــبــ ــ املــ
الـــــوزاريـــــة املــشــتــركــة وتــفــعــيــل الـــحـــوار 
االســتــراتــيــجــي بــن الــبــلــديــن، وتوحيد 
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة 
ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا  إزاء 
ــاد بـــن مــبــارك  ــ االهــتــمــام املــشــتــرك. وأشـ
الدفع  فــي  الُعماني »اإليــجــابــي  بــالــدور 
الحرب  إلنهاء  الدبلوماسية  بالجهود 
وآثــــارهــــا اإلنــســانــيــة، والـــجـــلـــوس على 
طــاولــة املــفــاوضــات، إلحــالل الــســالم في 
الرغم من تعنت مليشيات  اليمن، على 
الحوثي االنقالبية واستمرار مراهنتها 
ــــي مــــــأرب،  ــيــــار الـــعـــســـكـــري فـ عـــلـــى الــــخــ
 عن 

ً
وآخـــرهـــا مـــجـــزرة الـــســـبـــت«، فــضــال

»تـــهـــديـــدهـــا املــــالحــــة الــــدولــــيــــة، وعــــدم 
لألمم  الــتــابــع  الــفــنــي  للفريق  سماحها 
املــتــحــدة بـــالـــوصـــول إلــــى خــــزان الــنــفــط 
العائم صافر، إلجراء التقييم والصيانة 
األولــيــة«. وأكــد أن الحكومة اليمنية ما 
الــجــاد مع  التعاطي  زالــت مستمرة فــي 
من  الصادقة  والجهود  املــبــادرات  كافة 

أجل تحقيق السالم الشامل.
)العربي الجديد، األناضول(

الحوثيون يضربون جهود 
السالم بتصعيٍد واسع

ال يعمل الحوثيون 
على تسهيل جهود 

السالم في اليمن، بعد 
تصعيدهم األخير في 

اليومين الماضيين، في 
مأرب وفي السعودية

سقط 20 قتيًال وجريحًا 
في قصف الحوثيين 

مأرب مساء السبت

آخر محاوالت نتنياهو إلحـباط حكومة لبيدـ  بينت
واصل بنيامين نتنياهو 
التحريض على تحالف 
يئير لبيد ونفتالي بينت 

واللذين يتجهان لتشكيل 
حكومة ستُخرج نتنياهو 

من السلطة، فيما 
حظي األخير بدعم من 

حاخامات، لتكبر احتماالت 
حصول توترات 

أمنية



تتفاقم قضية 
النائب األردني 

أسامة العجارمة إثر 
تجييش عشائري من 
قبل أنصاره وفصل 

مجلس النواب 
األردني البرلماني 

المذكور من 
صفوفه. وحذرت 

القوى األمنية 
أنصار العجارمة 

من أنها ستتعامل 
بحزم مع أي تعٍد 

على عناصرها التي 
كانت تعرضت إلى 

اعتداء أدى إلى 
إصابة 4 منهم، 

فيما قامت بحظر 
إقامة »بيوت شعر 

بدوية«

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ إثيوبية  كشفت مصادر سياسية 
الـــبـــالد ســهــلــي وورق  الـــجـــديـــد« أن رئــيــســة 
الحالية  الــحــكــومــة  زيــــودي وعـــدد مــن وزراء 
الـــوزراء أبي  يمارسون ضغوطا على رئيس 
أحمد، لإلسراع في إنهاء الصراع الدائر في 
إقــلــيــم تــيــغــراي. ويــســتــنــد هــــؤالء إلـــى صفقة 
ــة تــحــريــر  مــقــتــرحــة تــتــمــثــل فـــي قـــبـــول »حـــركـ
شــعــب تـــيـــغـــراي« تــأجــيــل االنــتــخــابــات الــتــي 
كـــانـــت مـــقـــررة هــــذا الــصــيــف عـــامـــا إضــافــيــا، 
ــدم مــزاحــمــة أحـــمـــد عــلــى الــســلــطــة، وحــل  ــ وعـ
في  بــالــحــركــة.  الــخــاصــة  العسكرية  املليشيا 
قــيــادات الحركة  املقابل، يتم تعين عــدد مــن 
كوزراء، وخروج القوات االتحادية من اإلقليم 
واالكتفاء بعناصر الشرطة، وخروج القوات 

اإلريترية بشكل فوري من إثيوبيا.
املـــــــصـــــــادر أن عــــــــــددًا كــــبــــيــــرًا مــن  وأضـــــــافـــــــت 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
املؤيدة ألبي أحمد، والفاعلة في أديــس أبابا 
ــقــــي، تــــتــــداول حـــالـــيـــا فــكــرة  ــريــ ــاد األفــ ــ ــحـ ــ واالتـ
ضــــــرورة وقــــف األعــــمــــال الــعــســكــريــة، لــتــالفــي 

وقـــوع ضــرر كبير وطــويــل األمـــد على الــبــالد. 
وترى تلك الشخصيات أن عناصر عدة تفرض 
نفسها من أجل إحالل السالم، بدءًا من موقف 
العنف  املــعــارض الستمرار  املتحدة  الــواليــات 
األهــلــي، مـــرورًا بــوصــول رســائــل مــن دول عدة 
اإلمــارات  مثل  لها،  إثيوبيا صديقة  تعتبرها 
املسار  عــودة  لضرورة  وإيطاليا،  والسعودية 
الــســيــاســي إلـــى مــا قــبــل الــصــراع مــع تــيــغــراي، 
باع سياسة أكثر مرونة 

ّ
وصواًل إلى ضرورة ات

تدفق  على  للحفاظ  النهضة،  ســد  قضية  فــي 
االستثمارات الغربية وعدم التوسع في فرض 

عقوبات على الدولة وقيادات فيها قريبا.
وذكــرت املــصــادر أن املوفدين من هــذه الــدول 
عّبروا بشكل واضــح عن كونهم  »الصديقة« 
الـــرؤى في  أمــيــركــي«، وأن  يتحركون »بطلب 

أحــمــد متداخلة بن  أبــي  واشــنــطــن لحكومة 
قــضــيــتــي تـــيـــغـــراي وســــد الــنــهــضــة، بــصــورة 
ــّعـــب الـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا، وأن كــــل قــضــيــة  ـــصـ

ُ
ت

ستظل تؤثر على األخــرى طاملا لم تستجب 
ــنــــداءات واشــنــطــن واملــجــتــمــع  ــــس أبـــابـــا لــ أديـ

الدولي، خصوصا في ملف العنف األهلي.
وتضّمنت التهديدات األميركية والغربية غير 
املباشرة إلثيوبيا، والتي وصلت إليها عبر 
الــوســطــاء املــذكــوريــن، توجيه االســتــثــمــارات 
والـــقـــروض الــتــي كــانــت مــرتــقــبــة أو مطلوبة 
خالل العام املقبل إلى دول أخرى في منطقة 
قل مركز 

ُ
شرق أفريقيا والقرن األفريقي. كما ن

التعاون األميركي مع دول املنطقة في مجال 
مكافحة اإلرهــاب والتطرف من إثيوبيا إلى 
كينيا، وتعيد واشنطن النظر في املساعدات 

اإلنـــســـانـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــدوريـــــة، الــتــي 
كــانــت قـــد زادت بــشــكــل مــلــحــوظ بــعــد تــولــي 
أبــــي أحـــمـــد الـــحـــكـــم، عــلــى حـــســـاب خفضها 
لــعــدد مــن الــــدول فــي املــنــطــقــة ومــنــهــا مصر.

ــذه الــضــغــوط  ــ ــــى أن هـ وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـ
مسؤولي  مخاوف  تعّمق  والعربية  الغربية 
أديس أبابا من التصنيف السلبي لحكومتهم 
التخلي  وبالتالي  مــارقــا،  نظاما  واعتبارها 
عنها في أي صراع محتمل، خصوصا بشأن 
سد النهضة. وما يزيد من خشية اإلثيوبين 
الــروســيــة والصينية  املــســاعــدات  هــو ضعف 
لهم.  والــدبــلــومــاســيــة  والــتــنــمــويــة  العسكرية 
وعلى الرغم من ذلك، فإن املسؤولن الراغبن 
في التهدئة، يدركون جيدًا أن مصر تتعرض 
العسكري  الحل  الستبعاد  الضغوط  لنفس 
تــمــامــا فــي قضية ســد الــنــهــضــة، وخصوصا 
النزاع  أمــد  إطالة  لكن  األميركية،  اإلدارة  من 
األهلي، وفقا لرؤيتهم، ربما تجعل واشنطن 
تـــتـــراخـــى فــــي حـــمـــايـــة املـــصـــالـــح اإلثـــيـــوبـــيـــة. 
ــه يــوفــر  وأعـــلـــن الــجــيــش اإلثـــيـــوبـــي أخـــيـــرًا أنــ
أعـــلـــى درجـــــات الــحــمــايــة لــســد الــنــهــضــة، في 
وقت تراجعت فيه بشكل واضح نبرة اللجوء 
ــكـــري، وتـــتـــجـــه فـــيـــه مـــصـــر إلـــى  ــعـــسـ لــلــحــل الـ
وعربية  أميركية  على ضغوط  بناء  التهدئة 
ضرر  بــوقــوع  التصعيد  ربــط  على  بالتأكيد 
على املصالح املصرية، األمر الذي لن يتحقق 
ــلء الــثــانــي الـــذي  ــ فـــي الــغــالــب خــــالل فـــتـــرة املـ
مايو/  وفــي  إثيوبية.  فنية  يشهد صعوبات 
لـ«العربي  إثــيــوبــي  مــصــدر  أيـــار 2020 كشف 
الجديد« أن الجيش نفذ مرحلة أساسية من 
مراحل نشر منظومات دفــاع جوي متطورة 
ــعـــدادًا ألي هــجــوم  ــتـ ــد الــنــهــضــة، اسـ حــــول سـ
املنظومات  نشر  اكتمل  ثــم  محتمل،  مصري 

خالل شهر يونيو/ حزيران 2020.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

بعد نحو عامن من تصويت البرملان العراقي 
ــانــــون »هـــيـــئـــة الــتــصــنــيــع الـــحـــربـــي«،  عـــلـــى قــ
والذي أعاد بموجبه الحياة ألبرز املؤسسات 
تم  والــتــي  الــعــراق،  فــي  العسكرية  الصناعية 
فــي عام  األمــيــركــي للبالد  الــغــزو  حلها عقب 
ــدنـــي األمــيــركــي  الـــحـــاكـــم املـ ــن  2003، بـــأمـــر مـ
بــــول بــريــمــر ضــمــن ســلــســلــة قــــــرارات أخــــرى، 
ــبـــالد، كحل  أثــبــتــت الحــقــا كــارثــيــتــهــا عــلــى الـ
الجيش واملؤسسات األمنية األخرى، تتحرك 
بــاتــجــاه تفعيل  الــكــاظــمــي  حــكــومــة مصطفى 
خط التصنيع في عدد من مفاصل املؤسسة 
منشآت  أنقاض  على  شّيدت  التي  الجديدة، 
ومصانع هيئة التصنيع العسكري العراقية 
املنحلة. إذ كانت األخيرة تمتلك سلسلة من 
على  املنتشرة  الضخمة  واملــصــانــع  املنشآت 

طول خريطة البالد للتصنيع الحربي.
وكـــشـــف مـــســـؤول عـــراقـــي فـــي بـــغـــداد، طلب 

أكبر منشآت التصنيع العسكري في العراق 
ــــرى جـــولـــة فــيــهــا، قبل  ــار، وأجــ ــبــ غـــربـــي األنــ
اإلعــــالن عــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــن الجانبن 
تــتــعــلــق بـــشـــراء مــنــتــجــات هــيــئــة الــتــصــنــيــع 
الحربي العراقية، من بينها مدافع وذخيرة 

وآليات مختلفة.
قـــال مــقــرر لجنة األمــن  وتعليقا عــلــى ذلـــك، 
والـــدفـــاع فــي الــبــرملــان الــعــراقــي الــنــائــب بــدر 
»العربي الجديد«، إن »هناك نّية  الزيادي، لـ
من  التقليل  بهدف  الخطة،  صادقة إلنجاح 
االعتماد على املستورد، وتقليل نفقات وزارة 
الدفاع«. وأضاف: »لدينا الكفاءات املطلوبة 
إلعادة نشاط هيئة التصنيع الحربي، كما 
إلــى ذلـــك، وإعـــادة  الــقــدرات للتوصل  لدينا 

»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  ــر اســمــه، لـــ عـــدم ذكـ
ــدء بــعــمــلــيــة  ــبـ ــلـ ــهــــدف لـ ــة حـــكـــومـــيـــة تــ »خــــطــ
ــــالح،  تـــصـــنـــيـــع الــــذخــــيــــرة وقــــطــــع غــــيــــار سـ
في  الـــعـــراق،  داخـــل  ومــــواد مختلفة، محليا 
إطـــار جــهــود تقليل االســتــيــراد، إذ تخضع 
حاليا عدد من منشآت التصنيع العسكري 
اإلنــتــاج،  لعملية صيانة وإصـــالح خــطــوط 
 عــن تــدريــب الفنين فــيــهــا«. وأكـــد أن 

ً
فــضــال

خطوط  تشغيل  تستهدف  الحالية  الخطة 
اإلنتاج للذخيرة الخاصة بالسالح الروسي 
املتوسط والخفيف، وذخيرة مدافع الهاون 
والـــراجـــمـــات، والـــصـــواريـــخ املــحــمــولــة على 
الكتف، والصواريخ قصيرة املدى، وذخيرة 
دبابات »تي 72« الروسية. وتضطر بغداد، 
مــنــذ ســـنـــوات، إلــــى اســـتـــيـــراد الـــذخـــيـــرة من 
ــيــــس، وبـــمـــبـــالـــغ ضــخــمــة.  إيـــــــران بــشــكــل رئــ
كما اســتــوردت فــي بعض الفترات مــن دول 
أخــرى، أبرزها مصر، منذ بدء املعارك ضد 
تنظيم »داعش«، نهاية العام 2014. وأوضح 
التصنيع  مــن منشآت  »الكثير  أن  املــســؤول 
خالل  والــتــدمــيــر  للنهب  تــعــرض  العسكري 
غزو العراق وما تاله، وجهود رئيس الهيئة 
الــــذي تـــم تــســمــيــتــه أخـــيـــرًا )مــحــمــد صــاحــب 
الدراجي(، تنصب على تأهيل عدد من تلك 
املــنــشــآت وإدخــــال خــطــوط إنــتــاج جــديــدة«. 
ولــفــت إلـــى أن هــنــاك خــطــوط إنــتــاج حاليا 
ــاون وذخــــيــــرة الــكــالشــنــكــوف  لـــقـــذائـــف الــــهــ
والــحــشــوات الــدافــعــة لــلــصــواريــخ املحمولة 
واملوجهة، لكنها ال ترقى ألن تغطي حاجات 

فرقة واحدة من فرق الجيش العراقي.
العراقي جمعة عناد،  الدفاع  وأجــرى وزيــر 
فــي وقــت ســابــق مــن الشهر املــاضــي، برفقة 
رئـــيـــس هــيــئــة الــتــصــنــيــع الـــحـــربـــي مــحــمــد 
الــــدراجــــي، زيـــــارة مــفــاجــئــة إلـــى واحـــــدة من 

تأهيل املصانع، وبالتالي يمكن رفد القوات 
العراقية ببعض األسلحة الخفيفة وغيرها، 
أن  إلــى  أولــى اآلن«. ولفت  والعتاد كمرحلة 
»هيئة التصنيع العسكري سابقا )قبل عام 
2003( كانت تعمل وتزود الجيش العراقي 

بأنواع مختلفة من األسلحة، منها الثقيلة 
بسيطة  بخطى  نسعى  اآلن  نحن  وغيرها. 
األسلحة  وتوفير  املؤسسة،  تأهيل  إلعـــادة 
القدرات، ومن  الخفيفة واملتوسطة بحسب 
ثم يتم التطوير، ال سيما أن املصانع دمرت، 
وهي تحتاج إلى أمكنة وعــدة«. وأشــار الى 
أن »وزاراتــــنــــا األمــنــيــة الـــيـــوم لــديــهــا عــقــود 
مــع دول كــبــرى لــتــوريــد األســلــحــة والــعــتــاد، 
وعندما تباشر الهيئة بالصناعة، سيكون 
لها فوائد كبيرة، منها تشغيل أيٍد عراقية، 
 عـــن الــتــخــلــص مـــن كــلــف االســتــيــراد 

ً
فـــضـــال

والحفاظ على العملة الصعبة«.
فـــي املــقــابــل، قـــال عــضــو جــمــعــيــة املــحــاربــن 
ــد فــاضــل  ــمـ الـــعـــراقـــيـــة الــعــقــيــد املـــتـــقـــاعـــد أحـ
التوجه  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الخفاجي، 
ــل إشـــــــــارات  ــمـ ــة قـــــد يـــحـ ــكـــومـ ــلـــحـ الــــحــــالــــي لـ
ســيــاســيــة أيـــضـــا، كــمــا أن مــســألــة اســتــيــراد 
إيـــران طـــوال السنوات  الــعــراق للذخيرة مــن 
 مهما لها، على غرار 

ً
السابقة شّكلت مدخال

ــرانـــي  شـــــراء الــــعــــراق لــلــكــهــربــاء والــــغــــاز اإليـ
دوالر  املليار  تتجاوز  بمبالغ  سنوات،  منذ 
ــاول واشــنــطــن الـــيـــوم إنــجــاح  ســنــويــا، وتـــحـ
مــــشــــروع الــــربــــط الــخــلــيــجــي لــلــكــهــربــاء مــع 
ــك هــــذا االرتــــبــــاط الــقــهــري  الــــعــــراق بـــهـــدف فـ
مــن جهة الــعــراق مــع إيــــران. مــن جهته، دعا 
الــنــائــب الــســابــق حــامــد املــطــلــك، الــى الجدية 
»الــعــربــي  ــال، لـــ بــإعــادة تــرمــيــم املــؤســســة. وقــ
الجديد«، إن »الهيئة موجودة أساسا، ويتم 
على  الــدفــاع  ووزارة  تأهيلها.  إعـــادة  حاليا 
علم بحدود قدرات الهيئة، وما تستطيع أن 
وأشــار  املقبلة«.  للمرحلة  تنتجه من ســالح 
إلى أنه »إذا ما أعيد بناء الهيئة على أسس 
ا  جــزء ستغطي  فــإنــهــا  وصــحــيــحــة،  سليمة 
كبيرًا من حاجة الجيش خالل وقت قياسي«.
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للتصويت  االثــنــن،  الــيــوم  املجلس جلسته 
ــة الــــعــــجــــارمــــة الـــتـــي  ــالــ ــقــ ــتــ ــــول اســ ــبـ ــ ــلــــى قـ عــ
ــاء املـــاضـــي، إال أن تـــطـــورات  قــدمــهــا األربــــعــ
ــداث، خـــالل الــيــومــن املــاضــيــن، غيرت  ــ األحـ
النائب  وكــان  لها.  املخطط  السيناريوهات 
املاضي،  األربــعــاء  يــوم  م، 

ّ
ينال فريحات سل

ــة الــعــامــة  ــانــ اســتــقــالــة الـــعـــجـــارمـــة إلــــى األمــ

بسبب انقطاع الكهرباء. وتساءل »ملاذا دب 
الرعب في قلوب العمالء؟«. 

وصـــّوت مجلس الــنــواب، فــي جلسة طارئة 
أمس األحد، باملوافقة على فصل العجارمة 
بـ108 نواب من أصل 119 حضروا الجلسة، 
التي عقدت بناء على مذكرة نيابية موقعة 
املـــقـــرر أن يعقد  ــان مـــن  ــ نـــــواب. وكـ مـــن 109 

ملجلس النواب لرفعها إلى رئاسة املجلس. 
ــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب عــبــد املــنــعــم  ــ وقـ
الــعــودات، خالل الجلسة، إن »املظاهر التي 
تستوجب  املاضية  األيـــام  خــالل  شهدناها 
ــيـــادة الـــقـــانـــون«، مــضــيــفــا أن »مــا  فــــرض سـ
صدر عن العجارمة مدان، وال يقبله مجلس 
الــــنــــواب ويـــمـــس هــيــبــة املـــجـــلـــس«، مـــؤكـــدًا 

»وقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة 
ــادات تــتــعــلــق  ــقــ ــتــ ــة املــــلــــك«، وهـــــي انــ ــزلـ ــنـ ومـ
استقالته  بيان  فــي  العجارمة،  وصفه  بما 
مــن الــبــرملــان عــلــى مــوقــع عــلــى »فــيــســبــوك«، 
للحياة  الناظمة  الدستورية  بالتشّوهات 

السياسية وباألخّص العمل البرملاني.
ــادة 90 مـــن الـــدســـتـــور عــلــى أنــه  ــ وتـــنـــص املــ

ــد مـــــن عــــضــــويــــة أي  ــ ــ »ال يــــجــــوز فــــصــــل أحـ
ــنــــواب، إال بــقــرار  ــيـــان والــ مـــن مــجــلــســي األعـ
الــذي هو منتسب إليه.  صــادر من املجلس 
ويـــشـــتـــرط فــــي غـــيـــر حـــالـــتـــي عـــــدم الــجــمــع 
والــــســــقــــوط املــبــيــنــتــن فــــي هـــــذا الـــدســـتـــور 
الفصل  قــرار  أن يصدر  االنتخاب  وبقانون 
بأكثرية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم 
املجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من 
إلى  املجلس  قـــرار  فيرفع  األعــيــان،  مجلس 

امللك إلقراره«.
قــرار مجلس  األردنــيــة  الحكومة  واستبقت 
النواب بفصل العجارمة بإصدار بيان بعد 
اعتبرت  الــخــصــاونــة،  بشر  بــرئــاســة  جلسة 
ــا جــــرى مـــن مـــؤيـــدي الــعــجــارمــة  فــيــه أن »مــ
خــــارج عـــن الـــقـــانـــون، وأن إصـــــرار الــبــعــض 
عــلــى إقـــامـــة تــجــمــعــات وبـــنـــاء بـــيـــوت شعر 
أمـــر مــخــالــف لــلــقــانــون أيـــضـــا، ويــمــس أمــن 
املــواطــن والسلم األهــلــي«. وأكــدت »أنها لن 
تسمح باستمرار هذه التجمعات واملظاهر 
املرافقة  السلوكيات  وكــافــة  القانونية  غير 
التعامل  وتحريض، وسيتم  تأزيم  من  لها 
معها بــكــل حــــزم«. وشــــددت الــحــكــومــة على 
أن »وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة 
أو بيوت شعر،  أو فعاليات،  أيــة تجمعات، 
أو غيرها من املنصات، وستتعامل بأقصى 
درجـــات الــحــزم إلنــفــاذ الــقــانــون ومــنــع هذه 
الـــنـــشـــاطـــات الــتــحــريــضــيــة الـــخـــطـــيـــرة، ومــا 
يــتــخــلــلــهــا مــــن أقـــــــوال وســـلـــوكـــيـــات تــخــرق 
القانون والدستور وتعبث بأمن املجتمع«.

ــوات األمـــن األردنــــي مــنــعــت، أمــس  وكــانــت قـ
األحد، مؤيدي العجارمة من نصب »بيوت 
شــعــر بـــدويـــة« )خــيــم بـــدويـــة تــقــلــيــديــة( في 
ــاعــــور، جـــنـــوب غـــربـــي الــعــاصــمــة  مــنــطــقــة نــ
عّمان، الستقبال املساندين له، حيث شهدت 
املنطقة انتشارًا لقوى األمن التي استهدفت 

املواطنن بقنابل الغاز املسيل للدموع.
وأعــلــنــت مــديــريــة األمــــن الـــعـــام فـــي األردن، 
مــســاء الــســبــت املـــاضـــي، عـــن إصـــابـــة أربــعــة 
عناصر من ضمن قوة أمنية كانت تتعامل 
مع ما قالت إنها »أعمال شغب« في منطقة 
ناعور جنوب غربي العاصمة عّمان، يقف 
»قوة   

ّ
أن وذكــرت  العجارمة.  أنصار  خلفها 

أمــنــيــة تــعــامــلــت مــع أعــمــال شــغــب وإحــــراق 
الهواء،  مركبات وإطــالق عيارات نارية في 
قـــامـــت بــهــا مــجــمــوعــة مـــن األشــــخــــاص في 
مــنــطــقــة نـــاعـــور، ونــتــجــت عـــن تــلــك األعــمــال 
إصــــابــــة أربــــعــــة مــــن رجــــــال األمــــــن الــــعــــام«. 
زالت  ما  األمنية  »القوة   

ّ
أن البيان  وأضــاف 

تــتــعــامــل مــع عـــدد مــن مــثــيــري الــشــغــب ولــم 
تــســمــح لــهــم بـــاخـــتـــراق الـــقـــانـــون والــتــعــدي 
وتعطيل سير الحياة العامة«، مشددًا على 

أنه »سيتم التعامل معهم بكل حزم«.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أصـــــــــدرت  جـــهـــتـــهـــا،  ــــن  مـ
األردنــيــة بيانا، أمــس األحــد، جــاء فيه »لقد 
شهدت الساعات القليلة املاضية اعتداءات 
ــن الــعــام  مــســلــحــة عــلــى مــرتــبــات جــهــاز األمــ
امللكة  املالحة قرب طريق مطار  في منطقة 
عــلــيــاء الـــدولـــي، وإصـــابـــة بــعــض منتسبي 
جــهــاز األمــــن الـــعـــام«. وأضـــــاف الــبــيــان »إذ 
الــصــادرة  ببياناتها  الداخلية  وزارة  تذكر 
خالل األيام املاضية التي شددت فيها على 
أنها لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات أو 
بناء لبيوت شعر تخالف القوانن الناظمة 
لحق التجمع، ومن شأنها العبث بنسيجنا 
فإنها  األهــلــي،  السلم  وتــهــديــد  االجتماعي 
تــشــدد مــرة أخـــرى على أن أي تــجــاوز على 
الــقــانــون وأي اعـــتـــداء عــلــى مــرتــبــات جهاز 
ــن الـــعـــام ســيــتــم الــتــعــامــل مــعــه بحسم  ــ األمـ
وحـــــزم وفـــقـــا لـــلـــقـــانـــون، وبـــمـــا يــحــفــظ أمــن 
واملمتلكات  وممتلكاتهم  املواطنن  وأمـــان 
العام  األمن  العامة، وأمن وسالمة مرتبات 
القانون وحفظ  إنفاذ  الذين يسهرون على 

األمن والنظام«.

خاصتقرير

تضطر بغداد إلى 
استيراد الذخيرة من إيران 

وبمبالغ ضخمة

قضية العجارمة: سيف العشائرية

أسامة  النائب  بفصل  األحــد،  أمس  ــي،  األردن النواب  مجلس  قــرار  يُعتبر 
سبتمبر/  في  فصل  قد  البرلمان  وكان  تاريخه.  في  الثاني  العجارمة، 
الشريف من عضويته، بعد إطالقه عدة  النائب طالل  أيلول عام 2013 
دون  الدميسي،  قصي  النائب  على  كالشنكوف  رشاش  من  رصاصات 
النواب. وصّوت وقتها 134  الداخلي لمقر مجلس  الباب  إصابته، على 
نائبًا من أصل 136 حضروا الجلسة على طرد الشريف، وتعليق عضوية 

الدميسي سنة مع إيقاف مخصصاته المالية.

ثاني قرار من نوعه

الحدث

عمان ـ العربي الجديد

إلـــى  األردن  فــــي  األوضــــــــاع  تــتــجــه 
مزيد مــن التوتر، مــع قــرار مجلس 
ــامــــة  ــــب أســ ــائـ ــ ــنـ ــ الـــــــنـــــــواب فــــصــــل الـ
الــعــجــارمــة، بــعــد ســاعــات مــن إصــابــة 4 من 
عناصر الشرطة في »أعمال شغب« فجرها 
أنــصــار النائب، ومنع قــوات األمــن مــؤازري 
بدوية«  »بــيــوت شعر  مــن نصب  العجارمة 
نــاعــور،  فــي منطقة  بــدويــة تقليدية(  )خــيــم 
جــنــوب غــربــي الــعــاصــمــة عــّمــان، الستقبال 
املــســانــديــن لــــه. وأخـــــذت قــضــيــة الــعــجــارمــة 
بــعــدًا عــشــائــريــا، بعدما هــدمــت قــوة خاصة 
من األمن األردني، قبل نحو أسبوع، »بيوت 
شعر بدوية«، نصبت الستقبال املساندين 
ــرار تــجــمــيــد عــضــويــتــه، مـــا خلق  ــ ــه بــعــد قـ لـ
االنتخابية.  فــي منطقته  التوتر  مــن  أجـــواء 
ــــي صــــوت، فــي جلسة  وكــــان الــبــرملــان األردنـ
ــاضــــي،  مـــغـــلـــقـــة عـــقـــدهـــا أواخـــــــــر الـــشـــهـــر املــ
عـــلـــى تــجــمــيــد عـــضـــويـــة الـــعـــجـــارمـــة وقــطــع 
مخصصاته عاما واحدًا، بسبب ما اعتبرته 
ــيـــة لــلــمــجــلــس »إســــــــاءة«  ــقـــانـــونـ الـــلـــجـــنـــة الـ
ــه  ــائـ ــان وهـــيـــبـــتـــه وســـمـــعـــتـــه وأعـــضـ ــرملـ ــبـ ــلـ لـ
أكد،  قد  العجارمة  وكــان  الداخلي.  والنظام 
خالل جلسة للمجلس، التزامه بما تفرضه 
فيما  لها،  واحترامه  الداخلي  النظام  مــواد 
حـــــاول زمـــــالء لـــه مــقــاطــعــتــه، لــيــقــدم تحية 
ــده إلــى  ــا يــ ــعـ ــواب، رافـ ــنــ ــاء مــجــلــس الــ ألعـــضـ
العسكرية.  للتحية  تقليد  فــي  رأســه  جانب 
ــبـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــالـ وعــــنــــد مـــطـ
ــتـــذار،  ــه بــتــقــديــم اعـ ــعــــودات لـ عــبــد املــنــعــم الــ
رد الــعــجــارمــة بــقــولــه: »افــصــلــنــي«، لــيــرفــع 
الرئيس الجلسة. وقبل ذلك، عّبر العجارمة 
عن  الكهربائي  التيار  قطع  مــن  غضبه  عــن 
كافة أنحاء اململكة، يوم الجمعة 21 مايو/
أيــار املــاضــي. وأصــر العجارمة وقتها على 
الــهــدف منه وقف  كــان  الكهرباء  انقطاع  أن 
ــة إلـــى  ــ ــيـ ــ مـــســـيـــرة حــــاشــــدة لــلــعــشــائــر األردنـ
حيث  الفلسطينية،  القضية  لنصرة  عــّمــان 
لم يستطيعوا التزود بالوقود في املحطات 

بغداد ـ محمد علي

العراق  فــي  املسلحة  املليشيات  واصــلــت 
تصعيدها ضد القواعد التي تستضيف 
قــــوات أمــيــركــيــة، مــع مــحــاولــة اســتــهــداف 
قــاعــدة عــن األســـد فــي محافظة األنــبــار، 
وذلك بالتزامن مع توتر األجواء بينهما 
جــراء  الكاظمي،  مصطفى  حكومة  وبــن 
اعــتــقــال الــقــيــادي فــي »الــحــشــد الشعبي« 
قـــاســـم مــصــلــح. وأعـــلـــنـــت خــلــيــة اإلعــــالم 
ــنــــي الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، أمـــس  األمــ
رتن، خالل  األحد، إسقاط طائرتن مسيَّ
مــحــاولــة اســتــهــداف قـــاعـــدة عـــن األســـد، 
العراقية  العسكرية  الــقــواعــد  أكبر  ثاني 
أمــيــركــيــة ضمن  ــوات  قــ الــتــي تستضيف 
ــام الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لـــلـــحـــرب عــلــى  ــهـ مـ
اإلرهــاب بقيادة واشنطن. ونقلت وكالة 
بــيــانــا مقتضبا  »واع«  الــعــراقــيــة  األنــبــاء 
أن »منظومة  فــيــه  أكـــدت  اإلعــــالم،  لخلية 
ــاع الـــجـــوي فـــي قـــاعـــدة عـــن األســـد  ــدفــ الــ
الجوية في محافظة األنبار غربّي البالد 
ــرتــن، وتمكنت  تــصــدت لــطــائــرتــن مــســيَّ
ــد مــن  ــزيـ ــر مـ ــ مــــن إســـقـــاطـــهـــمـــا«، دون ذكـ
بلدة  في  أمنيا  مــســؤواًل  لكن  التفاصيل. 
اتصال  قــال، في  األنبار  البغدادي غربي 
هاتفي مع »العربي الجديد«، إن املنطقة 
ما زالت مطوقة بالكامل، وهناك عمليات 
تفتيش واسعة من قبل الجيش العراقي، 
ــاء بــعــد يــومــن  مــضــيــفــا أن »الــــحــــادث جــ
من اختبار منظومة دفــاع جوي جديدة 
ــاة »صـــابـــريـــن  ــنـ ــثـــت قـ ــدة«. وبـ ــاعــ ــقــ فــــي الــ
نـــيـــوز«، أحـــد األذرع اإلعــالمــيــة الــتــابــعــة 
العراق،  في  الله«  حــزب  »كتائب  ملليشيا 
عــلــى تطبيق »تــلــيــغــرام«، مــا قــالــت إنها 
قاعدة  على  الهجوم  عملية  مــن  مشاهد 
»عن األسد«، إذ تظهر أصوات صفارات 
اإلنــذار في أجــواء مظلمة للغاية. ويأتي 
ـــالن  ـــن إعـ ــات مـ ــاعــ هـــــذا الـــتـــطـــور بـــعـــد ســ
الــتــحــالــف الــدولــي ســقــوط صــــاروخ على 

»مــعــســكــر فـــيـــكـــتـــوريـــا« املــــالصــــق ملــطــار 
بـــغـــداد الـــدولـــي، ويــضــم قــــوات أمــيــركــيــة. 
وقـــال املــتــحــدث بــاســم التحالف الــدولــي، 
ــن مـــــاروتـــــو، فــــي بــــيــــان، إن  ــ ــ الـــعـــقـــيـــد وايـ
ــى تــعــرض  ــ »الـــتـــقـــريـــر األولــــــــي يـــشـــيـــر إلــ
الدبلوماسي لهجوم  للدعم  مركز بغداد 
صاروخي واحد«، موضحا أن الصاروخ 
لــم ُيــوقــع إصــابــات أو أضــــرارًا، والهجوم 
»كــل هــجــوم على  التحقيق. وتــابــع:  قيد 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وإقـــلـــيـــم كــردســتــان 
ــقـــّوض ســلــطــة املــؤســســات  والــتــحــالــف يـ
الــعــراقــيــة وســـيـــادة الـــقـــانـــون والــســيــادة 

الوطنية العراقية«.
والــهــجــوم الــجــديــد هــو الــثــالــث مــن نوعه 
فــي غضون األشــهــر الثالثة املــاضــيــة، إذ 
شهد مطار أربيل الدولي شمالّي العراق، 
ــد بــمــحــافــظــة األنـــبـــار،  وقـــاعـــدة عـــن األســ
رة في 15  هجمات بواسطة طائرات مسيَّ
إبــريــل/ نيسان املــاضــي، و8 مــايــو/ أيــار 
املـــاضـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، ســبــبــت خسائر 
مـــحـــدودة فــي مــلــحــق لــلــقــوات األمــيــركــيــة 
داخــل مطار أربــيــل، فيما كــان الحال أقل 
وطــأة في »عــن األســـد«، إذ أدى الهجوم 
إلـــى ضـــرر مــحــدود فــي قــاعــة فــارغــة تقع 
ــن مــــــــدرج لـــلـــمـــروحـــيـــات  ــ عـــلـــى مـــقـــربـــة مـ
الخبير  قال  القاعدة. من جهته،  جنوبي 
»العربي  بالشأن األمني سعد الحديثي، لـ
الــجــديــد«، إن األمــيــركــيــن اخــتــبــروا قبل 
للطائرات  جــديــدة  منظومات تصدٍّ  أيــام 
رة في بغداد و»عن األسد« وأربيل،  املسيَّ
لــلــعــراق لهذا  أنــهــا أدخــلــت حديثا  يظهر 
الـــغـــرض. وأضـــــاف أن الــهــجــوم الــجــديــد 
املليشيات  تنفذه  أمــنــي  بتصعيد  يــنــذر 
األجـــواء في  بالتزامن مع توتر  املسلحة 
بغداد بينها وبن حكومة الكاظمي، وقد 
يكون ذلك وسيلة للضغط من أجل إطالق 
سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم 
مصلح، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع 

وما زال لغاية اآلن قيد التحقيق.

إحباط مهاجمة »عين األسد«: 
تصعيد ضد األميركيين والكاظمي

العودات: المظاهر 
التي شهدناها تستوجب 

فرض سيادة القانون

أكدت وزارة الداخلية أنها 
لن تسمح بأي تجمعات 

أو بناء لبيوت شعر

يزداد الضغط على 
رئيس الوزراء اإلثيوبي 
أبي أحمد، من أجل 

حّل أزمة إقليم تيغراي، 
بغية حلحلة ملفات 

عدة، مثل سّد النهضة 
واالنتخابات المقبلة

تعمل الحكومة 
العراقية على تقليل 
نفقات وزارة الدفاع 

وشراء السالح، عبر 
إحياء هيئة »التصنيع 

العسكري« وتأهيل 
عدد من المنشآت 

لتصنيع الذخيرة

الحدث أزمة النائب األردني المفصول تتفاقم: 
عنف ومواجهات ومنع »بيوت شعر بدوية«

  شرق
      غرب

إيران: انفجار وحريق في 
مصنع للفوالذ

ذكـــــرت وكـــالـــة »فـــــــارس« اإليـــرانـــيـــة، 
أمــــس األحــــــد، أن حــريــقــا نــشــب في 
مــصــنــع »زرنــــد إيـــرانـــيـــان« لــلــفــوالذ، 
فــي محافظة كــرمــان جــنــوب شرقّي 
الـــبـــالد، مــا أدى إلـــى وقــــوع انــفــجــار 
شديد. وقال حاكم مدينة زرند، علي 
الــحــريــق  إن  لــلــوكــالــة،  زادة،  صــــادق 
ــروج املـــــــواد املـــذابـــة  ــ ــان بــســبــب خــ ــ كـ
مــن الـــفـــرن، مــشــيــرًا إلـــى أن الــحــادث 
ــف خــســائــر بــشــريــة، وتــمــت 

ّ
لـــم يــخــل

السيطرة على النيران.
)العربي الجديد(

 
جاووش أوغلو في 

باريس لتحسين العالقات

التركي مولود  بدأ وزيــر الخارجية 
ــاووش أوغـــلـــو )الــــصــــورة(، أمــس  ــ جـ
ــى بــــــاريــــــس، فــي  ــ ــ األحــــــــــد، زيــــــــــارة إلـ
ــة لــتــحــســن الـــعـــالقـــات بــن  مـــحـــاولـ
الخارجية  وزارة  وأعلنت  البلدين. 
ــان، أن جـــــاووش  ــيــ ــي بــ ــة، فــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
التي  زيارته،  أوغلو سيلتقي خالل 
الفرنسي  نظيره  يومن،  ملــدة  تمتد 
جان إيف لودريان لبحث »العالقات 
الثنائية، وكذلك بن تركيا واالتحاد 
األوروبـــــــي« والــقــضــايــا »اإلقــلــيــمــيــة 

والدولية«.
)فرانس برس(

 
نيكاراغوا: اعتقال مرشح 

لالنتخابات الرئاسية
ــــح 

ّ
ــل أرتـــــــــــورو كــــــــــروز، املــــرش ــ ــِقـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اعـ

ــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــّيــــة املــــقــــّرر  لــــالنــ
إجــــراؤهــــا فـــي 7 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
نــيــكــاراغــوا، أمس  فــي  املقبل  الثاني 
األول، في مطار ماناغوا لدى عودته 
ــرت  ــ ــ ــــدة. وذكـ ــــحـ ــتـ ــ ــات املـ ــ ــ ــواليـ ــ ــ مـــــن الـ
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــاّمــــة، فــــي بـــيـــان أمـــس 
 كــروز »يخضع للتحقيق 

ّ
األحــد، أن

 هناك 
ّ
من قبل الشرطة الوطنّية، ألن

ــه هاجم املجتمع 
ّ
ـــة قــوّيــة على أن

ّ
أدل

الـــنـــيـــكـــاراغـــوي وحــــقــــوق الـــشـــعـــب«. 
إلى  مــن جهتها،  الشرطة،  وأشـــارت 
 إجـــراءات التحقيق 

ّ
خذ »كــل

ّ
ها تت

ّ
أن

ــم الــشــخــص« 
ّ
ــســل

ُ
ذات الــصــلــة، وســت

املــعــنــي إلــــى »الــســلــطــات املــخــتــّصــة 
ملـــقـــاضـــاتـــه وتـــحـــديـــد املـــســـؤولـــّيـــات 

الجنائّية«.
)فرانس برس(

 
أرض الصومال: 

المعارضة تفوز باألغلبية 
البرلمانية

أعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
فــي أرض الــصــومــال )غــيــر املعترف 
أن حـــزبـــن  األحــــــــــــد،  أمــــــــس  بــــــهــــــا(، 
معارضن فــازا بأغلبية املقاعد في 
انــتــخــابــات بــرملــانــيــة يــجــريــهــا  أول 
اإلقليم منذ 16 سنة. وأوضحت أن 
حـــزب »أرض الــصــومــال الــوطــنــي«، 
ــي«،  ــ ــ ــم »ودانـ ــذي يــطــلــق عــلــيــه اســ ــ الـ
البرملان  مــن مقاعد  بـــ31 مقعدًا  فــاز 
وعــددهــا 82، فــي حــن حصل حزب 
»العدالة والرفاه« على 21. أما حزب 
»الوحدة والتنمية« الحاكم فحصل 

على 30 مقعدًا.
)رويترز(

138 قتيًال في بوركينا 
فاسو

أعلن مسؤولون في بوركينا فاسو، 
يشتبه  مــســلــحــن،  أن  األول،  أمــــس 
ــــن تـــنـــظـــيـــمـــات مـــتـــشـــددة،  بـــأنـــهـــم مـ
البالد  شــمــال  فــي  مدنيا   138 قتلوا 
املضطرب، في أكثر الهجمات دموية 
ــام 2015  ــدء أعـــمـــال الــعــنــف عـ مــنــذ بـ
فـــي هــــذا الــبــلــد. ووقــــع الــهــجــوم في 
الحدودي«  »املثلث  املسماة  املنطقة 
بن بوركينا فاسو ومالي والنيجر، 
التي تشهد هجمات دامية مستمرة 
ــبـــطـــون  يـــنـــفـــذهـــا مـــــتـــــشـــــددون مـــرتـ
ــاعــــدة« و»داعــــــش«  ــقــ بــتــنــظــيــمــي »الــ
ضـــد مــدنــيــن وعــســكــريــن. ولــفــتــت 
الــحــكــومــة إلـــى أن الــضــحــايــا كــانــوا 
بــــدون تمييز على  قــتــلــوا  »مــدنــيــن 

أيدي اإلرهابين«.
)فرانس برس(

Monday 7 June 2021 Monday 7 June 2021
االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة

تستهدف الخطة تشغيل خطوط إنتاج الذخيرة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تضمنت االقتراحات لوقف حرب تيغراي عدم مزاحمة أحمد انتخابيًا )األناضول(

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على األمن )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

)Getty( »جاء الهجوم بعد اختبار منظومة دفاع في »عين األسد
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بايدن عشية لقاء بوتين: 
ندعم الحلفاء في 

مواجهة روسيا
تعّهد الرئيس األميركي جو بايدن، 
ــــالده إلــى  ــأن تــقــف بـ ــد، بــ ــ أمــــس األحــ
ــــن فــي  ــيــ ــ جـــانـــب حــلــفــائــهــا األوروبــ
مــــواجــــهــــة مــــوســــكــــو، وذلــــــــك قــبــيــل 
بنظيره  يــجــمــعــه  مــبــاشــر  لــقــاء  أول 
ــــن فــي  ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ الـــــــروســـــــي فــــالديــ
ــزيـــران  ــيـــو/حـ يـــونـ ــي 16  فــ جـــنـــيـــف، 
الحالي. وكتب بايدن، في مقال نشر 
فــــي صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« 
األمــيــركــيــة، »نــقــف صــفــا واحــــدًا في 
مواجهة التحديات الروسية لألمن 
اتــهــا  ــــي، انــطــالقــا مــن اعــتــداء األوروبـ
ــكــــون هــنــاك  ــن يــ ــ ــا، ولــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
أي شــــك بـــشـــأن تــصــمــيــم الــــواليــــات 
ــن قــيــمــنــا  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ املـــتـــحـــدة عـــلـــى الـ
الــديــمــقــراطــيــة، وهـــو أمـــر ال يمكننا 

فصله عن مصالحنا«. 
)فرانس برس(

 
مقتل شخصين باشتباكات 

في كولومبيا
و3  وأصــيــب شرطي  قتل شخصان، 
مدنين، بالرصاص خالل اشتباكات 
بن قوى األمن ومتظاهرين في كالي 
بجنوب غرب كولومبيا، التي تشهد 
مــنــذ نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، 
موجة من االحتجاجات االجتماعّية، 
 .

ّ
أدت إلى مقتل 61 شخصا على األقل

وأوضحت السلطات، في بيان أمس 
 شرطين تعرضوا، مساء 

ّ
أن األحــد، 

ــه 
ّ
الــجــمــعــة املـــاضـــي، إلـــى هــجــوم شــن

على  حاجز  نصب  أرادوا  حون 
ّ
مسل

طريق يــؤّدي إلــى كالي، مشيرة إلى 
أنه »تم صد الهجوم«.

)فرانس برس(
 

الصين: »متشائم« يقتل 
ستّة بسكين 

ــكــــن ســتــة  ــلــــح بــــســ قــــتــــل رجــــــــل مــــســ
أشــخــاص، وأصـــاب 14، أمــس األول، 
فـــي مــديــنــة أنــكــيــنــغ، مــنــطــقــة بــشــرق 
ــلــــطــــات فــي  الـــــصـــــن. وأشـــــــــــارت الــــســ
املــــديــــنــــة، أمـــــس األحـــــــد، إلـــــى أنـــــه تــم 
اعـــتـــقـــال املـــهـــاجـــم. وأوضــــــح الــحــزب 
به  املشتبه  أن  املدينة  في  الشيوعي 
فـــي الــهــجــوم عــاطــل عـــن الــعــمــل كــان 
»يــنــفــس عــن غــضــب مــن اضــطــرابــات 

في أسرته وإحساسه بالتشاؤم«.
)رويترز(

ـ الباكستانية توترًا  تشهد العالقة األفغانية 
األميركي  االنسحاب  خلفية  على  متصاعدًا، 
والــدولــي مــن كــابــول. واتــهــم وزيـــر الخارجية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي شـــــاه مـــحـــمـــود قــــرشــــي، أمـــس 
ــن الـــقـــومـــي األفـــغـــانـــي  ــ ــد، مــســتــشــار األمــ ــ ــ األحـ
حـــمـــد الـــلـــه مـــحـــب، بــخــلــق عـــقـــبـــات فــــي وجـــه 
األفغانية، وذلــك ردًا على قول  السالم  عملية 
مــحــب، فــي 29 مــايــو/أيــار املــاضــي، إن »على 
الجماعات  مــع  عالقاتها  تقطع  أن  باكستان 
الــتــي تهدد  اإلرهــابــيــة والــجــمــاعــات املسلحة 
أمن أفغانستان وأمن املنطقة«. واعتبر قرشي 
أن محب استخدم نبرة غير مناسبة وتحديدًا 
توجيهه االتهامات لباكستان، ما يقضي على 
في  أبــاد  إســالم  بذلتها  التي  الجهود  نتائج 
أفغانستان.  سبيل إحــالل األمــن والسالم في 
الباكستاني محب،  الخارجية  وخاطب وزير 
كبيرة  قــدمــت تضحيات  بــاكــســتــان  إن   

ً
قــائــال

ــتــل 83 ألــف 
ُ
ــاب، وق ــ فــي ســبــيــل مــحــاربــة اإلرهــ

بــاكــســتــانــي خـــالل عملية مــكــافــحــة اإلرهــــاب. 
وشـــّدد على أن مــا ســاقــه محب مــن اتهامات 

بحق باكستان ال أساس له من الصحة، داعيا 
ــــك. واعــتــبــر أن مــســتــشــار األمـــن  إلــــى وقــــف ذلـ
القومي األفغاني يخرب األمور ويقضي على 
نــتــائــج الـــســـالم، بـــل ويــعــرقــل عــمــلــيــة الــســالم 
بــد مــن أن يتحرك املجتمع  برمته مــن هنا ال 

الدولي إزاء القضية.
وتــطــرق قــرشــي خــالل لــقــاء ألعــضــاء الحزب 
إلى تأكيد رئيس  الحاكم في مدينة ملتان، 
ــان، عــلــى أن  الباكستاني عــمــران خـ ــــوزراء  الـ
إال  يتم  أن  األفــغــانــيــة ال يمكن  املعضلة  حــل 
ــاء، مــشــيــرًا إلـــى أن الــعــالــم 

ّ
عــبــر الـــحـــوار الــبــن

بـــات يــقــّر بــهــذه الـــرؤيـــة، ويــعــتــرف بموقف 
باكستان بهذا الخصوص. وأضــاف قرشي 
الــتــهــم لباكستان  الــذيــن يــوجــهــون  أن عــلــى 
أن يـــدركـــوا أن حــل األزمــــة األفــغــانــيــة يكمن 
فــي الــحــوار ولــيــس فــي الــحــرب. وكــشــف أنــه 
حنيف  محمد  األفغاني  نظيريه  مــع  ناقش 
أتمر والصيني وانغ يي قضية أفغانستان، 
باكستان  مــوقــف  عــن  بالتفاصيل  متحدثا 
ــان  ومــــا تــتــطــلــع إلـــيـــه إزاء أفــغــانــســتــان. وكـ
أيام  أيضا قبل  أكــد  قد  الباكستاني  الــوزيــر 
أن هــنــاك جــهــات تــخــرب عملية الــســالم في 
أفغانستان دون ذكر اسم أي مسؤول بعينه، 

ما أثار حفيظة الحكومة األفغانية.
وســبــق أن أفــــادت الــخــارجــيــة األفــغــانــيــة قبل 
يـــومـــن، فـــي بـــيـــان، بــــأن تــهــم إســـــالم أبـــــاد ال 
املــخــرب لعملية  أســاس لها مــن الصحة وأن 
الــســالم هــم مــن يــدعــم املــســلــحــن، فــي إشـــارة 
ــن أن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــول مـ ــ ــابـ ــ ــا تـــدعـــيـــه كـ ــ إلــــــى مـ
الباكستانية تدعم حركة »طالبان«. وأضاف 
السالم  عملية  أن  األفغانية  الخارجية  بيان 

تلوا في 
ُ
فــي فــريــاب، سيف الرحمن دهـــزاد، ق

اشتباكات مع »طالبان«. وأوضح أن الحركة 
ــت هــجــومــا عــلــى مــقــر الــشــرطــة ومــنــاطــق 

ّ
شــن

أخرى في املقاطعة في وقت متأخر من مساء 
أول من أمس السبت، و»أسرت 37 عنصرًا من 

بل تحتاج  البيانات،  فقط بإصدار  ال تنجح 
إلــى خــطــوات عملية. ومــن هنا على الجميع 
تجنب توجيه االتهامات من أجل إقرار األمن 

في أفغانستان واملنطقة بأسرها.
أمنيا، أعلن مسؤول أفغاني، أمس، مقتل 14 
عنصرًا أمنيا، من بينهم قائد شرطة مقاطعة 
إثــر اشتباكات مــع »طالبان«  فــريــاب  بــواليــة 
ليلة السبت ـ األحد. وجاء ذلك في تصريحات 
عضو مجلس والية فرياب )شمال( الحدودية 
مع تركمانستان، نادر سعيدي، التي نقلتها 
ــيــــوز« املـــحـــلـــيـــة. وأفـــــاد  ــلــــوع نــ عـــنـــه قـــنـــاة »طــ
سعيدي بأن 14 عنصرًا على األقل من قوات 
ــــن، بــيــنــهــم قــائــد شــرطــة مــقــاطــعــة قيصر  األمـ

قــوات األمــن«. وأضــاف أن »طالبان« تحاصر 
أكــثــر مـــن 30 آخـــريـــن مـــن قــــوات األمــــن ومــقــر 
الــشــرطــة ومـــا لـــم تــصــل تــعــزيــزات للمنطقة، 
فسيتم أســرهــم أيــضــا. فــي بــادغــيــس، شمال 
غربي أفغانستان، أعلن حاكم الوالية خداداد 
طيب، مقتل 11 شخصا على األقل في تفجير 
قنبلة زرعــت على جانب طريق في مقاطعة 
أبكماري في الوالية. وأضاف ان الحادث وقع 
مساء أول من أمس السبت، في قرية تشاالنك 
أبكماري. وقال مسؤولون محليون  بمنطقة 
إن مــن بــن الضحايا نــســاء وأطــفــاال. وحّمل 
مسؤولية  »طالبان«  أبكماري  منطقة  حاكم 

التفجير، لكن الحركة لم تعلق على الحادث.
في والية بلخ، شمالي البالد، أفادت وسائل 
إعالم أفغانية، أمس، عن سقوط ضحايا في 
للشرطة.  مــقــر  أمـــام  مفخخة  ســيــارة  تفجير 
ونقلت قناة »طلوع نيوز« عن املتحدث باسم 
شــرطــة الـــواليـــة شـــاه عــــادل، قــولــه إن ســيــارة 
أمــام مقر شرطة  انفجرت  مليئة باملتفجرات 

منطقة بلخ. 
وأفادت بعثة األمم املتحدة في أفغانستان، 
ــبـــوا في  ــيـ صـ

ُ
أ أو  ـــتـــلـــوا 

ُ
ق مــدنــيــا  بــــأن 1783 

األشــهــر الــثــالثــة األولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، 
بزيادة قدرها 29 في املائة عن نفس الفترة 
ــأتـــي أعـــمـــال الــعــنــف  مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وتـ
السالم  فيه مبعوث  الــذي توجه  الوقت  في 
زاد،  أفغانستان زملــاي خليل  إلــى  األميركي 
ــن الــقــومــي ووزارة  ــ ــد مـــن مــجــلــس األمـ ــ ووفـ
لبدء سلسلة محادثات  املنطقة  إلى  الدفاع 

جديدة بن »طالبان« والحكومة.
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس(

ترامب: سأعود 
في 2024

المناظرات 
الرئاسية 
اإليرانية

والية  في  غرينفيل  في  الجمهوري  للحزب 
كـــارواليـــنـــا الــشــمــالــيــة، ظــهــر الــرئــيــس الــــ45 
فـــي أول خــطــاب متلفز  املــتــحــدة  لـــلـــواليـــات 
 »بقاء أميركا« 

ّ
أن رًا من 

ّ
له منذ أشهر، محذ

يعتمد على فوز الجمهورين في انتخابات 
السابق كلمته  الرئيس  وألقى  املقبل.  العام 
 

ّ
ــل ــو، وهـــــو عـــــدد أقــ ــدعــ أمــــــام نـــحـــو 1200 مــ

بــكــثــيــر مـــن اآلالف الـــذيـــن كـــانـــوا حــاضــريــن 
وخالل  الشهيرة.  االنتخابية  تجمعاته  في 
خطابه الذي استمّر نحو 90 دقيقة، تطّرق 
للرئاسة  ح 

ّ
الترش إلــى فكرة  مــجــّددًا  تــرامــب 

ــع إليه 
ّ
ــام أتــطــل ـــه »عـ

ّ
فــي 2024، الـــذي قـــال إن

بفارغ الصبر«، وسط تصفيق الحاضرين. 
ة 

ّ
بأدل املدعومة  غير  اتهاماته  ترامب  وكــّرر 

حــول حــدوث تــزويــر انتخابي واســع خالل 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي جــــرت فـــي 3 
نــوفــمــبــر املــــاضــــي، إذ لـــم يــعــتــرف صــراحــة 
حتى اآلن بانتصار بــايــدن. وقــال إن »هــذه 

ثنائية،  قطبية  املناظرة  وخلفياته. وشهدت 
الخمسة من جهة،  بن املرشحن املحافظن 
واملرشحن اآلخرين، همتي ومهر علي زادة. 
لــكــن الـــتـــالســـن تـــركـــز بـــن هــمــتــي والــخــمــســة 
اآلخرين، وخصوصا زاكاني ورضائي. وأكد 
رئــيــس الــبــنــك املـــركـــزي اإليــــرانــــي، الــــذي عــزل 
أن منافسه  أســـبـــوع،  نــحــو  قــبــل  مــن منصبه 
املرشحن  بقية  متهما  رئيسي،  هو  الوحيد 
ــوا فـــقـــط لـــدعـــم  ــحــ ــرشــ املـــحـــافـــظـــن بـــأنـــهـــم تــ
ــه يــواجــه  رئــيــســي فـــي املـــنـــاظـــرات. واعــتــبــر أنـ
ــاول همتي  مــنــفــردًا. وحــ الخمسة  املــرشــحــن 
جذب أصحاب األصوات الرمادية، أو من قرر 
مقاطعة االنتخابات، قائال: »أيها املواطنون، 
الكثير منكم ليس لديكم ممثلون هنا وأنتم 
محقون في اعتراضكم على ذلك، فهل تريدون 
ــن خــــالل مــقــاطــعــة  ــار هــــذا االعــــتــــراض مـ ــهـ إظـ
التصويت؟ أنا أرى أن االعتراض األكثر تأثيرًا 
بــأصــواتــكــم. يمكننا من  الــفــضــاء  هــو تغيير 
للتهديد  كبيرة  ال  تسجيل  التصويت  خــالل 
املــوجــه ضــد الــجــمــهــوريــة«، وذلـــك فــي إشـــارة 
إلـــى مــقــولــة إصــالحــيــة بـــأن اســتــبــعــاد معظم 
املــرشــحــن شــكــل تــهــديــدًا للبعد الــجــمــهــوري 
إليـــــــران. وأضــــــاف أن »الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي 
الوعود  بتحقيق معظم  إيـــران ال يسمح  فــي 

واشنطن ــ العربي الجديد

السابق،  األميركي  الرئيس  يواصل 
دونــالــد تــرامــب، تعبيد طــريــقــه إلــى 
 8 فــي  املــقــررة  النصفية  االنتخابات 
تنظيمه  عبر   ،2022 الثاني  نوفمبر/تشرين 
ســلــســلــة تــجــّمــعــات شــعــبــيــة، مـــكـــّرســـا نفسه 
»صــانــع املــلــوك« فــي الــحــزب الــجــمــهــوري من 
جــهــة، ومــبــشــرًا بـــعـــودة رئــاســيــة إلـــى البيت 
األبيض في عــام 2024 من جهة أخــرى. وفي 
 نــجــاح إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن، حتى 

ّ
ظـــل

ــا،  ــّد مــــن تــفــشــي وبــــــاء كــــورونــ اآلن، فــــي الــــحــ
والتمهيد إلنعاش اقتصادي مرتقب، يسعى 
تــرامــب إلـــى تــطــويــق الــصــعــود الــديــمــقــراطــي، 
ــائــــل، مــســتــعــيــدًا مــصــطــلــحــات  ـــى الــــوســ

ّ
بـــشـــت

»التزوير االنتخابي« و»سرقة االنتخابات«، 
 عن مهاجمة الصن بشأن كورونا.

ً
فضال

مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، وفـــي مؤتمر 

طهران ــ صابر غل عنبري

تحّولت الجولة األولى من املناظرات 
الـــرئـــاســـيـــة لــالنــتــخــابــات اإليـــرانـــيـــة، 
يــونــيــو/  فــــي 18  تـــجـــرى  أن  ــع  ــزمــ املــ
حـــزيـــران الــحــالــي، إلـــى مــا يــشــبــه املــعــركــة بن 
ــادل اتــهــامــات  ــبـ ــط تـ املـــرشـــحـــن الــســبــعــة، وســ
حـــول مــن يــتــحــّمــل مــســؤولــيــة انــهــيــار الــوضــع 
االقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــــبــــــالد، املــــحــــافــــظــــون أو 
ــار حــول  ــكـ اإلصـــالحـــيـــون، مـــن دون تــقــديــم أفـ
ــبـــالد اقـــتـــصـــاديـــا. كــمــا وصــل  ــاذ الـ ــقـ كــيــفــيــة إنـ
إلـــى التشكيك فــي حصول  بــاملــرشــحــن  األمـــر 
بعضهم على شهادات عليا.  وعقدت الجولة 
األولـــى مــن املــنــاظــرات، مساء السبت املاضي، 
في أجواء انتخابية ليست كسابقاتها، حيث 
إذا  مــا  بانتظار  عليها،  يخيم  الــفــتــور  زال  مــا 
ــــدًا الـــثـــالثـــاء  ــنـــاظـــرتـــان املـــقـــبـــلـــتـــان، غـ كـــانـــت املـ
والـــســـبـــت املـــقـــبـــل، ســتــنــجــحــان فــــي تــســخــن 
املشهد االنتخابي وإحداث مفاجآت قد تخلط 
حــســابــات املــحــافــظــن الـــذيـــن يــهــيــمــنــون على 
الترشيحات الرئاسية، وعلى رأسهم إبراهيم 
من  بــارزيــن  استبعاد مرشحن  بعد  رئيسي، 
االعتدالي واإلصــالحــي، مثل رئيس  التيارين 
ــانــــي، ونـــائـــب  الـــبـــرملـــان الـــســـابـــق عـــلـــي الريــــجــ

الرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري.
وشارك في املناظرة، السبت املاضي، املرشحون 
ــلـــس صـــيـــانـــة  الـــســـبـــعـــة الـــــذيـــــن مـــنـــحـــهـــم مـــجـ
الــدســتــور اإليـــرانـــي األهــلــيــة لــخــوض السباق 
الـــرئـــاســـي، وهــــم رئـــيـــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
إبــراهــيــم رئــيــســي، وعــضــو مــجــمــع تشخيص 
مصلحة النظام سعيد جليلي، وأمن املجمع 
محسن رضائي، ورئيس مركز بحوث البرملان 
علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرملان أمير 
حــســن قــاضــي زادة هــاشــمــي، ورئــيــس البنك 
املركزي السابق عبدالناصر همتي، باإلضافة 
السابق  املــســؤول  زادة  إلــى محسن مهر علي 
فــي حــكــومــة »اإلصـــالحـــات« للرئيس األســبــق 
التيار  مــن  ــل  األوائـ والخمسة  خاتمي.  محمد 
املحافظ، أما االثنان اآلخران، فهما من التيار 
اإلصـــالحـــي، لــكــن ليسا مــن الــقــيــادات الــبــارزة 
فيه. كما أن همتي، وعلى الرغم من أنه عضو 
في حزب »كوادر البناء« املنضوي في الجبهة 
اإلصـــالحـــيـــة، فــإنــه لــيــس مــعــروفــا كشخصية 

إصالحية، وإنما كرجل اقتصاد.
ــان االقــتــصــاد مــحــور الــجــولــة األولــــى من  وكــ
املناظرات. فجميع املرشحن أعربوا عن عدم 
رضاهم على الوضع الراهن، مع اإلشارة إلى 
في  الــدولــة  تواجهها  الــتــي  الكبيرة  املــشــاكــل 
وفيما  لكن  االقتصادية.  القطاعات  مختلف 
بدأت الجولة بطرح مقدم برنامج املناظرات 
مــرتــضــى حــيــدري األســئــلــة، شــن املــرشــحــون 
هجوما بعضهم على بعض، وعلى برامجهم 

باعتبارها  الــتــاريــخ  االنــتــخــابــات ســتــدخــل 
جــريــمــة الــقــرن الــكــبــرى«. واعــتــبــر أن »بــقــاء 
أمــيــركــا يعتمد عــلــى قــدرتــنــا عــلــى انتخاب 
جــمــهــوريــن عــلــى جــمــيــع املــســتــويــات، بــدءًا 
باالنتخابات النصفية العام املقبل«. وشّدد 
عــلــى أنـــه »لـــن يــكــون لــديــنــا بــلــد إذا لــم يكن 
يريدون  إنها  االنتخابات.  فــي  نــزاهــة  لديك 
إسكاتكم. تذكروا، لسُت من يحاول تقويض 
الديمقراطية األميركية، بل أحاول إنقاذها«.
ورســــم تــرامــب صــــورة قــاتــمــة لــبــدايــة واليــة 
بايدن، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية 
أن  إلــى  ولــفــت  قياسية«.  »مستويات  بلغت 
ــِهــبــت فــي هــجــمــات إلكترونية 

ُ
ن »شــركــاتــنــا 

أجـــنـــبـــيـــة«، وأن ســعــر الــبــنــزيــن »يــنــفــجــر«. 
على  وُمــهــانــة  رة 

َ
ق

َ
ُمحت »أمــيــركــا   

ّ
أن واعتبر 

ــيـــة« و»تـــنـــحـــنـــي لــلــصــن«.  ــاملـ ــعـ ــة الـ ــاحـ ــسـ الـ
ــاول  ــنــ ــريـــــن، تــ ــاضـــ ــحـــ ــيـــق الـــ ــفـ ووســـــــــط تـــصـ
ترامب مسائل شعبية رئيسية أخــرى لدى 
الجمهورين، مثل الدفاع عن الحق في حمل 
الـــســـالح و»الــتــلــقــن الـــعـــقـــائـــدي« املــفــتــرض 
فــي مجال  الحكومية  املـــدارس  فــي  لألطفال 
الـــعـــنـــصـــريـــة. فــــي املـــقـــابـــل، بـــقـــي الــجــمــهــور 
صامتا عندما أبدى الرئيس السابق فخره 
بمليارات  لــكــورونــا  لقاحات  »اشــتــرى  بأنه 
الدوالرات حتى قبل أن نعرف أنها ستكون 

املرشحن«، متهما  لبقية  املختلفة والجذابة 
الوعود  الــكــذب، عبر إطــالق  إياهم بممارسة 

االقتصادية لتحسن الوضع.
ــه املـــرشـــحـــون  ــ ــ وعــــلــــى الـــضـــفـــة األخـــــــــرى، وّجـ
نحو  هجماتهم  سهام  الخمسة  املحافظون 
الــتــي كان  الــرئــيــس حسن روحــانــي،  حكومة 
همتي يـــرأس الــبــنــك املــركــزي فــيــهــا، متهمن 
الحكومة وهمتي بأنهما من تسببا بالوضع 
ــة  ــ ــادات الذعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــراهــــــن. ووّجـــــــــه هــــــــؤالء انـ
الحالية  للحكومة  االقــتــصــاديــة  للسياسات 

ــاف »أنــقــذنــا حــيــاة املــاليــن«،  فــعــالــة«. وأضــ
جــانــب  مـــن  فــعــل  رّد  أّي  ُيــثــيــر  أن  دون  مـــن 

الحاضرين.
ولــــم يــنــَس تـــرامـــب خــبــيــر األمــــــراض املــعــديــة 
بسبب  فهاجمه  فاوتشي،  أنتوني  األميركي 
ــا«، واصـــفـــا إيـــاه  ــ ــــورونـ »تــعــامــلــه مـــع وبـــــاء كـ
بــــأنــــه »لــــيــــس طــبــيــبــا عـــظـــيـــمـــا، لـــكـــنـــه خــبــيــر 
ــك لـــظـــهـــوره املـــتـــكـــرر في  ــ فـــي الـــتـــرويـــج«، وذلـ
مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة. وأضــــاف تــرامــب »لقد 
كـــان مــخــطــئــا فـــي كـــل الــقــضــايــا تــقــريــبــا وفــي 
)الصينية( واملختبر أيضا«. وطالب  ووهان 
ترامب الصن بدفع عشرة تريليونات دوالر 
تعويضات للواليات املتحدة والعالم بسبب 
الــفــيــروس، وقـــال إنــه ينبغي لـــدول العالم أن 

تلغي ديونها املستحقة لبكن.
وكان الفتا تزايد دعوات أنصار حركة »كيو 
ــة لـــتـــرامـــب عــبــر  ــمـ ــداعـ ــتـــديـــات الـ ــنـ ــون« واملـ ــ ــ أنـ
ــقـــالب الــعــســكــري  ــتـــداء بـــاالنـ اإلنـــتـــرنـــت، لـــالقـ
الدامي في ميانمار، الذي وقع في 1 فبراير/
»عالج يجب أن يحدث في  شباط املاضي، كـ
ترامب  إعـــادة  يمكن  املتحدة حتى  الــواليــات 
إلــــى مــنــصــبــه«. ويــســتــنــد هــــؤالء إلــــى نــتــائــج 
أن غالبية  ــظــهــر 

ُ
ت أخـــيـــرة،  رأي  اســتــطــالعــات 

 2020 انتخابات  أن  يعتقدون  الجمهورين 
»ُسرقت وكانت مزّورة«.

ــورات، أبـــــــدى مــســتــشــار  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــذه الـ ــ وحـــــــول هــ
ــرامـــب،  تـ إدارة  فــــي  ــبــــق  الـــقـــومـــي األســ األمــــــن 
ترامب  به  أدلــى  ملا  جــون بولتون، استغرابه 
ملــجــمــوعــة مـــن أنـــصـــاره، بــأنــه »ســيــعــود إلــى 
البيت األبيض في شهر أغسطس/آب املقبل«. 
وشّدد بولتون على أنه »لن تتم إعادة ترامب 
لقد خسر  املقبل.  أغسطس  فــي  منصبه  إلــى 
الــنــاس ملواجهة هذا  االنــتــخــابــات، ويحاجج 
األمــــر، وتــقــّبــل حقيقة أنـــه كـــان مــرشــحــا غير 
إلــى أن نفوذ ترامب داخل  محبوب«. واشــار 
ــاءل«. لـــكـــن فــي  ــتــــضــ الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري »يــ
ــــورج بــــي. بـــوش،  ــة تــكــســاس، يــســعــى جـ ــ واليـ
نــجــل حـــاكـــم فـــلـــوريـــدا الــســابــق جــيــب بـــوش، 
والــذي يحمل اسم الرئيسن السابقن، جده 
جورج بوش األب، وعمه جورج دبليو بوش، 
لــلــفــوز بمنصب مــّدعــي عـــام واليـــة تكساس، 
في انتخابات 2022. يتقّرب بوش بشدة من 
بــل يصف نفسه بأنه »مساعده«.  تــرامــب، ال 
تكشف هذه الحقيقة أن ساللة بوش لم تعد 
قــادرة على مواجهة نفوذ ترامب في الحزب 
ــق تحالفها مــعــه. وفــي 

ّ
الــجــمــهــوري، بــل تــوث

والية نيو هامبشير، لم يغلق نائب الرئيس 
السابق، مايك بنس، الباب نهائيا مع ترامب. 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن وصــفــه اقــتــحــام »كــابــيــتــول 
هيل« في 6 يناير/كانون الثاني املاضي، بأنه 
»يوم مظلم في تاريخ الواليات املتحدة«، بل 
أشاد بدور القوى األمنية، إال أنه أبدى فخره 
»بــمــا أنــجــزنــاه للشعب األمــيــركــي على مدى 

السنوات األربع املاضية«.
ــلـــة مــــن الــجــمــهــوريــن  ولـــــم تـــتـــجـــّرأ ســـــوى قـ
عــلــى االنــفــصــال عــن تـــرامـــب، عــلــى الــرغــم من 
ألن  هــيــل«،  »كابيتول  على  العنيف  الهجوم 
كثيرين منهم ال يزالون يرونه رصيدًا ثمينا 
الــنــصــفــيــة، والــتــي يأمل  لحملة االنــتــخــابــات 
األغلبية  استعادة  في  خاللها  الجمهوريون 
تأثيره غير  ما يجعل  الكونغرس. وهــذا  في 
ــاء األمـــيـــركـــيـــن الـــذيـــن  ــ ــــرؤسـ مـــســـبـــوق بــــن الـ
هزموا بعد والية واحدة في البيت األبيض. 
ويــعــتــبــر كــثــيــر مـــن الــجــمــهــوريــن أن رســالــة 
الحملة »النصفية« يجب أن تركز على انتقاد 
السياسات التي اتبعها بايدن. لكن يبدو أن 
ترامب غير مستعد للتخلي عن نظريته التي 
ُسرقت   2020 انتخابات  بأن  املحاكم  دتها 

ّ
فن

السابق  الرئيس  النواب  منه. ويتهم مجلس 
»الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــتـــمـــرد« فــــي الــهــجــوم  بــــ
الــدامــي على »كابيتول هــيــل«، وكــان مجلس 
الــشــيــوخ قـــد بــــرأه فـــي فــبــرايــر املـــاضـــي، بعد 
أصــوات  غياب  بسبب  لعزله،  ثانية  محاكمة 
ــار املــتــحــدث  ــ جــمــهــوريــة كــافــيــة داعـــمـــة. وأشــ
إلى  الديمقراطي عمار موسى  الحزب  باسم 
كــورونــا.  لــوبــاء  تــرامــب  القاتم إلدارة  السجل 
وقال إن »خطابا خطيرًا ال يكفي على ما يبدو 

النفصال الجمهورين عن رئيس خاسر«.

الـــتـــي ســتــنــتــهــي واليـــتـــهـــا فـــي 3 أغــســطــس/ 
آب املــقــبــل. ووصــــل الــســجــال إلـــى حــد تأكيد 
رضائي أنه إذا أصبح رئيسا سيحاكم همتي 
ــانـــي  ومـــســـؤولـــن آخــــريــــن فــــي حـــكـــومـــة روحـ
وسيمنعهم من مغادرة البالد و»سوف أثبت 
في املحكمة األدوار الخائنة التي قاموا بها«. 
ــط املــرشــحــون املــحــافــظــون الــضــوء على 

ّ
وســل

تراجع قيمة العملة اإليرانية إلى مستويات 
قياسية خالل السنوات األخيرة، ما أدى إلى 
انخفاض حاد في القوة الشرائية للمواطن.  

في املقابل، اتهم همتي التيار املحافظ بأنه هو 
الــذي أوصــل البالد إلى هذا الوضع، معتبرًا 
أن البنك املركزي أدار اقتصاد البالد في ظل 
انــكــمــاش املــــــوارد مـــن الــنــقــد األجــنــبــي خــالل 
السنوات األخيرة، موضحا أنها تراجعت من 
45 مليار دوالر سنويا إلى 9 مليارات دوالر 
عدم  إلــى  وأشـــار  األميركية.  العقوبات  بفعل 
مــوافــقــة مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام 
عــلــى االنــضــمــام إلـــى مجموعة الــعــمــل املــالــي 
الــدولــيــة املــعــروفــة اخــتــصــارا بــاســم »فــاتــف«. 
واتــهــم همتي أمـــن املــجــمــع محسن رضــائــي 
بعرقلة االنخراط في املجموعة التي وضعت 
إيران، في فبراير/ شباط 2020، على القائمة 
الــســوداء، إذ إن ذلــك بحسب الحكومة يضع 
ــام الــعــالقــات الــتــجــاريــة اإليــرانــيــة  عــقــبــات أمــ
مع الخارج. وطرح املرشح محسن مهر علي 
زادة، الذي سبق أن تقدم بطلب لإلصالحين 
بعد،  ردًا  يتلق  لــم  لكنه  كمرشحهم،  لتبنيه 
الدراسية،  رئيسي  شــهــادات  على  مالحظات 
 إنــــه يــفــتــقــر إلــــى الـــخـــبـــرة الــتــنــفــيــذيــة، 

ً
قـــائـــال

الــحــوزة الدينية، ويمتلك  ولــديــه دراســـة فــي 
ــو مـــا دفــع  ــاســــي، وهــ شـــهـــادة الـــســـادس األســ
شهادة  نشر  إلــى  االنتخابية  رئيسي  حملة 
ــوراه مــــن جـــامـــعـــة »شـــهـــيـــد مــطــهــري«  ــتــ ــدكــ الــ
بطهران. كما شكك همتي في شهادة محسن 
إياه  متهما  االقتصاد،  دكــتــوراه  في  رضائي 
باستدعاء أساتذة الجامعة إلى مكتبه ألخذ 

االمتحان منه، وهو ما رفضه رضائي.
أعصابه  على  السيطرة  فــحــاول  رئيسي  أمــا 
والــــــــــــرد عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات هــــمــــتــــي وعـــلـــي 
زادة بـــهـــدوء، مـــركـــزًا عــلــى انــتــقــاد ســيــاســات 
حــكــومــة روحــــانــــي االقـــتـــصـــاديـــة. وقــــــال، ردًا 
بأن  املناظرة  له في  املوجهة  االتهامات  على 
إلــى آخــر، إنه  لديه حب االنتقال من منصب 
»مــوقــع  لــديــه  القضائية  السلطة  رئــاســة  فــي 
قوي وال أسعى إلى املزيد من القوة«. وظهر 
أكثر  هاشمي،  زادة  قاضي  املحافظ  املــرشــح 
اتزانا وهــدوءًا. وحــاول تسويق نفسه كرجل 
تنفيذية واختصاصات  دولة يمتلك خبرات 
ــــع  ــــوضـ أكـــــاديـــــمـــــيـــــة إلنـــــــقـــــــاذ الـــــــبـــــــالد مـــــــن الـ
االقــتــصــادي الـــراهـــن، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه يمتلك 

برنامجا مدونا لالقتصاد اإليراني.

تستمر التفجيرات في المدن الرئيسية في أفغانستان )فرانس برس(

)Getty( ترامب خالل تجّمع كاروالينا الشمالية مساء السبت

يستعيد الرئيس 
األميركي السابق 

دونالد ترامب زخمه 
الجماهيري، على 

وقع خشية قواعد 
الحزب الجمهوري 
من االنفكاك عنه، 

ويشّدد على ضرورة 
الفوز باالنتخابات 

النصفية المقررة 
العام المقبل، 

لـ»بقاء أميركا«، 
مهاجمًا الرئيس جو 
بايدن والصين بسبب 

كورونا

تبادل المرشحون لالنتخابات الرئاسية في إيران، في أول مناظرة بينهم، 
بمحاكمة  أحدهم  تهديد  حد  إلى  وصلت  والتي  الحادة،  االنتقادات 

آخر واتهام مسؤولين بحكومة الرئيس حسن روحاني بـ»الخيانة«
تقريرالحدث

حرب على بايدن والصين 
وفاوتشي

هجوم من المحافظين 
على حكومة روحاني... 

واتهام بـ»الخيانة«

متابعة

ال عشاء 
لزوكربرغ

هاجم الرئيس السابق 
دونالد ترامب، رئيس 

»فيسبوك«، مارك زوكربرغ، 
وقال إنه »في المرة 

المقبلة التي سأكون فيها 
في البيت األبيض، لن أدعوه 

إلى تناول العشاء«. وكان 
»فيسبوك« قد علّق 

حساب ترامب، الذي لن 
يتمكن من العودة إال بعد 

تراجع »المخاطر على 
سالمة الجمهور«.

طالب ترامب الصين 
بدفع 10 تريليونات دوالر 

تعويضات عن كورونا

اتهم همتي رضائي 
بعرقلة االنخراط في 

مجموعة »فاتف«

ترامب: بقاء أميركا 
يعتمد على فوز 

الجمهوريين العام المقبل

وقعت اشتباكات 
بين الحكومة و»طالبان« 

في شمال البالد

أعرب جميع المرشحين 
عن عدم رضاهم على 

الوضع االقتصادي

يستمر التوتر على خط 
العالقة بين أفغانستان 

وباكستان، في ظّل 
االتهامات المتبادلة حول 
عرقلة العملية السلمية، 

بين كابول و»طالبان«

Monday 7 June 2021 Monday 7 June 2021
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ظهر داخل المؤسسة 
الدينية علماء يعارضون 

سياسة األسد

أمين العاصي

لم يكن مفاجئا للسورين انحياز 
ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ »املـ ـــ ــ ــب املــــنــــتــــمــــن لـ ــ ــلــ ــ أغــ
الـــديـــنـــيـــة« فـــي ســــوريــــة، مــنــذ بــدء 
الثورة في ربيع عام 2011، إلى جانب نظام 
ى فــي العديد من 

ّ
بشار األســـد، وهــو مــا تجل

ــد فــي  ــان الـــتـــأيـــيـــد لـــألسـ ــ ــا كـ ــــف، آخــــرهــ ــواقـ ــ املـ
االنتخابات الرئاسية التي أجراها في أواخر 

مايو/أيار املاضي.
ووصل الحال ببعض مشايخ هذه املؤسسة 
شرت مقاطع منها 

ُ
إلى أن خرجوا بمسيرات، ن

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، والقـــت 
ــا، تـــؤيـــد بـــقـــاء األســـــد في  ــعــ اســتــهــجــانــا واســ
الــرغــم مــن كل  السلطة حتى عــام 2028، على 
ما جــرى في البالد على مــدى أكثر من عشر 
»املهرجن«  سنوات. وُوصف أولئك املشايخ بـ
ــن قــبــل ســــوريــــن، بــيــنــمــا وصــفــهــم الــشــيــخ  مـ
كرّيم راجح، »شيخ قراء الشام« وهو من أبرز 
»مــشــايــخ  الــعــلــمــاء الــســوريــن املـــعـــارضـــن، بـــ
الــذيــن باعوا  الــســلــطــان... الحمقى  وطــراطــيــر 
آخــرتــهــم بــدنــيــا غــيــرهــم«، وفـــق قــولــه. وعلى 
ــلـــى تــحــيــيــد  ــل عـ ــمـ ــــن أن الــــنــــظــــام عـ ــــم مـ ــــرغـ الـ
الــبــالد، بــدءًا من 1963،  املؤسسة الدينية في 
السلطة  »البعث« على  استيالء حزب  تاريخ 
الــــثــــورة  أن شــــــــرارة  إال  عـــســـكـــري،  بـــانـــقـــالب 
السورية انطلقت من املساجد في املدن كافة.

وظهر داخل املؤسسة الدينية السورية علماء 
كان لهم موقف معارض لسياسة بشار األسد 
الــقــائــمــة عــلــى الــبــطــش بــالــســوريــن املطالبن 
بالتغيير، أبرزهم الشيخ كرّيم راجح، الذي كان 
امليدان  الحسن في حي  خطيب وإمــام جامع 
الدمشقي، والــذي اضطر إلى مغادرة سورية 
بــســبــب تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل مـــن قــبــل األجـــهـــزة 
األمنية. ومن العلماء الذين كانت لهم مواقف 
ــا لـــلـــثـــورة الـــشـــيـــخـــان ســـاريـــة  مـــشـــهـــودة دعـــمـ
وأسامة الرفاعي. والحلف املعلن بن النظام 

تــولــي بــشــار األســـد السلطة مــع بــدايــة القرن 
االبــن.  لألسد  املطلق  تأييده  معلنا  الجديد، 
وسمح النظام له بالعمل العلني بعد أن ملس 
أن هذا التيار يملك القدرة على التأثير على 
ــع، وهـــو ما  الــنــســاء الــدمــشــقــيــات بشكل واســ
الثورة  انــدالع  النظام الحقا مع  استفاد منه 
فـــي 2011، حــيــث دعــــم تـــيـــار »الــقــبــيــســيــات« 
»داعية«  بتعين  فكافأه  كبير،  بشكل  األســد 
هــي سلمى عياش فــي منصب مــعــاون وزيــر 

األوقاف في سورية، وذلك في ربيع 2014. 
ــي مـــحـــمـــد خــيــر  ــ ــالمــ ــ ــاحــــث اإلســ ــبــ ويــــصــــف الــ
موسى، في حديث مع »العربي الجديد«، بنية 
»التقليدية،  بـ فــي ســوريــة  الــديــنــيــة  املــؤســســة 
ســـواء كــانــت صــوفــيــة أو سلفية أو حــركــيــة«، 
مضيفا: »هذه املؤسسة تعرضت للشرخ أكثر 
الــقــرن  فــي خمسينيات وســتــيــنــيــات  ــرة  مــن مـ
املاضي، خصوصا عام 1964 عندما فاز أحمد 
كــفــتــارو بــدعــم مـــن حــــزب الــبــعــث الــحــاكــم في 

انتخابات اإلفتاء على الشيخ حسن حبنكه«. 
ويــشــيــر إلــــى أن املـــؤســـســـة الــديــنــيــة »رحــبــت 
ــقـــالب حـــافـــظ األســـــــد، بــســبــب  ــانـ بـ عـــــام 1970 
شعور هــذه املؤسسة أن صــالح جــديــد، الــذي 
غير  مرحلة  بلغ  للبالد،  الفعلي  الحاكم  كــان 
مسبوقة من االستبداد«، مضيفا: »األسد األب 
قــّدم خطابا تصالحيا حتى عــام 1973، حيث 
مادة  حــذف  على  الدينية  املؤسسة  اعترضت 
الــذي وضعه األســد تنص على  فــي الدستور 
للتشريع«. ويبّن  اإلســالم مصدر رئيسي  أن 
أن األسد »تراجع أمام ضغط املؤسسة وأعاد 
املـــادة، لكنه أضــاف مــادة تنص على أن حزب 
البعث قائد للدولة واملجتمع، وفي ذاك العام 
حــدثــت أول مــفــاصــلــة بــن الــنــظــام واملــؤســســة 
الــديــنــيــة«. ويــلــفــت مــوســى إلـــى »أنـــه فــي فترة 
الثمانينيات شهدت املؤسسة الدينية مواقف 
متضاربة إزاء األحداث التي عصفت بالبالد، 
اإلخــوان  حركة  في  املنضوون  العلماء  فغادر 
املــســلــمــن ســـوريـــة، ومـــن بــقــي قــتــل أو اعــتــقــل، 
كفتارو  أحــمــد  حينه  فــي  املفتي  اعتبر  بينما 
أن ما تقوم به حركة اإلخوان املسلمن فتنة«. 
ــرة الــتــســعــيــنــيــات شــهــدت  ــتــ ويـــضـــيـــف أن »فــ
بـــزوغ نجم الــدكــتــور أحــمــد رمــضــان البوطي، 
ــواء الـــشـــيـــخ الــبــوطــي  ــتــ ــد احــ ــ ــاع األســ ــطـ ــتـ واسـ
عــن طــريــق رجــل املــخــابــرات محمد ناصيف«. 
ويشير إلى أن املؤسسة الدينية »انكفأت على 
نفسها في عقد التسعينيات، وانحصر عملها 

في املساجد. وبعد وفاة األسد األب في 2000 
بدأت عالقة )جديدة( بن املؤسسة والنظام«. 
ويــوضــح أنــه »مــع بــدايــة اســتــالم بشار األســد 
لــلــســلــطــة، اســتــغــلــت املـــؤســـســـة مـــا أشـــيـــع عن 
ــنــــشــــاط وافـــتـــتـــحـــت  ــعــــودة إلــــــى الــ ــلــ ــتــــاح لــ ــفــ انــ
أن  إلــى  الفــتــا  اجتماعية وخــيــريــة«،  جمعيات 
موقف األســد االبــن »كــان سلبيا من املؤسسة 
الدينية، فأرسل لها العديد من الرسائل التي 
تــحــط مــن قـــدرهـــا، فــألــغــى الــحــفــل الــرمــضــانــي 

الذي كان يقيمه والده للعلماء في رمضان«.
ويــبــّن مــوســى أن بــشــار األســـد »بـــدأ يضّيق 
بـــن 2006 و2011،  الــديــنــيــة  املــؤســســة  عــلــى 
ــام اإليــرانــيــن  ــ ــا أمـ حــيــث فــتــح املـــجـــال واســـعـ
لنشر املــذهــب الــشــيــعــي فــي ســـوريـــة، وفصل 
أكثر مــن ألــف امـــرأة منقبة مــن سلك التعليم 
ــي بـــدايـــة  ــي ســـــوريـــــة«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه فــ فــ
السورية في 2011 »عمل األســد على  الثورة 
استرضاء املؤسسة الدينية، حيث تراجع عن 
قرار فصل املنقبات، مع االعتراف بالشهادات 
التي تصدرها املعاهد الدينية. كما استعان 
باملؤسسة الدينية لتطويق الحراك الثوري«. 
ــثـــورة بـــدأت  ــقـــول: »بــعــد أشــهــر مـــن بـــدء الـ ويـ
ــــل املــؤســســة الــديــنــيــة،  تــتــضــح الـــصـــورة داخـ
حيث انحازت جماعة معهد »الفتح« ومعهد 
»كــفــتــارو« إلــى جــانــب الــنــظــام، بينما انقسم 
خــريــجــو كــلــيــة الــشــريــعــة إلـــى قــســمــن، األول 
انــحــاز للنظام إلــى أبــعــد مـــدى، والــثــانــي إلى 
الثورة إلى أبعد مــدى«. ويلفت إلى أن بشار 
ــــد »أهـــمـــل الــشــيــخ الــبــوطــي طــيــلــة عشر  األسـ
مــرة واحـــدة،  لــم يلتقيه خاللها إال  ســنــوات، 
ومــــع بــــدء الـــثـــورة اســتــعــان بـــه لــدعــم مــوقــف 
الــنــظــام مــع تــصــاعــد الــحــراك الــثــوري إلـــى أن 

اغتيل الشيخ البوطي في عام 2013«.
من جهته، يشرح الباحث في مركز »جسور« 
ــلـــدراســـات، عــبــاس شــريــفــة، فـــي حــديــث مع  لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »حــافــظ األســد القادم 
مــن أقلية مذهبية فــي ســوريــة كــان يـــدرك أن 
ـــة يــحــتــاج 

ّ
حــكــم مــجــتــمــع غــالــبــيــتــه مـــن الـــســـن

ــــى مـــقـــاربـــة جــــديــــدة مــــع تــــجــــار ومـــشـــايـــخ  إلــ
دمشق وحلب، فسمح للمشايخ بدور محدد 
وقطع  املحافظ،  ي 

ّ
السن املجتمع  الستيعاب 

ــام اإلســــالم الــحــركــي الــــذي كانت  الــطــريــق أمــ
تــمــثــلــه جــمــاعــة اإلخـــــوان املــســلــمــن، وإيــجــاد 
للشباب  بالسياسة  تتدخل  ال  بديلة  قنوات 
إلى  املتدين«. ويضيف: »كــان األســد بحاجة 
مــشــروعــيــة، خــصــوصــا مـــن املــشــايــخ إلقــنــاع 
املجتمع السوري به، وهو ما قام به عدد من 
هــؤالء املشايخ املــعــروفــن، إذ اعــتــبــروا نظام 

األسد حاميا لإلسالم«.
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سياسة

يعود الحلف المعلن 
بين النظام السوري 

والمؤسسة الدينية إلى 
1970، فيما عمل بشار 

األسد على استرضاء 
المؤسسة مع بداية 

الثورة في 2011

خالل جولة نّظمها النظام جنوبي حلب، فبراير 2020 )لؤي بشارة/فرانس برس(

وهذه املؤسسة قديم، إذ يعود إلى 1970 حن 
استولى حافظ األسد على السلطة بانقالب، 
لــوال مباركة هــذه املؤسسة،  مــا كــان ليستمر 
التي كان يقودها الشيخ أحمد كفتارو الذي 
نسج مع مشايخ آخرين خيوط عالقة متينة 
مـــع األســــد مــنــحــتــهــم امـــتـــيـــازات جــّمــة مــقــابــل 
الـــــوالء وتــهــدئــة الــــشــــارع، بـــل تــدجــيــنــه. ومــن 
 
ً
اعترض من علماء دمشق املعروفن ُحّيد قتال
أو اعتقااًل، أو اضطر إلى مغادرة البالد خوفا 
على حياته من بطش أجهزة النظام األمنية. 
وطيلة 30 سنة، لم يتأثر الحلف بن النظام 
واملؤسسة الدينية، التي هيمنت عليها طبقة 
من مشايخ العاصمة دمشق، بل تعززت هذه 
العالقة في ثمانينيات القرن املاضي، عندما 
استطاعت األجهزة األمنية استقطاب الشيخ 
محمد رمضان البوطي، الذي كانت له مكانة 
علمية متميزة، ليس في سورية فحسب، بل 

في كل العالم اإلسالمي.
وأدرك حافظ األسد أهمية املؤسسة الدينية 
في تثبيت أركان نظامه، فعمل على انتساب 
عــدد مــن املنتمن لــحــزب »الــبــعــث« إلــى كلية 
إلى  ليتحّولوا  دمــشــق،  جامعة  فــي  الشريعة 
أبواق له على منابر املساجد في جميع أنحاء 
الشهيرة بن  األزمـــة  بـــدأت  ســوريــة. وعندما 
والتي  املسلمن«،  »اإلخــــوان  وحــركــة  النظام 
انــتــهــت فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 1982 بــمــجــزرة 
بــحــق املــدنــيــن الــعــزل فــي مــديــنــة حــمــاة، كــان 
الــدفــاع عن  بــارز في  الدينية دور  للمؤسسة 
التي  املــجــزرة،  هــذه  والتغطية على  الــنــظــام، 
ــرى، مــنــهــا مـــجـــزرة حي  ــ ســبــقــتــهــا مـــجـــازر أخـ
املــشــارقــة فــي حــلــب. كــمــا أنــشــأ حــافــظ األســد 
ــا ســّمــي  ــي مــ ــاضــ ــرن املــ ــقــ ــي تــســعــيــنــيــات الــ فــ
الـــقـــرآن الــكــريــم«،  »مــعــاهــد األســــد لتحفيظ  بـــ
تحت مظلة وزارة األوقاف واألجهزة األمنية، 
فــي خــطــوة هــدفــهــا »إســـكـــات الــنــاس بخدعة 
العلماء  »رابــطــة  وفــق  لــهــم«،  نفس 

َ
ُمت افتتاح 

الـــســـوريـــن« الـــتـــي تــضــم عــلــمــاء مــعــارضــن 
للنظام، والتي أشــارت إلــى أنــه بالتزامن مع 
النظام  املــدارس كانت معتقالت  افتتاح هذه 

»معارضيه من الدعاة والشيوخ«. تغّص بـ
ت األجهزة األمنية التابعة للنظام، في 

ّ
وغض

الطرف عن  املــاضــي،  القرن  األخير من  العقد 
»النخبوي«، انتشر  بروز تيار ديني ُيوصف بـ
بــن نــســاء الــطــبــقــة الــغــنــيــة فــي دمــشــق تحت 
كفتارو،  أحمد  العام حينذاك  املفتي  إشــراف 
»القبيسيات«، نسبة إلى مؤسسة هذا  ُعرف بـ
املــولــودة  الــنــســائــي مــنــيــرة القبيسي،  الــتــيــار 
التيار إلى  في دمشق في 1933. وانتقل هذا 
طور جديد من العمل الستقطاب النساء بعد 

المؤسسة الدينية والنظام السوري

مشايخ في خدمة عائلة األسد
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فتحت النيابة املالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا 
حـــول ثـــروة حــاكــم املــصــرف املــركــزي اللبناني ريــاض 
ســالمــة فــي أوروبـــــا، وفـــق مــا أفـــاد بــه مــصــدر قضائي 
وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، أمــس األحـــد، مــؤكــدًا معلومات 
تح هذا التحقيق في 

ُ
ذكرها مصدر مقّرب من امللف. وف

أواخـــر مــايــو/أيــار املــاضــي، فــي قضية »تــآمــر جنائي« 
ـــّدمـــت في 

ُ
ــوال فــي عــصــابــة مــنــظــمــة«. وق و»تــبــيــيــض أمــ

إبــريــل/نــيــســان شــكــويــان تــســتــهــدفــان ســالمــة وثــروتــه 
الــكــبــيــرة فــي أوروبــــا أمـــام نــيــابــة مكافحة الــفــســاد في 
خصوصا  التحقيقات  تسمح  أن  وُيــفــتــرض  بــاريــس. 
بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سالمة. 

لبنان  مــصــرف  ــتــح تحقيق بحق محافظ 
ُ
ف أن  وســبــق 

املركزي وشقيقه رجا ومساعدته املقّربة ماريان حويك 
 Le Temps »فــي ســويــســرا. وحــســب صحيفة »لــو تـــان
اليومية تتناول التحقيقات تحويالت مالية بأكثر من 
300 مليون دوالر أجراها الرجالن بن لبنان وسويسرا. 
ويشدد سالمة، البالغ من العمر 70 عاما، على أن أمواله 
كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه 
وعبر مسيرته املهنية في القطاع املالي. ويملك سالمة 
فــيــال فــارهــة عــلــى ســواحــل األنــتــيــب فــي جــنــوب شــرق 
فــرنــســا. ويــشــهــد لــبــنــان مــنــذ نــحــو عــامــن أســــوأ أزمــة 
اقتصادية في تاريخه املعاصر، وانهيارًا لقيمة العملة 

التحويالت  تحظر  قــيــود مصرفية  وفـــرض  الــوطــنــيــة، 
أكتوبر/تشرين  البالد. ومنذ 18  إلى خــارج  املصرفية 
الــلــبــنــانــيــة حــســابــات  املـــصـــارف  تــحــتــجــز  األول 2019، 
الودائع بالدوالر، كما وضعت سقوفا على السحوبات 
ــر،  مــن حــســابــات الــلــيــرة اللبنانية. وبـــن الــحــن واآلخـ
تــخــرج تـــظـــاهـــرات، يــرفــع فــيــهــا املــتــظــاهــرون شــعــارات 
املــالــي  االنــهــيــار  مــســؤولــيــة  السياسية  الطبقة  تــحــّمــل 
واالقتصادي، ويطالبون باسترداد أموالهم املحتجزة 
في املصارف. ورفع مودعون دعاوى قانونية، متهمن 
البنوك باإلهمال واالحتيال، وسط مخاوف من تبدد 
مـــدخـــراتـــهـــم. وأســقــطــت األزمـــــة املــالــيــة واالقــتــصــاديــة 

شريحة واسعة من املواطنن في براثن الفقر والبطالة، 
تــزايــدت حدتها مــع انــتــشــار جائحة فــيــروس كــورونــا 
منذ بداية العام املاضي. وأول من أمس، طالبت جمعية 
»صــرخــة املـــودعـــن« املــدافــعــة عــن حــقــوق املــودعــن في 
املصارف اللبنانية، بضرورة استرجاع عمالء البنوك 
أموالهم كاملة، مشيرة إلى أن مبلغ الـ 400 دوالر التي 
ألزم مصرف لبنان املركزي، البنوك العاملة في الدولة 
الحصول على  مــن  املـــودع  تمكن  »ال  بسدادها شهريا 
أدنى احتياجاته«، علما أن املصارف التجارية رفضت 

االلتزام بتعميم املصرف املركزي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

فرنسا تحقق في ثروة حاكم »مصرف لبنان« في أوروبا

كورونا يضرب بقشيش موظفي المطاعم
حـــن شـــهـــدت الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشــنــطــن مـــوجـــة من 
ــتـــاء  ــات بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــــي الـــخـــريـــف والـــشـ ــ ــابــ ــ اإلصــ
املاضين، كان تيزوك زاراتــي الــذي يعمل نــاداًل في مطعم 
يــكــافــح لــتــأمــن لقمة الــعــيــش لــه ولــرفــيــقــتــه. ينتقد الــشــاب 
األمــيــركــي مــن أصـــل مكسيكي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 22 عاما 

املخاطر الصحية التي واجهها في عمله، ال سيما في ضوء 
راتبه املتدني وقلة اكتراث رب عمله. وقــال زاراتــي لوكالة 
»فرانس برس«: »كنت أشعر بأنه ال يمكنني قول أي شيء 
لإلدارة«، مشيرًا إلى أنه كان في تلك الفترة ممتنا ملجرد أن 
لديه وظيفة، على غرار زمالئه جميعهم، بينما نظم مئات 

الناشطن والعاملن في قطاع املطاعم أخيرًا إضرابا في 
فترة الغداء عبر أنحاء الواليات املتحدة، مطالبن بأجور 
أكــثــر عــــداًل. ويـــعـــّول الــعــديــد مــن مــوظــفــي املــطــاعــم وقــطــاع 
الخدمات عموما في الواليات املتحدة على البقشيش، إذ 

يتقاضون أجورًا أقل من الحد األدنى املعتمد.

800 اتفاقية في منتدى بطرسبرغ االقتصادي
االقتصادي  بطرسبرغ  منتدى  في  المشاركون  أبرم 
 3.8 عن  تزيد  بقيمة  اتفاقية،   800 من  أكثر  الدولي، 
تريليونات روبل )53 مليار دوالر(، وفق ما أعلن أنطون 
عن  المسؤول  الروسي،  الرئيس  مستشار  كوبياكوف، 

للمنتدى.  التنظيمية  اللجنة 
واختتم المنتدى أعماله، أول من أمس، في العاصمة 
مشاركين  بحضور  بطرسبرغ،  سانت  الروسية  الشمالية 
تعقد  دولية  فعالية  أكبر  ليصبح  دولة،   140 من 
العام  مطلع  كورونا  جائحة  بدء  منذ  حضوريًا 
في  للصحافيين  كوبياكوف،  وقال   .2020 الماضي 
المشاركين  عدد  »بلغ  للمنتدى:   24 الـ  الدورة  ختام 

في فعاليات المنتدى 13 ألف شخص، و11 ألف شركة 
روسية وأجنبية، وكانت 800 شركة كبرى ممثلة على 
الفترة  خالل  الفعاليات  واستمرت  مديريها«.  مستوى 
من 2 وحتى 5 يونيو/حزيران تحت شعار »معًا مجددًا. 

اقتصاد الواقع الجديد«.

تشكيك ألماني في انتهاء روسيا من إنشاء 
أنبوب غاز

تصريحات  في  األلمانية،  »بيلد«  صحيفة  شككت 
بوتين خالل منتدى بطرسبرغ  الروسي فالديمير  الرئيس 
األول  الخط  إن  فيها  قال  التي  الدولي،  االقتصادي 
الغاز  إليصال   »2 ستريم  »نورد  الغاز  أنابيب  مشروع  من 

األميركية  المعارضة  الرغم من  اكتمل على  ألمانيا  إلى 
في  االنتشار،  واسعة  الصحيفة،  ووصفت  الشديدة. 
إعالن  السبت،  مساء  اإللكتروني،  موقعها  على  تقرير 
بوتين بأنه »كان مزيجًا من أنصاف الحقائق«، مضيفة 
يخص  ما  في  المنتدى  في  المشاركين  خدع  أنه 
البلطيق »نورد  إلى أوروبا عبر بحر  الغاز  أنابيب  مشروع 

ستريم 2«. 
وكان  أوكرانيا.  عبر  الروسي  الغاز  نقل  استمرار  وكذلك 
الماضي:  الجمعة  يوم  قال  قد  الروسي  الرئيس 
ونصف  ساعتين  قبل  اليوم،  أنه  أعلن  أن  »يسعدني 
الغاز  ألنبوب  األول  الخط  مّد  بنجاح  اكتمل  الساعة، 

نورد ستريم 2«.

لقطات

أعباء مالية جديدة على المصريين
القاهرة ـ العربي الجديد

قــــررت الــحــكــومــة املــصــريــة فــــرض أعـــبـــاء مــالــيــة 
جــديــدة عــلــى قــطــاعــات اقــتــصــاديــة واملــواطــنــن، 
الــتــوصــيــل اإللكترونية  تــم إخــضــاع طــلــبــات  إذ 
إصــدار  قيمة  زيــادة  تقررت  كما  املضافة،  القيمة  لضريبة 
الرسمية  الــجــريــدة  ونــشــرت  الــجــنــائــيــة.  الــحــالــة  صحيفة 
في مصر، أمس األحــد، قــرارًا تنفيذيا لوزير املالية محمد 
معيط بشأن إضافة املطاعم واملحال التجارية التي تقدم 
الطلبات  العمالء، من خالل خدمة توصيل  إلى  خدماتها 
الــواردة عبر مواقعها اإللكترونية، إلى الفقرة الثانية من 
املــادة األولــى لقانون القيمة املضافة رقــم 67 لسنة 2016، 
وذلك إلخضاع معامالتها املالية للضريبة املحددة سلفا 
بـ14 في املائة. وقضت املــادة بفرض الضريبة على السلع 
والــخــدمــات، بــمــا فــي ذلـــك املــنــصــوص عليها فــي الــجــدول 
املرافق للقانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة 

مــراحــل تــداولــهــا، إال مــا استثني منها بنص خــاص. وتم 
املستخدمة  واملعدات  اآلالت  الضريبة على  استثناء سعر 
فــي إنــتــاج سلعة أو تــأديــة خــدمــة 5 فــي املــائــة، وذلـــك عــدا 
األتــوبــيــســات وســـيـــارات الـــركـــوب. وكـــان مــســؤول حكومي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــواقــع »فيسبوك«  بـــارز قــد قـــال لـــ
ــارج حــســابــات  ــ ــت كــلــهــا خــ ــ ــتــــر« مــــا زالــ ــــل« و»تــــويــ ــــوغـ و»غـ
القيمة  الضريبة على  قانون  أن  رغــم  الضرائب في مصر، 
الضريبة،  لتلك  اإللــكــتــرونــيــة  الــخــدمــات  يخضع  املــضــافــة 
مبينا أن نقص البيانات وصعوبة الحصر الفعلي لحجم 
تحصيل  عــدم  سبب  هــو  واملتعاملن،  املــالــيــة،  التعامالت 

الضريبة منذ إصدار القانون في عام 2016.
ومــن املرجح أن تصوت لجنة الخطة واملــوازنــة في مجلس 
ــبـــوع، نــهــائــيــا، عــلــى تــعــديــالت مــقــدمــة من  ــذا األسـ الـــنـــواب هـ
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى قــــانــــون الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة املـــضـــافـــة. 
وتــســتــهــدف الـــتـــعـــديـــالت إخـــضـــاع الــــزيــــوت، واملـــخـــبـــوزات، 
والحلوى، واملقرمشات، واملنتجات املصنعة من الدقيق )عدا 

إلى  الصناعية،  واملــنــظــفــات  الــصــابــون،  ومنتجات  الــخــبــز(، 
الضريبة بنسبة 14 في املائة، بــداًل من خضوعها لضريبة 
التعديالت جميع  خضع 

ُ
ت كما  املائة.  في   5 بنسبة  الجدول 

أنـــــواع الـــخـــدمـــات اإلعـــالنـــيـــة، وأجـــهـــزة ووحــــــدات التكييف 
معا  والـــجـــدول  املــضــافــة  القيمة  الــهــواء لضريبتي  وتــبــريــد 
بــإجــمــالــي 19 فــي املـــائـــة. فــي وقـــت يــعــانــي فــيــه املـــواطـــن من 
قـــرارات حكومية دوريـــة برفع الــضــرائــب والــرســوم لتغطية 
إيــرادات الدولة، وخفض حدة العجز في  النسبة األكبر من 
املوازنة العامة، واملتوقعة بنسبة 7.7 في املائة في ميزانية 

السنة املالية الحالية 2021-2020.
وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة 
األخيرة،  السنوات  أكثر من مرة خالل  للمواطنن  الداخلية 
بما فــي ذلــك رســوم استخراج جــواز السفر مــن 135 جنيها 
إلى 335 جنيها ثم إلى 500 جنيه، مع تسديد مبلغ إضافي 
للدولة، في حالة عدم  اجتماعي  قيمته 400 جنيه كضمان 

امتالك الشخص ألي مؤهالت دراسية.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يضع ماليني األميركيني أيديهم 
على قلوبهم هذه األيام خوفًا 

من قيام مالكي املباني السكنية 
والعقارات بطردهم إلى الشوارع 

بسبب عجزهم عن سداد 
اإليجارات املستحقة عليهم 
واملتراكمة منذ فترة طويلة، 

وتحديدًا منذ بدء تفشي كورونا 
والتي أعقبها تعثر املاليني، 
الذين فقدوا وظائفهم خالل 

األزمة، عن دفع فواتير اإليجار 
واملرافق من مياه وكهرباء وغاز 

وتدفئة، وكذلك مستحقات البنوك 
وأقساط الرهن العقاري والتأمني 

والسيارات وبطاقات االئتمان، 
إضافة إلى نفاد األموال التي كانوا 
يخصصونها لشراء االحتياجات 

األساسية من غذاء وغيره. 
ومع قرب نهاية فترة السماح 

املمنوحة لهؤالء املستأجرين من 
قبل السلطات، يتخوف أكثر من 

11 مليون أميركي من فقدان 
مساكنهم مع استمرار الظروف 

التي دفعتهم نحو العجز في سداد 
قيمة إيجارات املنازل، وأبرز هذه 

الظروف تداعيات وباء كورونا 
الخطيرة والتي تسببت في تهاوي 

الدخول واألجور واإليرادات، 
وزيادة معدل البطالة، مع اختفاء 

فرص العمل املتاحة، وفرض قيود 
مكافحة الوباء وحظر التجول 

وإغالق املصانع والشركات 
واملحال واملطاعم وغيرها. وعلى 

الرغم من املساعدات الطارئة 
ملعالجة أزمة إيجارات املنازل 
وتقدر بنحو 45 مليار دوالر 

ومدفوعات البطالة اإلضافية، إال 
أنها لم تمكن املاليني من سداد 

اإليجارات بشكل منتظم، بل 
وتوقف هؤالء عن السداد.

ومع تهديد مالك العقارات بطرد 
املستأجرين املتعثرين، سارعت 

السلطات، في سبتمبر/ أيلول، 
بإقرار تشريع يحظر على أصحاب 

العقارات طرد أي ساكن متعثر 
من منزله وذلك حتى نهاية يونيو/ 

حزيران الجاري، إال أن تلك 
السلطات لم تسدد قيمة اإليجارات 
نيابة عن املتعثرين، وهو ما يعني 

ترحيل املشكلة وعدم حلها بشكل 
جذري، إذ إّن حظر اإلخالء ال 

يعفي من دفع اإليجار، واملستأجر 
ال يزال مطالبًا بسداد كل املتأخرات 

نهاية الشهر، وإال فسيتم طرده. 
والنتيجة زيادة حاالت التشرد التي 
بات يعاني منها ماليني األميركيني 

حيث تزدحم الشوارع وامليادين 
باألسر املشردة.

ليست أزمة التشرد هي وحدها 
التي ستعاني منها األسر 

األميركية خالل الفترة املقبلة، 
فهناك أزمة أخرى متعلقة بقطاع 
السكن أيضًا، تترجمها توقعات 

زيادة أسعار املساكن واإليجارات 
بشكل كبير، خاصة مع تسارع 

النمو االقتصادي، وزيادة 
التضخم، ورفع الفائدة، والنتيجة 

تعمق الفوارق االجتماعية والطبقية 
داخل املجتمع، فاألثرياء يزدادون 

غنًى ويحصدون املليارات رغم 
ظروف كورونا الصعبة، والفقراء 

يزدادون فقرًا وتشّردًا وتعاسة في 
بلد يتفاخر بأنه الدولة الرأسمالية 

األولى في العالم.

شبح الطرد من 
السكن في بالد 

العم سام

Monday 7 June 2021
االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

أبقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
على حركة  املفروضة  القيود  على 
البضائع واملواد الخاصة بالقطاع 
الصناعي في قطاع غزة التي كانت تصل عبر 
معبر كرم أبو سالم التجاري، املنفذ األساسي 
األخير  الــعــدوان  انتهاء  رغــم  البضائع،  ملــرور 
والتوصل إلى اتفاق وقف إطالق للنار برعاية 

مصرية.
القيود اإلسرائيلية املتمثلة في منع  وعطلت 
إدخـــال وقـــود محطة توليد الــكــهــربــاء ومــواد 
بالصناعات  الخاصة  املـــواد  وعــشــرات  البناء 
املصانع  من  الكثير  القطاع، عمل  في  املحلية 
التي لم يدمرها العدوان األخير، وأدت إلى لجوء 

بعضها إلى تقليل القدرة اإلنتاجية.
ومن شأن هذه اإلجراءات أن تنعكس بالسلب 
تحصلها  الــتــي  املحلية  ــــواردات  الـ على حجم 

وزارة املالية في غزة التابعة لحركة حماس.
ويــبــدو اإلصـــرار اإلسرائيلي على فــرض هذه 
القيود واالستمرار فيها رغم التوصل إلى اتفاق 
وقف إطالق النار يهدف إلى الضغط على حركة 
حماس ماليا، خصوصا في ظل الحديث عن 
منع إدخــال املنحة القطرية املخصصة لـ 100 
ألف أسرة فقيرة في القطاع والتي تصرف منذ 

أكثر من عامن.
ــاء عــلــى الـــقـــيـــود الــقــائــمــة مع  ــقــ ويـــتـــزامـــن اإلبــ
النار  استمرار مباحثات تثبيت وقــف إطــالق 
تــبــذل ملنع  بجهود مصرية وقــطــريــة ودولــيــة 
تجدد املواجهة من جديد، بالرغم من أن حركة 
حماس أبلغت األطراف أن أي تعطيل لإلعمار أو 
عرقلة إدخال املنحة القطرية سيؤجج الوضع 
من جديد. في األثناء، يقول مدير عام التجارة 
واملــعــابــر فــي وزارة االقــتــصــاد فــي غـــزة، رامــي 
أبو الريش، إن االحتالل يتذرع بأسباب أمنية 
واهية في عرقلة إدخــال الشاحنات التجارية 

إلى القطاع ويبقي على عمل املنفذ التجاري 
الوحيد للقطاع جزئيا.

»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويــوضــح أبــو الــريــش لـــ
االحتالل يدخل فقط السلع الغذائية األساسية 
والــدقــيــق وكميات  الطهي والــســكــر  زيــت  مثل 
مــحــدودة جــدًا مــن األعـــالف والــوقــود وبعض 
األدويـــــة واملـــســـاعـــدات الــخــاصــة بــاملــؤســســات 
الدولية واإلغاثية العاملة في القطاع. وحسب 
ــزة، فــإن  املـــســـؤول فـــي وزارة االقــتــصــاد فـــي غــ
إجــمــالــي الــشــاحــنــات الـــتـــي يــســمــح االحـــتـــالل 
األخير  الــعــدوان  انتهاء  منذ  يوميا  بمرورها 
يــواصــل وضع  فيما  تتجاوز 100 شاحنة،  ال 
القيود على كل الشاحنات والبضائع املتعلقة 

بالقطاعات التجارية والصناعية.
وقبل العدوان األخير على القطاع، كان االحتالل 
إلـــى 500 شاحنة   400 قــرابــة  بــإدخــال  يسمح 
ملختلف القطاعات، وكانت تتراوح الشاحنات في 
بعض السنوات ما بن 600 و800 شاحنة، إال أن 
تراجع الحالة االقتصادية والحصار أسهما في 
انخفاض عدد الشاحنات الواردة. وأسهم العمل 
الجزئي في املنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة 
في زيادة فائض املعروض من الخضروات، ما 
انعكس بالسلب على املزارعن، إذ تدنت أسعار 
الكثير من السلع إلى مستويات غير مسبوقة، 
األمر الذي سيؤدي إلى عدم قدرة بعضهم على 

العمل في املوسم املقبل. بدوره، يؤكد الناطق 
باسم وزارة الزراعة في غزة، أدهم البسيوني، 
»العربي الجديد«، أن خسائر القطاع الزراعي  لـ
في غزة نتيجة للعدوان اإلسرائيلي بلغت قرابة 
204 مالين دوالر، من ضمنها جزء كبير متعلق 
بالخسائر املالية الناتجة عن استمرار إغالق 
معبر كرم أبو سالم التجاري. وشهدت األيام 
األخيرة حديثا إسرائيليا عن إجراءات جديدة 
مع القطاع في إطار النتائج املترتبة على الجولة 
 عن سماح االحتالل 

ً
العسكرية األخيرة، فضال

للمستوطنن وأهالي الجنود األسرى بعرقلة 
إدخال بعض الشاحنات من السلع األساسية 

واملتعلقة بالجهات الدولية لغزة.
إلى ذلك، يقول رئيس اللجنة الشعبية لكسر 
حصار غزة، جمال الخضري، إن االحتالل يمنع 
منذ 4 أسابيع إدخال قرابة 3 آالف حاوية من 
معبر  عبر  التجارية  واملستلزمات  البضائع 
كــرســم أبــو ســالــم، رغــم أن هــذه الــحــاويــات تم 

استيرادها عبر موانئه البحرية.
إلى أن  لـ »العربي الجديد«  ويشير الخضري 
االحــتــالل بــاســتــمــرار إغــالقــه املــعــبــر الــتــجــاري 
زيــادة  عبر  املعيشية،  األزمـــات  يفاقم  الوحيد 
ساعات انقطاع التيار الكهربائي بمنع إدخال 
املنحة القطرية املخصصة لوقود املحطة، ما 
يفاقم الحالة اإلنسانية واالقتصادية املنهكة 
ر الخضري من 

ّ
بفعل الحصار والدمار. ويحذ

العمال وأصحاب املحال  تبعات تعطل مئات 
انضموا  الذين  الصناعية  والــورش  التجارية 
عطلن عن العمل نتيجة الستمرار 

ُ
إلى قائمة امل

إغـــالق املــعــابــر وآثــــاره املــتــصــاعــدة يــومــا بعد 
يوم، والتي تطاول جميع القطاعات الصحية 
واالقتصادية، والبيئية والزراعية والصناعية.

وفــي وقــٍت ســابــق، حــذر رئيس حركة حماس 
في غزة، يحيى السنوار، الوسطاء واالحتالل 
في عملية  البدء  في  املماطلة  من  اإلسرائيلي 
إعادة إعمار القطاع، أو العودة إلى نفس الحالة 
الــتــي كــانــت قائمة قبل املــواجــهــة األخــيــرة في 
مايو/أيار املاضي، مؤكدًا أن حركته ستحرق 

األخضر واليابس إلنهاء الحصار.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
االقتصادي، أسامة نوفل، إن السلوك اإلسرائيلي 
األخير باإلبقاء على القيود قائمة لم يحدث في 
املواجهات الثالث السابقة وجوالت التصعيد، 
إذ كان االحتالل يعمل على فتح املعابر بشكل 

مباشر ويوسع مساحة الصيد.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

»العربي  كشفت مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا املركزي لـ
 الــبــنــك يـــــدرس تــخــفــيــض ســعــر صــــرف الـــــدوالر 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الفنية، منها  اللجان  أســعــار وضعتها  ثــالثــة  األمــيــركــي وفــق 
تخفيض السعر بمقدار 0.25 دينار إلى 4.23 دنانير للدوالر، 
والسعر الثاني 4 دنانير، والثالث 3.9 دنانير. وأكدت املصادر، 
ملصرف  مرتقبا  اجتماعا  هناك   

ّ
أن اسمها،  ذكــر  رفضت  التي 

بناء  الجديد  الصرف  مقترحات سعر  ملناقشة  املركزي  ليبيا 
على التطورات االقتصادية األخيرة.

 هــــذه الـــخـــطـــوة جـــيـــدة لـــســـوق الــصــرف 
ّ
ووفـــــق مـــراقـــبـــن، فـــــإن

األجنبي إذ تعني تحسنا في قيمة العملة الليبية الدينار، في 
إيـــرادات البالد من   االستقرار األمني والسياسي وزيــادة 

ّ
ظــل

النقد األجنبي. وبلغت اإليرادات النفطية 5.94 مليارات دوالر 
خــالل األشهر األربــعــة األولــى من العام الحالي، وفــق بيانات 

املؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس.
وانخفض سعر العملة األميركية في السوق املــوازي مؤخرًا، 

إلى 4.8 دنانير للدوالر، مقارنة بـ4.48 السعر الرسمي. 
وأكد عاشور بلقاسم، وهو أحد املتعاملن في سوق الظهرة 
 االنــخــفــاض مــؤشــر جيد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »املـــــــوازي« لـــ

لسوق العمالت. وتفاءل املحلل االقتصادي، أبو بكر الهادي، 
باجتماعات اللجان الفنية ونية تخفيض سعر الصرف الحالي 
املبالغ فيه، متوقعا انخفاض سعر الــدوالر إلى 4.25 دنانير، 
العامة.  املــوازنــة   تخفيض حجم 

ّ
ظــل فــي  وهــو سعر مناسب 

 
ّ

 هناك فائضا كبيرًا في ظل
ّ
»العربي الجديد« إن وقال الهادي لـ

مستويات إنتاج النفط الحالية ومستويات أسعاره املتجهة 
بسبب  النفط  على  الــعــاملــي  الطلب  ــاد  ازديــ نتيجة  للتصاعد 
جائحة  تــأثــيــرات  مــن  الــعــاملــي  لالقتصاد  التدريجي  التعافي 
 
ّ
كورونا، مما يؤدي إلى زيادة اإليرادات النفطية. وأشار إلى أن

انخفاض سعر الدوالر يسهم في رفع القوة الشرائية للدينار. 
»العربي الجديد«   املحلل االقتصادي، نور الحبارات، أكد لـ

ّ
لكن

 
ّ

صعوبة اتخاد املركزي قــرارا بتخفيض سعر الــدوالر في ظل

إيــرادات  النقد األجنبي ومحدودية  الطلب على  تنامي حجم 
النفط قياسا بحجم اإلنفاق العام املقدر بميزانية العام الحالي. 
ه منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية مايو/ أيار 

ّ
وأوضــح أن

املاضي، وفقا لبيانات رسمية عن املصرف املركزي، بلغت قيمة 
الواردات 8.2 مليارات دوالر، أي تفوق قيمة املبيعات النفطية، 
نا نتحدث عن عجز متوقع في ميزان املدفوعات، 

ّ
ما يعني أن

مــمــا ســيــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الــتــراجــع فــي حــجــم االحــتــيــاطــي 
 هناك تخبطا في التعامل مع سعر الصرف 

ّ
األجنبي. ورأى أن

واألدوات املالية للحكومة. ومطلع العام الحالي، عّدل مصرف 
إلــى 4.48 دنانير  1.4 دينار  الصرف من  املــركــزي سعر  ليبيا 
االقــتــصــاد  بــانــخــفــاض بنسبة 70%. ويعتمد  ــدوالر  الــ مــقــابــل 
الليبي بصورة رئيسية على عائدات النفط في الدخل القومي، 
إذ يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، بحسب بيانات رسمية.

ودخلت ليبيا دوامة العجز املالي، خالل السنوات املاضية، في 
 فوضى الصراع املسلح، وتراجع إيــرادات النفط، وتدهور 

ّ
ظل

جــمــيــع املـــؤشـــرات االقـــتـــصـــاديـــة، مـــا عــــّرض الــعــمــلــة لضغوط 
مكثفة مــع تــدهــور األوضـــــاع األمــنــيــة، وتـــراجـــع احــتــيــاطــيــات 
الــنــقــد األجــنــبــي وتــراكــم الــديــن الــعــام املــحــلــي واإلقـــفـــاالت غير 
القانونية للحقول واملوانئ النفطية على مدار عشر سنوات، 
األمر الذي أضر كثيرًا بالوضع املالي للبالد واقتصادها الذي 
يئن بالفعل من تضخم فواتير أجور العاملن بالدولة والدعم 
لسداد  الصعبة  العملة  إلــى  أيضا  ليبيا  وتحتاج  الحكومي. 
فاتورة الواردات السنوية البالغة نحو 20 مليار دوالر. وحتى 
املنتجات األساسية مثل الحليب واملياه املعدنية والخضروات 
يجري استيرادها من أوروبــا وتونس وتركيا في ظل ضآلة 

اإلنتاج الغذائي املحلي، بحسب تقارير رسمية.
الــنــقــد الــعــربــي أن يحقق االقــتــصــاد الليبي  وتــوقــع صــنــدوق 
نموًا حقيقيا خالل العامن 2021 و2022، في ضوء التوقعات 
واالقتصادية،  السياسية  التحديات  مــن  عــدد  على  بالتغلب 
إلى  إضافة  الصرف،  لتوحيد سعر  داعمة  إصالحات  ي 

ّ
وتبن

عـــودة اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي، وإمــكــانــيــة زيـــادتـــه إلـــى مــســتــوى 1.4 
مليون برميل يوميا خالل العام 2022.

االحتالل يشدد القيود 
على أسواق غزة

ليبيا تستورد معظم احتياجاتها من الخارج )محمود تركية/ فرانس برس(تضييق على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم )فرانس برس(

ليبيا تدرس تخفيض سعر الدوالر

يضغط االحتالل 
اإلسرائيلي على الفصائل 

الفلسطينية في غزة، 
عبر تشديد القيود 

المفروضة على حركة 
البضائع والمواد الخاصة 

بالقطاع الصناعي

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

100
اإلسرائيلي  االحتالل  يسمح 
على  العدوان  انتهاء  منذ 
قطاع غزة بمرور نحو 100 
وقبل  يوميًا،  فقط  شاحنة 
العدوان األخير كانت إسرائيل 
 400 قرابة  بإدخال  تسمح 
لمختلف  شاحنة   500 إلــى 

القطاعات.

تقارير عربية

عمالتمال وسياسة

ــركـــزي املــصــري  قــــال الــجــهــاز املـ
لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة واإلحـــــصـــــاء 
)حكومي(، أمس األحد، إن عجز 
املـــيـــزان الـــتـــجـــاري تـــراجـــع 25.2 
بــاملــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي إلــى 
شــهــر  فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار   2.69
ــان  كــ املــــــاضــــــي.  آذار  مـــــــــــارس/ 
 3.59 قد سّجل  التجاري  العجز 
مليارات دوالر في شهر مارس/ 
جـــهـــاز  وأوضـــــــــح   .2020 آذار 
اإلحصاء في بيان أّن الصادرات 
قبل  عنها  باملائة   43.5 ارتفعت 
مــلــيــارات دوالر،  إلـــى 3.41  ــام،  عـ
األدويــة  مدعومة بنمو صـــادرات 
ــتـــحـــضـــرات الــصــيــدالنــيــة  واملـــسـ
الجاهزة  واملــالبــس  باملائة،   54.2

49.3 باملائة.
ــعـــت قــيــمــة الـــــــــواردات 2.2  ــفـ وارتـ
دوالر،  مــلــيــار   5.97 إلـــى  بــاملــائــة 
املــنــتــجــات  واردات  ــعـــود  صـ مــــع 
البترولية 92.5 باملائة، وسيارات 

الركوب 73.9 باملائة.

انكماش عجز 
الميزان التجاري 

لمصر
عدن ـ محمد راجح

يطل االقتراض برأسه كمشكلة كبيرة يعاني 
منها الــيــمــن، إذ لــجــأت الــحــكــومــة إلـــى الــديــن 
العام الداخلي بسبب تعليق الدعم األجنبي، 
لتمويل العجز املتفاقم، إضافة إلى ما يشهده 
االقــتــصــاد الــوطــنــي مــن انــكــمــاش فــي الناتج 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي. ويــشــيــر تــقــريــر حــكــومــي 
اطــلــعــت عليه »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى تــزايــد 
نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 
مطلع   %100.3 نــحــو  إلـــى   2014 عـــام   %44.5
بلغ  املــاضــي 2020، وبمتوسط سنوي  الــعــام 
الـــســـنـــوات األخــــيــــرة. ويــتــم في  93.2% خــــالل 
ــادة الــلــجــوء لــتــمــويــل عــجــز املــوازنــة  الــيــمــن عــ

عــبــر االقــــتــــراض املــبــاشــر مـــن الــبــنــك املــركــزي 
ــتــــراض املــبــاشــر  الــيــمــنــي، مـــع مـــا يــحــمــلــه االقــ
االقتصادي،  الوضع  على  كثيرة  مخاطر  من 
ــيـــزان املـــدفـــوعـــات،  كــــزيــــادة الـــضـــغـــوط عــلــى مـ
وإضعاف العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع 
معدالت التضخم، وتدني مستويات املعيشة. 

ويــذهــب الــبــاحــث االقــتــصــادي، عــصــام مقبل، 
ــة ومـــا يترتب  بــعــيــدًا فــي تحليله لــهــذه األزمــ
العملة  انهيار  عليها من تبعات كارثية مثل 
خالل الفترة الراهنة واقترابها من ألف ريال 
ــلــــدوالر الــــواحــــد، إذ يــلــمــح إلــــى وجـــــود أيــد  لــ
االقــتــصــادي  بامللف  الــدفــع  على  تعمل  خفية 
املتدهور إلى الواجهة وتحريك سوق الصرف 
للتغطية  العامة  املــوارد  استنزاف  واستمرار 
عــلــى مـــا يــجــري فـــي جـــزيـــرة مــيــون فـــي املــخــا 
ملضيق  واملــحــاذيــة  لليمن  الــغــربــي  بالساحل 
ــنــــدب، إضـــافـــة إلــــى تــكــثــيــف الـــوجـــود  بــــاب املــ
ومواقع  لجزيرة سقطرى  اإلماراتي  والبسط 
»العربي الجديد«، أن  أخرى. ويضيف مقبل لـ
املجلس االنتقالي الجنوبي املدعوم إماراتيا 

استخدم أدواته في سوق الصرف بالعاصمة 
املــؤقــتــة املــفــتــرضــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــدن 
انــهــيــار مربكة بصورة  مــوجــة  والـــذي يشهد 
غـــيـــر طــبــيــعــيــة وتــــوســــع مـــخـــاطـــر االقــــتــــراض 
والدين املحلي والذي يشكل عبئا كبير تعاني 
تدخالتها  مــن  ويــحــد  اليمنية  الحكومة  منه 

في ضبط سوق الصرف واإلنفاق العام. 
ووفــــق بــيــانــات اقــتــصــاديــة، فــقــد تــرتــب على 
الــحــرب الــدائــرة فــي اليمن منذ ســت سنوات 
ــفــــاع الـــديـــن الـــعـــام الــحــكــومــي من  الــيــمــن ارتــ
حوالي 1.1 تريليون ريــال إلى 7 تريليونات 
ريـــــال، إذ أصــبــح الـــديـــن الــحــكــومــي يــتــجــاوز 
تزايد  كما  اإلجــمــالــي،  املحلي  اإلنــتــاج  حجم 
عــبء الــديــن الــعــام مــقــارنــة بحجم اإليــــرادات. 
ويفسر محللون اقتصاديون أن ما تم هدره 
ونــهــبــه مــن أمــــوال مــنــذ بــدايــة الــحــرب يـــوازي 
ــة أضــــعــــاف الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي  ثـــالثـ
وعـــشـــرة أضـــعـــاف املــديــونــيــة الــحــكــومــيــة في 
ــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، أحــمــد  ــ الـــيـــمـــن. ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــحــجــري، فــي حــديــثــه لـــ
تتعلق  مزمنة  إشكالية  من  يعاني  اليمن  أن 
بــاملــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة وعـــدم الــقــدرة على 
تمويل أكثر من 90% من النفقات الحكومية 
ــرادات الــعــامــة، بحيث يتم  ــ مــن املــصــادر واإليـ
الدين  التمويل عبر  إلــى  الـــدوام  اللجوء على 
الــعــام الــداخــلــي أو الــخــارجــي. ويــحــتــم ذلــك، 
الحقيقية  املــــوارد  بتعبئة  اإلســــراع  ضــــرورة 
وأهمها  الحتمية  النفقات  لتمويل  الــالزمــة 
ــتــــاج وتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـــخـــام  اســـتـــئـــنـــاف إنــ
والغاز الطبيعي املسال كما كان عليه الحال 
قبل الحرب. يذكر أن نسبة العجز في املوازنة 
الــعــامــة لــلــيــمــن بــلــغــت نــحــو 30% خـــالل عــام 

.2019
وتواصل الصادرات السلعية تراجعها بشكل 
كبير بعد انخفاضها من حوالي 2.42 مليار 
عام  مليار دوالر   0.51 إلــى   2014 عــام  دوالر 
2015، ثــم عـــادت إلـــى االرتـــفـــاع وبــلــغــت 2.34 
مليار دوالر عام 2017، قبل تراجعها مجددا 
 ،2019 عــــام  دوالر  مــلــيــار   1.57 إلــــى  لــتــصــل 
أيضا  تناقصت  كما  رسمية.  بيانات  حسب 
قيمة الــواردات من 12 مليار دوالر عام 2014 

إلى 6.57 مليارات دوالر عام 2015 ثم عاودت 
إلى  االرتفاع وبشكل مستمر منذ عام 2017 
في  دوالر  مـــلـــيـــارات   10.16 إلــــى  وصـــلـــت  أن 
العام 2019. في السياق، شهد األسبوع قبل 
املـــاضـــي، انــعــقــاد أولــــى جــلــســات اجــتــمــاعــات 
النقد  بعثة صــنــدوق  مــع  اليمنية  الــحــكــومــة 
املباشر،  املرئي  االتــصــال  الــدولــي عبر تقنية 
والنقدية  املــالــيــة  ــاع  األوضــ وتقييم  ملناقشة 
واالقــتــصــاديــة لــلــيــمــن خـــالل الـــعـــام املــنــصــرم 
2020. وتــصــدرت أولــويــات الــســيــاســات لدى 
جــدول  الــعــام  وبرنامجها  اليمنية  الحكومة 
أعــمــال هــذه االجــتــمــاعــات، إضــافــة إلــى خطط 
والتعامل  األولويات  وترتيب  اإلنفاق  ضبط 
االقتصاد  فــي  الحاصل  االنــهــيــار  مــع تبعات 
البرامج  وضعف  املحلية،  والعملة  الوطني 
الــحــكــومــيــة فــي تحصيل اإليــــــرادات الــعــامــة، 
وفــــق مـــصـــادر مــصــرفــيــة مــطــلــعــة فـــي الــبــنــك 
ــك، حــضــرت  املـــركـــزي الــيــمــنــي. إلـــى جــانــب ذلــ
ــة لــصــنــدوق  مـــواضـــيـــع أخـــــرى تــشــكــل أولــــويــ
الحكومية  بالخطط  واملتعلقة  الدولي  النقد 
ــة الـــنـــقـــديـــة،  ــيــــاســ إلصـــــــــالح اخــــــتــــــالالت الــــســ
ــــرت عــلــى تنفيذ  والـــعـــوامـــل املــعــيــقــة الـــتـــي أثـ
حزمة اإلصالحات املتفق عليها بن الطرفن 

سابقا.
ــادر حــديــثــا عـــن صــنــدوق  ــ ويـــؤكـــد تــقــريــر صـ
النقد أن أزمــة فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
أدت إلــى حـــدوث طــفــرة فــي الــديــن الحكومي 
فعل  ردة  ظــل  فــي  التمويلية  واالحــتــيــاجــات 
بــطــيــئــة واســـتـــجـــابـــات مــــحــــدودة لـــألزمـــة في 
معظم البلدان منخفضة الدخل نتيجة نقص 
التمويل وضيق حيز السياسات. ويستبعد 
ــادي، مـــحـــمـــد الــبــيــضــانــي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــل االقـ املـــحـ
أن تـــجـــدي أي حـــلـــول فــــي احــــتــــواء مــخــاطــر 
ــي الـــيـــمـــن وتــبــعــات  االقـــــتـــــراض املـــتـــضـــخـــم فــ
ــارع تـــهـــاوي  ــ ــســ ــ االنــــهــــيــــار االقـــــتـــــصـــــادي وتــ
املالي  االنقسام  الوطنية في ظل هذا  العملة 
يعتبره،  والــذي  اليمن  في  املتوسع  والنقدي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــســبــب  وفــــق حــديــثــه لــــ
الرئيسي إلحجام صناديق التمويل الدولية 
ــي الـــتـــدخـــل ملـــســـاعـــدة الــيــمــن وإعـــــــادة بــنــاء  فـ

مؤسساته وأجهزته املالية والنقدية.

الفيضانات تجرف المحاصيلتضخم مخاطر االستدانة في اليمن: اإليرادات تتهاوى

تدهور العملة المحلية واقترابها من ألف ريال للدوالر )فرانس برس(

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــلــــي الــــوســــطــــى  ــيــ ــبــ يــــشــــهــــد إقـــــلـــــيـــــم شــ
فــــيــــضــــانــــات عــــــارمــــــة حـــــولـــــت الــــقــــرى 
والــبــلــدات الــتــي تــقــع عــلــى ضــفــاف نهر 
شــبــيــلــي إلـــى مــنــاطــق عــائــمــة، وجــرفــت 
املـــيـــاه املـــنـــازل واملــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، 
مـــســـبـــبـــة نــــــــزوح أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة ألـــف 
شخص إلى املناطق البعيدة من روافد 
األنـــهـــار، بــعــد ارتـــفـــاع مــنــســوبــه بسبب 
مــيــاه األمــطــار الــتــي هطلت بــغــزارة في 

األشهر املاضية في جنوب الصومال.
)عاصمة  مدينة جوهر  وحسب سكان 
مياه  فإن  الفيدرالي(،  هرشبيلي  إقليم 
الــعــديــد مــن املــنــازل  الفيضانات دمـــرت 
ــيــــة،  والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وأراضــــــــي زراعــ
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وعــــطــــلــــت حـــــركـــــة املــــــــــــرور والـ
ــدن  ــقـــرى واملــ والــتــنــقــالت بـــن ســـكـــان الـ

الكبيرة، وأوقفت التعليم.
ووصــل وفد رفيع املستوى إلى مدينة 
جوهر، يوم الخميس املاضي، يتقدمه 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــصــــومــــالــــي مــحــمــد  رئــ
حــــســــن روبــــــلــــــي، إلـــــــى جــــانــــب رئـــيـــس 
والية إقليم هرشبيلي علي جودالوي، 
املــتــضــررة مــن فيضان  املــنــاطــق  وتفقد 
مـــيـــاه نــهــر شــبــيــلــي، لــبــحــث تــداعــيــات 
الفيضانات على الوالية وسكان القرى 
واملـــدن املــتــضــررة مــن خطر تمدد مياه 
الفيضانات. وفي السياق، تقول حليمة 
عبد الــقــادر )13 عــامــا الــتــي تعيش في 
قرية باري على بعد ثمانية كيلومترات 
»العربي الجديد«  لـ من مدينة جوهر(، 
مالبسها  جــرفــت  الفيضانات  مــيــاه  إن 
دمرت  فإنها  كذلك  املدرسية،  وأدواتها 
منزلهم وأجزاًء من املدرسة التي كانت 
توفر التعليم لنحو 200 طالب، نصفهم 

إناث.
وكانت حليمة تستعد لدخول امتحان 
ــبـــل أن تـــفـــاجـــئـــهـــم مــيــاه  ــر الــــعــــام قـ ــ آخــ
تتمكن  أن  دون  لــتــحــول  الــفــيــضــانــات 
هي ورفيقاتها من الجلوس في قاعات 

االمتحان في الفصل الدراسي الحالي، 
على  القرية  سكان  املياه  أجبرت  حيث 
النزوح ملدة أسبوعن، وال تزال حليمة 
منزلها،  إلـــى  الـــعـــودة  إمــكــانــيــة  تنتظر 

الستئناف يومياتها.
ــأثــــرت أســـــرة حــلــيــمــة بـــكـــارثـــة مــيــاه  وتــ
الــفــيــضــانــات أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــا، حيث 
ابتلعت املياه مزرعتهم الصغيرة التي 
كـــانـــت تـــشـــرف عــلــى الــحــصــاد فـــي هــذا 
أيــضــا منزلهم املكون  املــوســم، ودمـــرت 
من غرفتن، وحظيرة الدجاج، وسببت 
ــام، وال تــقــدر  ــ ــنـ ــ ــفـــوق ســبــعــة مــــن األغـ نـ
أسرة حليمة على دفع فواتير املدارس 
ــا يــدفــع  األخـــــــرى فــــي اإلقــــلــــيــــم، وهـــــو مــ
أسرتها إلى العودة إلى قرية باري، من 
أجل أن تواصل دراستها، ما يعرضهم 

لخطر مياه الفيضانات مرة أخرى.
النازحة  نــورتــة عيسى،  تقول  بــدورهــا 
ــات،  ــانـ ــيـــضـ ــفـ الــــتــــي فــــــــّرت مـــــن مــــيــــاه الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا أنفقت نحو  لـــ
املــحــاصــيــل  بــعــض  لـــزراعـــة  دوالر   200
ــداد هــكــتــاريــن مـــن األراضـــــي  ــتــ عــلــى امــ
الــزراعــيــة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
وكانت تأمل أن تحصدها قريبا، إال أن 
مــيــاه الفيضانات دمــرتــهــا عــن آخــرهــا. 
وكــانــت نــورتــة تــعــيــل أســرتــهــا املــكــونــة 
مــن ثمانية أفـــراد مــن خــالل مــا تجنيه 
مــن مــزرعــتــهــا الــتــي تــضــم حــقــول األرز 
والقمح وقصب السكر، إال أن األوضاع 
املعيشية انقلبت رأسا على عقب، بعد 
الفيضانات، ونزحت مع أسرتها  أزمــة 
إلــــى مــديــنــة جـــوهـــر بــحــثــا عـــن املــــأوى 

واملواد الغذائية.
وقال رئيس الوزراء الصومالي، محمد 
يــوم الخميس املاضي،  حسن روبــلــي، 
ــه ملـــديـــنـــة جــــوهــــر، هــو  ــارتــ إن هـــــدف زيــ
االطــالع من كثب على أوضــاع اإلقليم، 
الــفــيــضــانــات، مشيرًا إلــى أن  بعد أزمـــة 
مــديــنــة جـــوهـــر تــحــاصــرهــا املـــيـــاه من 
مــــا زال  الـــخـــطـــر  ــات، وأن  ــاهــ ــجــ كــــل االتــ
مــحــدقــا بــســكــان الـــقـــرى الــتــي يــمــر بها 

نهر شبيلي. ودعا روبلي إلى ضرورة 
إيــصــال املــســاعــدات الــغــذائــيــة والــلــوازم 
الــضــروريــة لــلــحــيــاة إلـــى ســكــان الــقــرى 

والبلدات التي تأثرت بأزمة املياه.
ــم  ــيــ ــلــ مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس إقــ
هرشبيلي، علي جــودالوي، في مؤتمر 
الحكومة  رئيس  مــع  مشترك  صحافي 
الصومالية، أن أوضاع اإلقليم متردية 
الــتــي يشكو منها  ــة  لــلــغــايــة، وأن األزمــ
التي  الفيضانات  بمياه  تتمثل  اإلقليم 
تجرف املحاصيل الزراعية كل عام، هذا 
 عــن حــركــة الـــنـــزوح الــتــي جــاءت 

ً
فــضــال

بسبب مياه الفيضانات. 
وأشـــار جـــودالوي إلــى أن هناك الكثير 
مـــــن األطــــــفــــــال واألمـــــــهـــــــات املـــعـــرضـــن 
ــتــــرشــــون الــــــعــــــراء، وهـــم  ــفــ ــلـــخـــطـــر، ويــ لـ
ــم إغـــاثـــي عـــاجـــل، وأن  بــحــاجــة إلــــى دعــ
هـــذه األزمــــة بــحــاجــة إلـــى تــدخــل سريع 
مــن الحكومة الــصــومــالــيــة، األمـــر الــذي 
يــدفــع ســكــان الـــقـــرى والـــبـــلـــدات واملــــدن 
فــي اإلقــلــيــم إلــى الــهــجــرة نحو املناطق 

األخرى.
وأوضــــــح جـــــــودالوي أن مــشــكــلــة مــيــاه 
وترتفع  تـــارة  تجف  الــتــي  نهر شبيلي 
قائمة منذ  أخـــرى،  تـــارة  عــن مستواها 
ثالثن عــامــا، وتحتاج إلــى حــل جــذري 
لها، مــن خــالل إقــامــة الــســدود الترابية 
على روافـــد األنــهــار وضــفــافــه، وترميم 
فاض  مــا  لتستوعب  الكبيرة  الــقــنــوات 

.
ً
عن النهر من املياه مستقبال

وقــــــال مــكــتــب األمــــــم املـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
ــة فـــــي الــــصــــومــــال  ــيــ ــانــ ــســ الــــــشــــــؤون اإلنــ
الـــفـــيـــضـــانـــات  إن  ــــي،  ــاضــ ــ املــ الـــخـــمـــيـــس 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن األمــــطــــار الـــغـــزيـــرة الــتــي 
بحياة  سلبا  أثـــرت  الــصــومــال،  شهدها 
ــأثـــروا بــمــيــاه  نــحــو 400 ألــــف شــخــص تـ
ــات فــــي 14 مــنــطــقــة بــإقــلــيــم  ــانـ ــيـــضـ ــفـ الـ
هــرشــبــيــلــي، مــنــذ أواخـــــر شــهــر إبـــريـــل/ 
نيسان املاضي. وأصدر املكتب بيانا قال 
فيه إن أكثر من مئة ألف من املتضررين 

ردوا من منازلهم.
ُ

من الفيضانات ش
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تعاون بين اإلمارات 
والصومال لمكافحة الجرائم 

المالية
عت وحدة املعلومات املالية لإلمارات 

ّ
وق

تني مع وحدة 
َ
ِصل

َ
ي تفاهم منف

َ
مذكرت

املعلومات املالية البنغالدشية، ومركز 
التقارير املالية في الصومال، في إطار 

تعاون لتبادل املعلومات بهدف مكافحة 
الجرائم املالية. ويأتي إبرام هذه االتفاقيات 

لة في 
ّ
»تماشيًا مع أهداف الدولة املتمث

مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل 
اإلرهاب« بحسب وكالة األنباء اإلماراتية 

ع مذكرتي 
ّ
الحكومية، أمس األحد. ووق

التفاهم رئيس وحدة املعلومات املالية 
لدولة اإلمارات، علي فيصل باعلوي، مع 

مديرة مركز التقارير املالية في الصومال، 
أمينة علي، ورئيس وحدة املعلومات املالية 
البنغالدشية، أبو هنا محمد رازي حسن. 
وقال باعلوي إّن هذا التعاون »يسهم في 

تسريع جهودنا لتسهيل تبادل املعرفة 
والخبرات في مجاالت مواجهة غسل 

األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، وذلك 
بالتعاون مع وحدات استخبارات دولية 
د أّن »مذكرات التفاهم هذه 

ّ
رائدة«. وأك

ستسمح بتعاون أكبر بني السلطات 
ق بأفضل 

ّ
القضائية التابعة لنا، في ما يتعل

املمارسات في مجال مكافحة الجرائم 
املالية«.

مصر تطرح مناقصة لشراء 
زيت الطعام

قالت الهيئة املصرية العامة للسلع 
ها طرحت 

ّ
التموينية، أمس األحد، إن

مناقصة عاملية لشراء زيت الطعام، 
ها تطلب وصول الشحنات بني األول 

ّ
وإن

م  قدَّ
ُ
والعشرين من أغسطس/آب املقبل. ت

العروض في موعد أقصاه الثامن من 
يونيو/حزيران الجاري، ويتعني على 

املتعاملني تقديم عطاءات السداد بنظام 
خطابات االئتمان ألجل 180 يومًا، حسبما 

أوضحته الهيئة. وتستورد مصر نحو 
90% من الزيوت من الخارج، وفق بيانات 
رسمية. وأعلنت وزارة التموين املصرية، 
مؤخرًا، رفع سعر بيع زيت الطعام على 

البطاقات التموينية من 17 جنيهًا إلى 21 
جنيهًا للتر )الدوالر = نحو 15.7 جنيهًا(، 
بداية من أول يونيو/حزيران الجاري، وذلك 

للمرة الثانية خالل أقل من ستة أشهر، 
بنسبة زيادة جديدة بلغت 23.5%، تحت 
ذريعة ارتفاع أسعار املنتج عامليًا بشكل 
متتاٍل منذ ديسمبر/كانون األول املاضي.

نمو أعمال شركة تأمين 
الصادرات الصينية

سجلت شركة الصني لتأمني الصادرات 
واالئتمان )سينوشور(، املتخصصة في 
ضمان ائتمان التصدير، نموًا مطردًا في 

أعمالها، في األشهر الخمسة األولى من عام 
2021. وخدمت الشركة حوالي 139 ألف 
زبون في الفترة بني يناير/كانون الثاني 

ومايو/أيار املاضيني، بزيادة 16.3 في املائة 
على أساس سنوي. وخالل هذه الفترة، 
ضمنت الشركة حوالي 314.63 مليار 

دوالر أميركي من األعمال التجارية املؤّمن 
عليها، بزيادة 28 في املائة على أساس 
سنوي. وبحسب وكالة األنباء الصينية 

)شينخوا(، فإّن »سينوشور« هي شركة 
التأمني املمولة من الدولة واملوجهة نحو 

السياسة العامة التي تعزز التطور والتعاون 
في االقتصاد والتجارة الخارجية بالبالد. 

وأطلقت الشركة رسميًا ودخلت طور 
التشغيل في عام 2001، مع شبكة خدمات 

لها تغطي حاليًا جميع أنحاء البالد.

ارتفاع أسعار الشقق 
في سيول

أظهرت بيانات، أمس األحد، أن أسعار 
الشقق في عاصمة كوريا الجنوبية سيول 

واملناطق املجاورة لها ارتفعت بأكثر من 
1%، للشهر الخامس على التوالي، في 

مايو/أيار، رغم جهود الحكومة لتحقيق 
االستقرار في أسعار املنازل املرتفعة. 
وارتفعت أسعار املساكن في منطقة 

العاصمة سيول بنسبة 1.21% في مايو 
على أساس شهري، بعد ارتفاعها في 

ا لبيانات 
ً
إبريل/نيسان بنسبة 1.33%، وفق

مجلس العقارات الكوري. ومنذ يناير/
كانون الثاني املاضي، ظلت أسعار الشقق 

في سيول وإنتشون وإقليم كيونغ كي 
ا. وهذه  ا بأكثر من 1% شهرّيً تسجل نمّوً

هي املرة األولى التي ترتفع فيها أسعار 
املساكن في تلك املناطق بأكثر من 1% ملدة 

خمسة أشهر متتالية.
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ــوك املـــــركـــــزيـــــة فــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ تــــــواجــــــه الـ
الكبرى خيارات مرة  االقتصادات 
في التعامل مع مخاطر »التسخن 
االقتصادي«، والتعامل مع »فقاعة األصول« 
املتنامية في أســواق املــال والعقارات خاصة 
ــا، وكــذلــك تنامي مخاطر  فــي أميركا وأوروبــ

العمالت الرقمية. 
وترتفع أصوات كبار شخصيات االستثمار 
وخبراء املال واالقتصاد في العالم بضرورة 
ــــودة الــبــنــوك املـــركـــزيـــة الــعــاملــيــة لــتــشــديــد  عـ
ــــف بـــرامـــج شـــراء  الــســيــاســات الــنــقــديــة ووقـ
ســنــدات الــديــون التي يتم مــن خاللها ضخ 
»التسخن  بـ ويقصد  األســـواق.  فــي  سيولة 
االقـــتـــصـــادي« الــنــمــو االقـــتـــصـــادي الــســريــع 
الـــــذي يـــقـــود إلــــى »فـــقـــاعـــة اقـــتـــصـــاديـــة« قد 
تــضــر بــــاألســــواق املــالــيــة والــنــمــو املـــتـــوازن 
الـــذي ينتهي إلــى الــركــود أو حـــدوث كساد 
كــبــيــر شــبــيــه بــمــا حــــدث فـــي أعـــقـــاب أزمــــات 
املال العاملية. ويدعو مليارديرات وأساتذة 
ــة »الـــتـــســـخـــن  ــ ــارثـ ــ ــتــــصــــاد إلــــــى تــــالفــــي كـ اقــ
االقـــــتـــــصـــــادي« عـــبـــر رفــــــع نـــســـبـــة الـــفـــائـــدة 
ــاع الـــشـــرس  ــ ــفــ ــ ــة االرتــ ــهــ ــيـــة ومــــواجــ املـــصـــرفـ
ــة أصــــول«  ــاعـ ــقـ فـــي مـــعـــدالت الــتــضــخــم و»فـ
برامج  وإنــهــاء  النقدية  السياسة  بتشديد 
الشأن،  هــذا  فــي  الحكومية.  السندات  شــراء 
»أميركان  الزميل بمعهد  االقتصادي  يقول 
انتربرايز انستيتيوت«، ونائب املدير العام 
السابق بصندوق النقد الدولي، ديسموند 
في  لــألصــول  السوقية  القيمة  أن  الشــمــان، 
أمــيــركــا ارتــفــعــت إلـــى مــســتــويــات قــريــبــة من 
ــــى كــــارثــــة االنـــهـــيـــار  ــعــــدالت الـــتـــي أدت إلـ املــ
الــــــذي حـــــدث فــــي »وول ســتــريــت«  الـــكـــبـــيـــر 
وسبب الكساد الكبير في الواليات املتحدة 
في عام 1928. كما ارتفعت أسعار العقارات 
األميركية بمعدالت فوق املعدالت التي أدت 
إلى انهيار أسواق املال في عام 2009-2008. 
يومن  قبل  كتبه  مقال  في  ويشير الشمان 
بنشرة »ذا هيل« التي تصدر في العاصمة 
األميركية واشنطن إلى أن البنوك املركزية 
الــعــاملــي  ــوااًل لتحفيز االقــتــصــاد  ضــخــت أمـــ
خـــالل الــعــام املــاضــي تــفــوق كــثــيــرًا الــحــاجــة 
السيولة  الحقيقية، وهــو ما رفــع من حجم 

في السوق. 
ومنذ بداية جائحة كورونا في العام املاضي، 
ارتــفــعــت مــيــزانــيــة بــنــك االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي 
)البنك املركزي األميركي( بنحو 5 تريليونات 
يــزال  وال  دوالر.  تريليونات   7.69 إلــى  دوالر 
الفيدرالي يواصل شراء سندات دين شهريا 
تبلغ قيمتها 120 مليار دوالر. كما أن معدل 
الفائدة األميركية يقارب الصفر ويراوح بن 
صــفــر و025%، وهـــو مــا يــعــنــي أن املــصــارف 
الــتــجــاريــة واملــؤســســات املــالــيــة تحصل على 
ســيــولــة شــبــه مــجــانــيــة وتـــقـــوم بــضــخــهــا في 
وبالتالي  للمستهلكن.  وإقراضها  األســواق 
تــفــاعــل مـــن الــتــســخــن االقـــتـــصـــادي، وكــانــت 
نتيجته االرتفاع السريع الذي شهدته أسعار 
ــول فـــي ســوق  ــ ــقـــارات والـــعـــديـــد مـــن األصــ الـــعـ
جامعة  إحصائيات  وتشير  ستريت«.  »وول 
إلى  األخير  مسحها  في  األميركية  ميشغان 
أن أســـعـــار الــســلــع االســتــهــالكــيــة فـــي أمــيــركــا 
أن  كما   ،%6.25 بلغ  ســنــوي  بمعدل  ارتفعت 

معدل التضخم السنوي ارتفع إلى %4.6. 
في املقابل، فإن إدارة بايدن منذ صعودها 
ــامـــج تــحــفــيــز يـــقـــدر بـــ  ــرنـ لــلــســلــطــة أقــــــرت بـ
ضــخ  نـــحـــو  وتـــتـــجـــه  دوالر،  تـــريـــلـــيـــون   1.9
شكل  عــلــى  ــرى  ــ أخـ دوالر  تــريــلــيــونــات   2.3
اســتــثــمــارات فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وهـــو ما 
يعني أن األموال التي ضخت في االقتصاد 
مـــنـــذ صـــعـــود بــــايــــدن لــلــحــكــم تـــفـــوق كــثــيــرًا 
خــســائــر االقـــتـــصـــاد، وأن هـــذا ســيــقــود إلــى 
التي  االقــتــصــاد«  و»تسخن  السريع  النمو 
ــدورة كــســاد فـــي املــســتــقــبــل حينما  ــ تــهــدد بـ
تــنــفــجــر »فـــقـــاعـــة املـــــوجـــــودات«. مـــن جــانــبــه 
رفــع املــصــرف املــركــزي األوروبــــي ميزانيته 
 9.5 إلــى  لتصل  دوالر  تريليونات   4 بنحو 
تــريــلــيــونــات مــنــذ بـــدايـــة جــائــحــة كـــورونـــا 
بينما يواصل شراء سندات الديون بالدول 

بكين ـ العربي الجديد

تــتــجــه الــصــن لــلــتــوســع فــي اســتــخــدام الــغــاز 
الطبيعي خالل السنوات املقبلة والتخفيض 
ــــي تــولــيــد  ــتــــدريــــجــــي لـــلـــفـــحـــم الــــحــــجــــري فـ الــ
الــكــهــربــاء الـــذي بـــات يــهــدد الــحــيــاة فــي املــدن 
ــادرة  كــثــيــفــة الـــســـكـــان. وأظـــهـــرت بــيــانــات صــ
عــن أكــبــر جــهــاز للتخطيط االقــتــصــادي في 
 اســـتـــهـــالك الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 

ّ
الـــصـــن، أن

ــي أول أربـــعـــة   فــ
َ
ــا ــويــ الـــصـــن ســـجـــل نـــمـــوًا قــ

أشهر من العام الجاري 2021 وسط الجهود 

الــضــعــيــفــة اقـــتـــصـــاديـــا بــمــنــطــقــة الــــيــــورو. 
ويــحــذر االقــتــصــادي األمــيــركــي الشــمــان من 
أن املركزي األوروبـــي يخاطر عبر مواصلة 
هـــذه الــســيــاســة الــنــقــديــة بـــزيـــادة الــضــغــوط 
التضخمية في دول منطقة اليورو الغنية، 
وعلى رأسها أملانيا التي يشهد اقتصادها 
نموًا سريعا. ويواصل البنك شراء السندات 
الــحــكــومــيــة فـــي دول بــمــنــطــقــة الــــيــــورو، من 
بينها سندات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا 
ــلــــى ذلــــك  ــلــــق الشـــــمـــــان عــ ــان. ويــــعــ ــونــــ ــيــــ والــــ
التحفيزية  السياسة  إن هذه   

ً
قائال التوجه 

ــة ديــــــون بــمــنــطــقــة  ــأزمــ ــّدد بــ ــهــ املـــتـــواصـــلـــة تــ
اليورو شبيهة بتلك التي حدثت في بداية 
الــعــقــد املـــاضـــي وأفــلــســت بــســبــبــهــا الــعــديــد 
من الــدول وكــادت تــؤدي إلــى تفكك مشروع 

ــــوال تـــدخـــل صـــنـــدوق  ــاد األوروبـــــــــي لـ ـــحــ االتـ
املستثمر  انــتــقــد  ــأن،  ــشـ الـ ذات  وفــــي  الــنــقــد. 
ميلر،  دريكن  األميركي،  وامللياردير  الكبير 
ــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي الــتــي  ــيـ ــتـ ســـيـــاســـات االحـ
واصلت ضخ التريليونات في السوق دون 
التي ستترتب  السالبة  العواقب  إلى  النظر 
عــلــى الــســيــولــة الــنــقــديــة فـــي الـــســـوق. وقـــال 
ميلر في تعليقات نقلتها مجلة »فوربس« 
إن »هنالك قلقا بن املستثمرين من مخاطر 
ــال بسبب  ــواق املــ ــ ــدوث اضـــطـــراب فـــي أسـ حــ
االرتـــفـــاع املــتــواصــل فـــي مــعــدل الــتــضــخــم«. 
منذ  تمت  الــتــي  التحفيز  عمليات  ووصـــف 
ــي بـــأنـــهـــا غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــاضــ ــام املــ ــعــ الــ
الـــتـــاريـــخ األمـــيـــركـــي الــقــريــب وهــــي الــكــبــرى 
 .»1945-1939« الثانية  العاملية  الحرب  منذ 

املبذولة لتحقيق التنمية الخضراء. وحسب 
الوطنية  اللجنة  وكالة »شينخوا« أوضحت 
للتنمية واإلصـــــالح فــي بــكــن، أمـــس األحـــد، 
ارتفع  الطبيعي  للغاز  الظاهر   االستهالك 

ّ
أن

أســـاس سنوي  عــلــى  املــائــة  فــي  بنسبة 16.8 
مــَكــّعــب من  مليار متر  إلــى نحو 122  ليصل 
الــغــاز فــي الــفــتــرة بــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

وإبريل/ نيسان املاضين. 
وشهد إبريل وحده استهالك إجمالي 29.37 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بزيادة 
13.2 فــي املــائــة على أســاس ســنــوي، بحسب 

البيانات الصادرة عن اللجنة. وتعزز الصن 
االســـتـــخـــدام الــفــعــال وواســـــع الــنــطــاق لــلــغــاز 
الــطــبــيــعــي فـــي قـــطـــاعـــات مـــن بــيــنــهــا الـــوقـــود 
ومجاالت  والنقل  الطاقة  وتوليد  الصناعي 

التدفئة املنزلية واملكاتب.
وتــنــمــو احــتــيــاجــات الــصــن لــلــغــاز الطبيعي 
بـــســـرعـــة وســـــط الـــتـــلـــوث الـــكـــبـــيـــر فــــي الــجــو 
الــــذي بــــات يــهــدد الــحــيــاة فـــي املــــدن الــكــبــرى 
ــة تــلــبــيــة  ــاولــ ــحــ ــثـــل بـــكـــن وشـــنـــغـــهـــاي، ومــ مـ
تعهداتها لقمة املناخ التي عقدت سابقا في 
باريس. وبحسب نشرة  الفرنسية  العاصمة 
فإن  األميركية،  إنفسترز«  انستيتيوشنال   «
يمثل  الطبيعي  الــغــاز  على  الصيني  الطلب 
8% من الطلب العاملي، وأصبحت الصن في 
الــعــام 2019 الــدولــة الــكــبــرى مــن حــيــث حجم 

واردات الغاز الطبيعي لتحل محل اليابان.
ــــت الـــصـــن عـــلـــى دفـــع  ــــام 2019، دأبــ ــنـــذ عـ ومـ
الطبيعي، بما  الغاز  اإلصــالح املوجه لسوق 
في ذلك فتح سوق التنقيب عن النفط والغاز 
وتـــطـــويـــره بــطــريــقــة مــنــظــمــة، وتـــعـــزيـــز بــنــاء 
 
ً
شبكة وطنية موحدة، وإفساح املجال كامال
لـــلـــدور اإليـــجـــابـــي لــلــغــاز الــطــبــيــعــي فـــي منع 

تلوث الهواء والسيطرة عليه. 
ووفــقــا لخطة عــمــل مــدتــهــا 3 ســنــوات بشأن 
التحكم فــي تــلــوث الــهــواء صـــدرت فــي الــعــام 
الطبيعي.  الــغــاز  حصة  الصن  رفعت   ،2018
الصيني  االســتــهــالك  أن يرتفع حجم  ويــقــّدر 
ــام بــنــحــو 320  ــعـ ــي الـ ــاز الــطــبــيــعــي فـ ــغـ ــن الـ مـ
السنوات  خــالل  تدريجيا  مكعب  متر  مليار 
عانت  قد  الصينية  الشركات  وكانت  املقبلة. 
ــــالل الــــعــــام املــــاضــــي، نــقــصــا فــــي شــحــنــات  خـ
الغاز املسال، وهو ما أدى إلى تنفيذ شركات 
الـــطـــاقـــة الــصــيــنــيــة الـــكـــبـــرى صــفــقــات مــبــكــرة 

خالل األشهر املاضية.

بقولهم إن مصرف االحتياط الفيدرالي تبنى 
سياسة دعــم أســواق املــال واألصــول الخطرة 
خــالل الــســنــوات األخــيــرة، وهــو يــواصــل هذه 
الــســيــاســة حــالــيــا حــتــى مـــع ارتـــفـــاع مــعــدالت 
النمو االقتصادي إلى مستوى 6.5%. وربما 

بن  حاليا  الجارية  الشرسة  املنافسة  تكون 
الواليات املتحدة والصن التي خرجت مبكرة 
من الجائحة وحققت معدل نمو بلغ %18.3 
خــــالل الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، من 
الدوافع الرئيسية وراء التضحية بالتضخم 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــو االقـ ــمــ ــنــ ــــي ســـبـــيـــل الــ ــــع فــ ــفـ ــ ــرتـ ــ املـ
الكبير والــســريــع فــي الــواليــات املــتــحــدة رغم 
مخاطرها. وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن 
والتجاري  االقــتــصــادي  التمدد  تحجيم  إلــى 
األميركي في العالم خالل العام الجاري عبر 
إنشاء تحالفات مع االقتصادات الرأسمالية 

الكبرى مثل بريطانيا. 
ولــكــن اقــتــصــاديــن يــعــطــون أولــويــة ملكافحة 
ــتــــصــــادي« ويـــتـــخـــوفـــون من  »الــتــســخــن االقــ
ــره عـــلـــى االنــــتــــعــــاش األمــــيــــركــــي غــيــر  ــاطـ مـــخـ

ــود بـــنـــك االحـــتـــيـــاط  ــعــ املـــــــتـــــــوازن، حـــيـــنـــمـــا يــ
ــيـــاســـة رفـــع  ــي املـــســـتـــقـــبـــل لـــسـ ــ الــــفــــيــــدرالــــي فـ
ســعــر الـــفـــائـــدة ويــلــتــفــت ملــكــافــحــة الــتــضــخــم، 
العديد مــن األصـــول ذات  وذلــك ببساطة ألن 
العالية ربما ستواجه رحلة هروب  املخاطر 
ــك تــلــقــائــيــا إلــى  اســتــثــمــاريــة مــنــهــا ويـــقـــود ذلـ

اضطراب في سوق املال. 
في هذا الصدد يرى املتداول السابق بمصرف 
ميريل لينش االستثماري األميركي، هار لي 
عام  ومنذ  الفيدرالي  االحتياط  أن  باسمان، 
2009 تبنى سياسة نقدية قائمة على »إجبار 
األموال على الهجرة من املالذات االستثمارية 
اآلمــنــة إلــى االســتــثــمــارات الخطرة، وذلــك في 
سبيل تــمــويــل الــنــمــو االقــتــصــادي األمــيــركــي 
الــســريــع«. ويــالحــظ أن هــذه السياسة قــادت 

تدريجيا إلى النمو املتواصل في قيمة سوق 
املـــال األمــيــركــي الــتــي ارتــفــعــت بنهاية الــعــام 
املاضي إلى أكثر من 50 تريليون دوالر، وهو 
مــا يــعــادل أكــثــر مــن ضعفي حجم االقتصاد 
ــركــــي. وقـــــــادت ســـيـــاســـة ضــــخ األمــــــوال  ــيــ األمــ
الرخيصة في السوق التي نجحت في إنقاذ 
ــا.  ــات جـــائـــحـــة كــــورونــ ــربــ االقــــتــــصــــاد مــــن ضــ
ــادت إلــــى مــخــاطــر  ــ ــذه الــســيــاســات قـ ولـــكـــن هــ
ــات املـــتـــحـــدة، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــــواليـ عــــديــــدة فــــي الـ
اخــتــالل الـــدخـــول وتـــوزيـــع الـــثـــروة، إذ رفعت 
من ثروات من يملكون املليارات على حساب 
البيضاء  الياقات  وذوي  العمالية  الطبقات 
التي  الــوســطــى  الطبقة  على  تقضي  وكـــادت 
تــعــد الــعــمــود الــفــقــري فـــي اســـتـــقـــرار الــنــظــام 

الديمقراطي الغربي.

مخاطر »التسخين 
االقتصادي«

الصين تتوسع في استيراد الغاز الطبيعي

)Getty/صورة تذكارية أمام مقر »وول ستريت« )ألكسي روزنفيلد

)Getty( الرئيس جو بايدن وزوجته في حديقة البيت األبيض)Getty( قطر أكبر مصّدر للغاز الطبيعي إلى الصين

)Getty( صفوف المسافرين تعود لمطارات الواليات المتحدة

الضخ المتواصل 
للتريليونات أدى 

إلى تقلبات في سعر 
صرف الدوالر

ر املــســتــثــمــر األمــــيــــركــــي الــــــذي يــمــلــك 
ّ
وحــــــــذ

هذه  مخاطر  مــن  للتحوط،  كبيرًا  صندوقا 
السياسات، وقال إنها »تهدد استقرار سعر 
صرف الــدوالر، كما تهدد بانهيار األصول 

املالية«. 
وأشار دريكن ميلر إلى أن االقتصاد األميركي 
عاد إلى وضعه الطبيعي قبل الجائحة، وآن 
األوان أن يراجع مجلس االحتياط الفيدرالي 
سياسته النقدية. وكان سعر صرف الدوالر 
قــد شهد تقلبات حــادة خــالل الــعــام الجاري 
بــســبــب مـــخـــاوف املــســتــثــمــريــن مـــن التضخم 
الــعــائــدة على  الــذي شهده  واالرتــفــاع الكبير 
أجل 10 سنوات.  األميركية  الخزينة  سندات 
ويــفــســر مــصــرفــيــون عـــدم اهــتــمــام مخططي 
الــســيــاســات الــنــقــديــة فــي أمــيــركــا بالتضخم 

قلق استثماري من المبالغة 
في ضّخ السيولة

نيويورك ــ العربي الجديد

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، 
أمس  شرت 

ُ
ن فــوري، في مقابلة  جيوم 

ــــه  ـ
ّ
األحـــــــــد، بــصــحــيــفــة ســــويــــســــريــــة، إن

إلى  الجوي  النقل  عــودة حركة  يتوقع 
مستويات ما قبل الجائحة، الفتا إلى 
الطيران تعتزم تخصيص   شركات 

ّ
أن

املـــســـاحـــة ذاتـــهـــا ملــقــاعــد درجـــــة رجـــال 
ــن قــبــل.  ــال كـــمـــا كـــانـــت تــفــعــل مــ ــ ــمـ ــ األعـ
النقل الجوي يمّر بأزمة رغم  ومــا زال 
تـــســـارع تـــوزيـــع الــلــقــاحــات فـــي الــــدول 
 مــكــاملــات االتــصــال 

ّ
املــتــقــدمــة. وفـــي ظـــل

ــت مــحــل االجــتــمــاعــات 
ّ
املــرئــي الــتــي حــل

 مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن 
ّ
املـــبـــاشـــرة، فـــــإن

ــــالت األعـــمـــال  بـــمـــدى الــتــعــافــي فـــي رحـ
 فــــوري أبــلــغ صحيفة 

ّ
. لــكــن

ً
مــســتــقــبــال

 
ّ
أن السويسرية  زونــتــاغ«  آم  »إن.زد.زد 

وقال:  تغيرت.  الشركات  تفكير  طريقة 
ــــه فــي مــرحــلــة ما 

ّ
ــت الــشــركــات أن ــ »أدركـ

ســيــتــعــن لـــقـــاء عــمــالئــهــم ومـــورديـــهـــم 
مباشرة من جديد. سيكون عليهم في 
مرحلة ما الحضور الشخصي لتطوير 
وأضــاف:  املصانع«.  بناء  أو  املنتجات 
»هـــذا مــا تبلغنا بــه شــركــات الــطــيــران، 
إذ عليهم اآلن بّت كيف سيكون توزيع 
املـــقـــاعـــد بـــطـــائـــراتـــهـــم فــــي املــســتــقــبــل. 
ونــراهــم يخططون لنفس عــدد مقاعد 

درجة األعمال مثل ما قبل الجائحة«.
ه أقــر عندما سئل عن عــدد رحالت 

ّ
لكن

 
ّ
بأن  ،

ً
مستقبال يتوقعها  التي  األعــمــال 

 .
ً
الــقــطــاع قــد ال يــتــعــافــى تــعــافــيــا كــامــال

. أمر 
ً
وتــابــع: »ربــمــا سيكون أقــل قــلــيــال

واحد واضح لي: الناس يريدون السفر 
مجددًا. ربما ليس أكثر من فترة ما قبل 

الجائحة، لكن ليس أقل على األرجح«.

واشنطن ــ العربي الجديد

أكــد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، أن 
إحدى األولويات ضمن أجندة جولته 
األوروبـــــيـــــة املــقــبــلــة تــكــمــن فـــي تــعــزيــز 
ــاون بــــن واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا  ــعــ ــتــ الــ
لكبح جماح الصن في مجال التجارة 
والتقنية. وحمل بايدن في مقال نشرته 
ــد،  صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« األحــ
الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة املـــســـؤولـــيـــة عــن 
ممارسة »أنشطة خبيثة«، مشددًا على 
الديمقراطية  ــدول  الــ قـــدرة  »تــعــزيــز  أن 
عــلــى الــتــنــافــس وحــمــايــة شــعــوبــهــا من 
من  ستتطلب  متوقعة«  غير  تحديات 
هذه الدول االستثمار أكثر في تطوير 
»ستعرض  وأضــــاف:  التحتية.  الــبــنــى 
 
ً
الديمقراطيات الكبرى في العالم بديال

لتحديث  الصن  عــن  عالية  معايير  ذا 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة املـــــاديـــــة والـــرقـــمـــيـــة 
والصحية، وهو سيكون أكثر استدامة 

وداعما للتنمية الدولية«. 
التكنولوجيات  أن  مــن  بــايــدن  وحــــذر 
الــجــديــدة تــغــيــر صــــورة الــعــالــم بشكل 
جــــــــذري وتـــكـــشـــف عـــــن نــــقــــاط ضــعــف 
جديدة، ال سيما في املجال السيبراني، 
الرقابة  مثل  جديدة  تحديات  وتخلق 
االصطناعي.  الــذكــاء  بواسطة  السرية 
ــى الـــتـــأكـــد مــــن أن اســـتـــخـــدام  ــ ودعــــــا إلـ
وتطوير هذه التكنولوجيات الجديدة 
ــيـــم ديــمــقــراطــيــات  »قـ ـــ ســـيـــأتـــي وفـــقـــا لـ
املستبدين«.  »مصالح  وليس  العالم« 
ــات املـــتـــحـــدة حــلــفــاءهــا  ــواليــ وتـــحـــث الــ
ــدم  ــ ــلــــى زيـــــــــــادة االســـــتـــــثـــــمـــــارات وعــ عــ

االكتراث ملخاوف التضخم.

عودة درجة »رجال 
األعمال« في الطائرات

بايدن يحرّض على الصين

اقتصاد الناس

ينتاب كبار المستثمرين ورجاالت االقتصاد القلق من مخاطر »التسخين 
وأوروبا.  أميركا  في  األصول  بقيمة  السريع  واالرتفاع  االقتصادي«، 
تداعيات جائحة  الغربية من  األسواق  المستثمرين في  أنظار  وتتحول 
ضخ  في  المبالغة  آثار  انفجار  مخاوف  إلى  االقتصادات  على  كورونا 

السيولة بحجة محاربة تداعيات الفيروس

يتزايد ارتفاع الطلب على الوظائف في كل من أوروبا وأميركا، كما يطالب 
العمال بمرتبات أعلى في قطاع الخدمات. وقال مسح لشركة »كى بي 
تدقيق  في  المتخصصة  جي«  أم 
طلبات  إن  ــد،  األح أمــس  الحسابات، 
البريطانية  الشركات  في  التوظيف 
في  مستوياتها  أعلى  إلى  ترتفع 
»وول  صحيفة  وكــانــت  عــامــًا.   23
أن  تقرير،  في  ذكــرت،  قد  ستريت« 
القطاعات  بعض  في  العمال  أجور 
بمستوياتها  مقارنة  بسرعة  ترتفع 
الطباخين  وظائف  خاصة  السابقة، 

وعمال المقاهي. 

ارتفاع سريع بطلبات التوظيف

رؤية

أحمد ذكر اهلل

لم يكن اإلعالن عن طرح جزء من أسهم الشركة املتحدة للخدمات 
اإلعالمية للتداول في البورصة املصرية مفاجأة كبيرة، ال سيما 
بعد اإلخفاقات املدوية لإلعالم املصري خالل السنوات األخيرة، 
والتي لم يتسبب بها اإلعالميون املصريون الذين يحملون رايات 
ما 

ّ
أدائها ومهنيتها، وإن العاملية في  قنوات وصحف عربية بلغت 

تسببت بــهــا ســيــاســات الــقــمــع الــشــديــد واإلجـــهـــاز عــلــى هــوامــش 
الــنــصــيــة، حــتــى شوهت  بــالــرســائــل  التعليمات  الــحــريــة، وإرســــال 
البرامج التلفزيونية وأضحت مسارًا للتندر حتى من العاملني في 
املجال أنفسهم. بلغ انتقاد األداء اإلعالمي ذروته على لسان وزير 
اإلعالم املستقيل أسامة هيكل، عندما صرح عالنية بأّن »األعمار 
أقل من 35 سنة، والذين يمثلون ما بني 60% و65% من املجتمع، 
بالتفكير  مطالبًا  التلفزيون«،  يشاهدون  وال  الصحف  يقرأون  ال 
في نمط حياة هذه الفئات، وتحدث عن متابعة بعضهم لوسائل 

إعالم املعارضة في الخارج.
وبــعــدهــا، دخـــل الـــوزيـــر فــي حـــرب ضــاريــة مــع اإلعــالمــيــني املــوالــني 
مـــرور عام  قبل  الــوزيــر  باستقالة  انتهى  الـــذي  األمـــر  وهــو  للنظام، 
التي استحدثت خصيصًا  الـــوزارة  تولي  قبوله  ونصف فقط على 
لــتــطــويــر الــعــمــل اإلعـــالمـــي، وتــضــاربــت اخــتــصــاصــاتــهــا بــشــدة مع 
تــدخــالت كثيرة  لــإلعــالم، ولــن تفلح  األعــلــى  اختصاصات املجلس 
السابق،  املجلس  التراشق بني مكرم محمد أحمد، رئيس  في منع 
ــوزارة الجديدة. في العام 2014 أســس رجــل األعــمــال أحمد أبو  والـ
هشيمة مجموعة »إعالم املصريني« بأوامر مباشرة من املخابرات، 
االستحواذ  أبــو هشيمة في  األولــى نشط  الثالث  السنوات  وخــالل 
»أون  قناة  فاشترى  الخاصة،  والصحف  الفضائية  القنوات  على 
اليوم السابع، والعديد من املواقع، كما أنشأ  تي في« ON TV، ثم 

مجموعة قنوات »أون« ON للمنوعات والدراما والرياضة وغيرها.
وســرعــان مــا اســتــولــت املــخــابــرات على حصة أبــو هشيمة في 
»إعالم املصريني« بعدما اشترت »إيجل كابيتال« حصته فيها 
عام 2017، واستمرت استحواذات األجهزة األمنية على وسائل 
اإلعـــالم بعد ذلـــك، وكـــان آخــرهــا االســتــحــواذ على قــنــاة املحور 
في مطلع العام. وكان التنكيل هو جزاء من تجرأ على مخالفة 
األوامــر بالبيع، وكان أشهر األمثلة على ذلك إلقاء القبض على 
اليوم، في منتصف عام  صــالح ديــاب، مالك صحيفة املصري 
2020، وهي املرة الثانية التي يتم فيها إيقاف الرجل، إذ سبق أن 
ألقي القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، على خلفية 
عدة اتهامات، من بينها »العدوان على املال العام«. وآنذاك، قررت 

محكمة مصرية التحفظ على أمواله.
أدت عصا الدولة الغليظة في النهاية إلى احتكار الشركة املتحدة 
أن  والعجيب  واملرئية،  واملسموعة  املقروءة  اإلعــالم  لكافة وسائل 
الكثيرة والتي ال يعرف  املليارات  الفقيرة جدًا هذه  الدولة  تتحمل 
أحد عددها، في الوقت الذي يتحمل فيه الشعب الزيادات الصارخة 
الطبقات  الــدولــة يدها عن دعــم  العامة ورفــع  الخدمات  في أسعار 
الــذي تسبب في وقــوع أكثر من نصف املصريني  الفقيرة، األمــر 
للمنافسة شكال  املتعمد  واالنـــعـــدام  االحــتــكــار  الــفــقــر.  تحت خــط 
سياسة النظام الــذي لم يسمح بــأّي نسبة من هامش الحرية في 
األداء اإلعالمي، األمر الذي أدى إلى النمطية واالستنساخ الرديء 
الــذي يعمل وفق األوامــر الفوقية، وكانت النتيجة الطبيعية  لــأداء 
هذا األداء الهزيل الذي لم تفلح محاوالته بلصق االتهامات بإعالم 
الــخــارج فــي تحسني صــورتــه، حتى هــرب املشاهد املــصــري إلى 

املصادر العربية والدولية.
الــســؤال: مــاذا يعني طــرح جــزء مــن أسهم الشركة املتحدة في 

البورصة؟
في  مهمة  بــرامــج  عبر  محتواه  تسريب  تــم  مؤتمر صحافي  فــي 
النوايا  التصريح حول  تم  بيومني،  انعقاده  قبل  املصرية  القنوات 
الــخــاصــة بــطــرح أســهــم الــشــركــة املــتــحــدة للخدمات اإلعــالمــيــة في 
البورصة خالل الفترة املقبلة، وتردد أّن النسب املطروحة ستراوح 
التفسيرات  عن  وبعيدًا  الشركة.  أسهم  من  و%30  بني %20  ما 
األمر  فــإّن  الطرح،  لقرار  للسلطات  الجديدة  للتوجهات  السياسية 
لو كان جادًا لتم طرح أكثر من 51% من األسهم بما يمكن اإلدارة 
السعي  الحديث عن  أمــا  الــقــرارات،  التصرف واتخاذ  الجديدة من 
تحققت  ها 

ّ
إن الصحافي  املؤتمر  في  قيل  والتي  األربـــاح،  لتعظيم 

بواقع 256 مليون جنيه )نحو 16 مليونًا و300 ألف دوالر(، العام 
 30 )نحو  جنيه  مليون   469 بلغت  مقابل خسائر  فــي  املــاضــي، 
البعد   

ّ
كــل بعيد  ـــه 

ّ
أن املــرجــح  عــام 2017، فمن  فــي  مليون دوالر(، 

الكثيرة،  الكيانات  أحد يعرف سعر شــراء هذه  الحقيقة، فال  عن 
وال الخاسر والرابح منها، وهل يسمح بتصفية بعض أجنحتها 
الخاسرة أم ال. ببساطة، الطرح في البورصة هو نقل لأعباء املالية 
إلى طرف جديد أو مجموعة أطراف، قد تأمرهم السلطة بالشراء 
اهتمامها  جميعا  نعرف  إقليمية  ألطـــراف  أو  الخسائر،  وتحمل 
 األحوال ستبقى السيطرة والقرار بيد 

ّ
بالحالة املصرية، وفي كل

املخابرات، املالك الحقيقي ألغلبية أسهم املجموعة اإلعالمية.
املتحدة،  الشركة  تأسيس  وقبل  بالفعل  املصرية  الحكومة  تمتلك 
الــقــنــوات  مــن  لــإلعــالم، مجموعة ضخمة  الــحــالــي  األكــبــر  املحتكر 
والــصــحــف، وعــلــى رأســهــا الــتــلــفــزيــون املــصــري، الـــذي يخسر ما 
يقارب 8 مليارات جنيه )510 ماليني دوالر( سنويًا، وكان التوجه 
الدولة  البداية هو إعطاء األهمية إلصــالح ما تملكه  الصحيح منذ 
التي  هــي  واالســتــحــواذ  السيطرة  فــي  الــنــظــام  فلسفة  لــكــّن  فعليًا. 
 الصحف 

ّ
دفعت أجهزته إلى االتجاه الخاطئ باالستحواذ على كل

والــقــنــوات واملــواقــع وليس إصــالح مــا هــو قائم بالفعل وال يحتاج 
التي أنفقت على شــراء الجديد وإعـــادة هيكلته  إلــى تــالل األمـــوال 
إصالح  مفتاح  هي  الحرية  الفلسفة.  تلك  مع  يتالءم  بما  وترتيبه 
اإلعالم املصري وعودته إلى دوره الريادي الذي تنازل عنه طواعية 
قناة  إنشاء  املتحدة عن  الشركة  تعلن  أن  والغريب  منافسيه،  إلى 
إخبارية جديدة في ظل امتالك مصر فعليًا لقناة النيل لأخبار، 
والتي أحدثت دويًا بمذيعيها وكوادرها الشباب الذين اختيروا على 
أسس الكفاءة، ثم انتشروا بعد إهمال القناة ليشكلوا البناء الرئيس 
 الــقــنــوات املــصــريــة والــعــربــيــة الــكــبــرى حــالــيــًا. مصر ال تحتاج 

ّ
لــكــل

كـــوادر بشرية إعالمية،  إلــى  قــنــوات جــديــدة، وليست بحاجة  إلــى 
الكبرى. مصر  املحطات   

ّ
كــل فــي  والبصر  السمع  مــلء  فــكــوادرهــا 

تحتاج فقط إلى هامش من الحرية يتيح اإلبداع بعيدًا عن »رسائل 
الــســامــســونــغ«، كــمــا تــحــتــاج إلـــى إصـــالح مــؤســســاتــهــا اإلعــالمــيــة 
وهذا  املــوالــون،  وليس  املخلصون  املؤسسات  يترأس  وأن  العريقة، 

هو الطريق الوحيد الصحيح لترميم سمعة اإلعالم املهدرة.

خصخصة »المتحدة« 
وتحرير اإلعالم المصري
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سميرة المسالمة

 لـــقـــاء قــمــة أول، بـــن رئــيــســي 
ّ

ــل يــتــزامــن كــ
ــا،  ــيـ ــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة وروسـ الــــواليــ
ــع ضـــجـــيـــج األزمــــــــــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ مــ
تسبقها،  التي  واالقتصادية  والسياسية 
ــّرة تتحقق وســـط أجـــواء  ــهــا هـــذه املــ

ّ
 أن

ّ
إال

متوترة بن شخصي الرئيسن األميركي 
جــو بــايــدن، والـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــن، 
إدارة  فــي  بــن سياستيهما  فــقــط  ولــيــس 
بالدهما، وملفات األمن العاملي والقضايا 
واملــلــفــات الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا، ومــنــهــا امللف 
الــــســــوري الـــــذي كــــان الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
 في 

ً
السابق دونالد ترامب، قد أودعه كامال

بعد،  عن  بالرقابة  مكتفيا  روســيــا،  عهدة 
ووضـــع خــطــوط تــمــاّس قــابــلــة لالنفجار، 
كما حدث أكثر من مرة في وجه محاوالت 
روسية وإيرانية في شمال شرق سورية. 

توقعه  يمكن  بما  التكهن  يصعب  وفيما 
»القاتل«، أي  من لقاء بايدن بمن وصفه بـ
»الــقــاتــل«  بــوتــن، أو وافـــق عــلــى وصــفــه بـــ
 
ّ
في لقائه مع شبكة »إيــه بي ســي«، إال أن

إلـــى قــمــة جنيف فــي 16  تجه 
ّ
األنــظــار ست

يونيو/ حزيران الحالي، وهي غير مراهن 
ردم  فــي  التقدم  مــن  كثير  لتحقيق  عليها 
امللفات،  عقد  وفكفكة  البينية،  الــخــالفــات 
النووية،  األسلحة  مراقبة  قضية  ومنها 
النوويان،  الشمالية  إيــران وكوريا  وملفا 
مقدمتها  في  وصحية،  مناخية  وقضايا 
ــــهــــا لــن 

ّ
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وال بـــــّد مــــن أن

سامر خير أحمد

ــرًا على  ــيـ خــلــطــت الـــحـــرب اإلســرائــيــلــيــة أخـ
بــتــرك  املــتــعــلــقــة  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ األوراق  غـــــزة 
منطقة الشرق األوسط، وخفض اهتمامها 
الــســيــاســي بــهــا إلـــى جــانــب ســحــب قــواتــهــا 
الــعــســكــريــة مــنــهــا، لــصــالــح الــتــركــيــز على 
الهادئ، استعدادًا ملستقبل  منطقة املحيط 
ــــن فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــقـــــوة الــصــيــنــيــة  ــــاخـ سـ
الــصــاعــدة فــي تلك املنطقة مــن الــعــالــم. فقد 
أظــهــرت الــحــرب، أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
أن إيران ستكون القوة املرشحة مللء الفراغ 
األمــيــركــي، بــفــضــل تــمــّددهــا إلـــى كــل الــبــؤر 
التقليدين  بحلفائها  املحيطة  الــســاخــنــة 
فــي املنطقة، وتــحــّولــهــا مــن خــالل عالقتها 
إلــى قوة  غير املعلنة مع املقاومة في غــزة، 
ضــغــط عــســكــريــة عــلــى إســـرائـــيـــل، الــتــي ما 
زالــت الــواليــات املتحدة تعتبر صلتها بها 
مصلحة وطنية استراتيجية. وهــذا يعني 
ــلـــواليـــات املــتــحــدة  أنــــه لـــن يـــكـــون مــجــديــا لـ
كما  إلسرائيل،  العسكري  بالدعم  االكتفاء 
يقول أنصار انسحابها من الشرق األوسط، 
إذ ال بــد مــن مواصلة االهــتــمــام السياسي، 
والوجود امليداني، مع تبّدل موازين القوى 

في املنطقة، حتى وإن كان تبّداًل طفيفا.
ثـــم إن الــتــحــالــف اإليـــرانـــي الــصــيــنــي الـــذي 
ــلــــن عـــنـــه فــــي األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة، عــبــر  عــ

ُ
أ

توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وسياسي 
مّدتها 25 عاما، وكلفتها املالية 400 مليار 
املتحدة  الــواليــات  خـــروج  أن  يعني  دوالر، 
من املنطقة ملواجهة الصن في شرق آسيا 
ــي الـــشـــرق  ســيــتــيــح لــلــصــن أن تـــتـــدخـــل فــ
الــواليــات  األوســـط، مــا يشكل ضغطا على 
املــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا يـــخـــلـــخـــل الـــخـــطـــط 
 عــن أنـــه سيضعف 

ً
األمــيــركــيــة، هـــذا فــضــال

روسيا  مواجهة  في  األوروبــيــن  حلفاءها 
في وقٍت  املتوسط،  املتمركزة على ضفاف 
يسعى الرئيس بايدن إلى ترميم الشقوق 
الــتــي أحــدثــتــهــا ســيــاســة سلفه تــرامــب في 

عالقات بالده مع أوروبا.
ــك االنــســحــاب  ــل، الـــتـــي تــخــشــى ذلــ ــيـ ــرائـ إسـ
أن توظف حربها  بد  املتوقع، ال  األميركي 
مع حركة حماس إلقناع اإلدارة األميركية 

سمير صالحة

املافيات  مشكلة  مــن  عــقــودًا  تركيا  عانت 
ــة الـــــتـــــي كـــانـــت  ــمــ ــظــ ــنــ والـــــعـــــصـــــابـــــات املــ
تــتــمــوضــع فــــي قـــلـــب املـــشـــهـــد الــســيــاســي 
واالجــــتــــمــــاعــــي، وتـــــحـــــاول الـــتـــأثـــيـــر مــن 
ــتــــوازنــــات،  ــــرض نــفــســهــا عـــلـــى الــ ــــالل فـ خـ
تحّرك  قطع  الكعكة.  مــن  نصيبها  وأخـــذ 
ــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فــــي مــواجــهــة  حـ
هـــذه املــجــمــوعــات الــطــريــق عــلــى غالبية 
ــواردهــــــا، ودّمــــــــر شـــريـــانـــهـــا الـــحـــيـــوي،  مــــ
ومنظومة عالقاتها ببعض الشخصيات 
السياسية واالقتصادية التي كانت توفر 
العائدات  معها  وتتقاسم  الحماية،  لها 
ممنوعة  وأعــمــال  نشاطاٍت مشبوهة  في 
وصفقات وخدمات متبادلة داخل تركيا 

وخارجها.
تفّجرت، في  التشابكات،  هــذه  كــل  وســط 
ــة ســــادات بكر،  األســابــيــع املــنــصــرمــة، أزمـ
أحــــد أهــــم وجـــــوه املـــافـــيـــا الــتــركــيــة الـــذي 
دخـــل فــي مــواجــهــٍة مــع أســمــاء سياسية 
وإعالمية وأمنية بارزة، بدأت مع عملية 
تفتيش مــنــزلــه بــطــريــقــٍة غــيــر الئــقــة، كما 
يقول، كانت تستدعي االعتذار منه ومن 
أســـرتـــه، لــكــنــهــا تــحــّولــت إلــــى أزمـــــٍة أكــبــر 
بــتــفــرعــاٍت أمــنــيــٍة وتـــجـــاريـــٍة وســيــاســيــٍة، 
يقودها من مخبأه في اإلمارات، وسالحه 
التي  املسجلة  األشــرطــة  الفعال فيها هو 
ادعــاءات ومزاعم كثيرة  ينشرها، وفيها 
تـــطـــاول مــبــاشــرة نــشــاطــات شــخــصــيــات 
حزب  على  محسوبة  وحــزبــيــة  سياسية 

العدالة أو مقّربة منه. 
التركي،  الداخلية  املواجهة مع وزيــر  بدأ 
»بليكان«  ومجموعة  صويلو،  سليمان 
ــة مـــن الـــحـــزب الــحــاكــم  ــّربـ ــقـ ــة املـ ــيـ اإلعـــالمـ
البيرق،  بــرات  أردوغـــان،  الرئيس  وصهر 
العميقة  بـــالـــدولـــة  املــرتــبــط  والــســيــاســي 
ــار، ونــجــلــه الــنــائــب فـــي حــزب  ــ مــحــمــد أغــ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، يــتــهــمــهــم بــمــحــاولــة 
ــان،  ــ فـــرض أنــفــســهــم عــلــى الــرئــيــس أردوغـ
ــه نـــحـــو ارتـــــكـــــاب األخــــــطــــــاء. بــعــد  ــ ــعـ ــ ودفـ
ــع دائــــــرة الــبــيــكــار، لتشمل  أســــبــــوع، وســ
ــادات عــســكــريــة وحـــزبـــيـــة وســيــاســيــة  ــيــ قــ
متقاعدة، يتهمها، هي األخرى، بالوقوف 
وراء اغـــتـــيـــاالت ســيــاســيــة داخـــــل تــركــيــا 
وخــارجــهــا. صــّعــد األســبــوع املــاضــي من 
نبرته، ودخل في مسائل أمنية حّساسة 
عــن مسألة توريطه  تــحــّدث  إذ  وخطيرة، 
إلى  اللوجستي  والــدعــم  السالح  نقل  في 
مــجــمــوعــات جــبــهــة الــنــصــرة فـــي ســوريــة 
ــة خــــاصــــة، لــتــقــديــم  ــيـ ــركـ ــة تـ مــــن مـــؤســـسـ
ــة،  ــاريـ ــتـــجـ ــارات والــــخــــدمــــات الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ
 للقوى 

ً
بعدما كــان يفعل هــو ذلــك خــدمــة

إلى  اإلشــــارة  مضيفا  هــنــاك،  التركمانية 
وجـــود نــشــاطــات تــجــاريــة غــيــر مشروعة 
فــي مــنــاطــق الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة، 
تـــدّر مــاليــن الــــــدوالرات، ال بـــّد مــن ســؤال 

شخصيات سياسية نافذة عنها. 
ما الذي يدفع بكر إلى املغامرة واملقامرة 
ــذا الــنــحــو؟ هـــل هـــو تـــراجـــع دوره  عــلــى هـ
ــفـــوذه فـــي ســـاحـــٍة قــيــل إنـــه كـــان العــبــا  ونـ
أساسيا فيها؟ هل هو كما تقول قيادات 
مؤامرة  فــي  يساهم  والتنمية«  »الــعــدالــة 
اســـتـــهـــداف تــركــيــا الـــتـــي تـــديـــرهـــا بعض 
الــــعــــواصــــم واألجـــــهـــــزة االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
بـــهـــدف تــســريــع املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة في 
الــــبــــالد وإزاحـــــــــة أردوغــــــــــان وحــــزبــــه عــن 
الــحــكــم؟ مـــن الــــذي ســيــوقــف بــكــر، وكــيــف 
سيفعل ذلك، خصوصا وأن استطالعات 
الـــــــرأي املــــنــــشــــورة تـــتـــوقـــف مــــطــــّواًل عــنــد 
الــحــزب  بشعبية  يلحقها  الــتــي  ـــرار  األضـ
يقوله ال يمكن  ما  الغالبية، وأن  وقناعة 

غازي دحمان

ــازه عملية  يــتــهــيــأ بــشــار األســـــد، بــعــد إنـــجـ
فتح  إلــى  املقاييس،  بكل  مـــزورة  انتخابية 
ــات مــــع دول  ــالقــ ــعــ صـــفـــحـــة جــــديــــدة فــــي الــ
اإلقــلــيــم، تــأســيــســا عــلــى تــحــّولــه، بــنــاء على 
شرعي،  حاكم  إلــى  املوصوفة،  االنتخابات 
السلطة  السورين، وبوصفه  يحظى بدعم 
الشرعية الوحيدة على الجغرافيا السورية 
الدولة،  أضــالع  به  تكتمل  وسكانها، حيث 
الــكــيــان الــســيــاســي الــحــداثــي، الـــذي ال يجد 
الــخــارج مــفــّرًا مــن االعــتــراف بــه، وغــيــر ذلك 

يعتبر مخالفا للقوانن الدولية املرعية.
لـــم تــكــن املــشــكــلــة مـــع بــشــار األســـــد، فـــي أي 
يوم، مدى شرعيته، فالعالم كله، بأنظمته 
الليبرالية واملحافظة، يعرف كيفية وصول 
عائلة األسد إلى السلطة واستمرارها بها 
طوال هذه العقود، وكانت الدول قد تكّيفت 
مع هذا الوضع وقبلته، تحت حجج وذرائع 
كثيرة، لكن املشّكلة أن األســد قد أوجــد مع 
الـــزمـــن، وربـــمـــا نــتــيــجــة اســتــهــتــاره بــالــرأي 
ــة خـــارجـــة عـــن املــنــطــق  ــ الـــعـــام الـــعـــاملـــي، دولـ
والقانون والقيم األخالقية، بحيث يصعب 
الحد  عــن  التنازل  دون  مــن  معها،  التعامل 

األدنى من القيم العاملية.
تحتل دولة األسد التي يسعى إلى تقديمها 
قيادته،  لشرعية  غطاء  بوصفها  للخارج، 
أدنى درجات املؤشرات الدولية في مختلف 
في  الديمقراطية  ر 

ّ
في مؤش تقع  املــجــاالت، 

ر 
ّ

املرتبة 164 من أصل 167 دولة، وفي مؤش
ــر 

ّ
الــســعــادة 149 مــن أصـــل 156، وفـــي مــؤش

املــرتــبــة 210 مــن أصــل  السياسية  الــحــقــوق 
ر الفساد املرتبة الثالثة بعد 

ّ
210، وفي مؤش

الصومال وجنوب السودان من أصل 179، 
ر السالم املرتبة األخيرة من أصل 

ّ
وفي مؤش

يقوم  الــذي  الجيد،  البلد  ر 
ّ

163، وفــي مؤش
على قياس دور كــل دولــة فــي إفـــادة العالم 
ــــالل ســيــاســاتــه  والـــجـــنـــس الـــبـــشـــري مــــن خـ
التي  التحّديات  مواجهة  فــي  ومساهماته 
تواجه البشرية، احتلت سورية املرتبة 155 

من بن 163.
املؤشر الوحيد الذي تبدو فيه دولة األسد 
متقدمة، إلى درجة أنها تحتل املرتبة األولى 
فيه، هو صناعة املخدرات وتجارتها، وهو 
مـــا دفــــع وســـائـــل إعــــالم غــربــيــة كــثــيــرة إلــى 
إعــــادة تسمية ســوريــة »دولــــة املـــخـــدرات«، 
انـــطـــالقـــا مــــن الــطــبــيــعــة املـــؤســـســـيـــة لــهــذه 
اإلجرامية  بالشبكات  وعالقتها  الــتــجــارة، 
العابرة للحدود في العالم. وعلى الرغم من 
أن تجارة املخدرات مهنة قديمة لدى نظام 
األسد، إذ صنفت وزارة الخارجية األميركية 
سورية دولة مخدرات خالل الحرب األهلية 
ــنــــت الـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــــث جــ ــلــــبــــنــــانــــيــــة، حــ الــ

تتغاضى عن قضية بيالروسيا ونظامها 
واعتقال املعارضن.

ــدم وضـــــــوح مــوقــف  ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن عــ وعــ
اإلدارة األميركية وخطتها في إدارة ملف 
 بــوتــن، كعادته السابقة في 

ّ
ســوريــة، فــإن

أعــّد  تــرامــب،  السابق  الرئيس  مــع  اته  لقاء
أوراق اعـــتـــمـــاده مـــن جـــديـــد فـــي ســـوريـــة، 
ــــــع أولـــــويـــــات الـــرئـــيـــس  مـــســـتـــنـــدًا إلـــــى واقـ
فــي خطاب  أعلنها  التي  بــايــدن  األميركي 
االنــتــخــابــات، وتجاهله قضايا  فــي  فـــوزه 
الشرق األوســط، ومنها سورية، ما يمكن 
فهمه تمديدًا لسياسة ترك امللف في عهدة 
تنتهي  بينما  األقـــل،  على  روســيــا، حاليا 
اإلدارة األميركية من مباحثات فيينا مع 
الــنــووي وتوابعه  إيــران بخصوص امللف 
فــي املــنــطــقــة، وهـــو قــد يثمر مــا مــن شأنه 
ــــود األجـــنـــبـــي فــي  ــــوجـ تــغــيــيــر خـــريـــطـــة الـ
سورية، وتبدل أدوار الالعبن في الصراع 

على سورية. 
ووفــــق ذلــــك، يــحــمــل بــوتــن مــعــه إلـــى لقاء 
جنيف )بما يخص الشأن السوري( نتائج 
انتخابات بشار األســد التي جرت في 26 
مايو/ أيار املاضي، ومشاهد عودة الرعب 
األمـــنـــي إلــــى نـــفـــوس الـــســـوريـــن، وتــأكــيــد 
قدرته على إعادة سورية إلى ما قبل 2011 
إلى  النظر  األمــنــيــة، مــن دون  الناحية  مــن 
وتقسيمها  الجغرافية،  خريطتها  تقلص 
إلى ثالث دويالت، تقع حصة نظام األسد 
وروسيا وإيران على نحو 62%، وداخلها 
تقع مدينة درعا التي تعود الهيمنة فيها 

لسياساتها  الرافض  الشعبي  التجييش 
في تشييع املنطقة من جهة أخــرى. وفي 
 األحــوال، يعني روسيا التفّرد بامللف 

ّ
كل

ــاد إيــــــــران عــــن الـــســـبـــاق  ــ ــعـ ــ ــــوري، وإبـ ــســ ــ الــ
الحالي  الصراع  ملناصفتها في استثمار 

في سورية.
ــة  ــاســ ــيــ ــي، الـــــــــــــذي أحــــــدثــــــتــــــه ســ ــ ــلــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ ال
أوباما، عن  بــاراك  الديمقراطين في عهد 
سورية من تغاضيها عن الخطوط الحمر 
الــتــي وضــعــتــهــا بــوجــه الــنــظــام الـــســـوري، 
وتــســهــيــل دخــــول روســـيـــا الــعــســكــري إلــى 
ســوريــة عـــام 2015، واالتـــفـــاق الــســري في 

وزيـــــري  بــــن   2016 ــلــــول  أيــ 9 ســبــتــمــبــر/ 
كيري،  جــون  األميركي  البلدين،  خارجية 
والروسي سيرغي الفروف )تحت مسمى 
ــــول  ــادة وصـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــن الـــعـــنـــف واسـ ــ ــّد مـ ــ ــحـ ــ الـ
املساعدات اإلنسانية وإقامة مركز التنفيذ 
لروسيا  املــجــال  وتـــرك  بينهما(،  املــشــتــرك 
النظام السوري،  الــصــراع داخــل  إدارة  في 
وبن  املسلحة،  ومعارضته  النظام  وبــن 
موسكو وأنقرة وطهران، وصناعة مسار 
ــارج الـــقـــرارات  آســتــانــة الــتــفــاوضــي مـــن خــ
الدولية، من بيان جنيف، وصواًل إلى قرار 
ه من سقف 

ّ
مجلس األمن 2254، يجعل كل

املرتقب  اللقاء  تجاه  الــســوريــة  التوقعات 
بــن الــرئــيــســن منخفضا أكــثــر مــن سقف 
الــوطــن الــســوري الـــذي انــهــار فــوق رؤوس 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  عــــن  تـــحـــت  األبـــــريـــــاء 
إدارة  ــــالل  ــ وخـ الـــســـابـــقـــة،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الجمهوري ترامب، وربما استمر في ذلك، 

في ظل إدارة بايدن الديمقراطية.
ــاءات بـــوتـــن واتــــصــــاالتــــه مــع  ــقــ لــــم تـــكـــن لــ
رئـــيـــســـي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة 
السابقن، أوباما وتــرامــب، في ما يخص 
ســوريــة، فــي أّي منها فــي خــدمــة القضية 
الــســوريــة، ومــطــالــب الــحــريــة، عــلــى الــرغــم 
مـــن الــتــهــلــيــل لــنــتــائــجــهــا واتــفــاقــاتــهــا، بل 
منحت روسيا مزيدًا من مساحة التدخل 
ــة وفـــي  ــ ــوريـ ــ ــراع عـــلـــى سـ ــ ــــصــ ــي مـــلـــف الــ ــ فـ
سورية. وخــالل األعــوام السبعة املاضية، 
الــصــراع مــن صـــراع شامل  نقلت موسكو 
ســـيـــاســـي وقـــانـــونـــي ومـــســـلـــح بــــن نــظــام 

ــوري ومــعــارضــة إلـــى مــســلــح فــقــط بن  ســ
ــران(، في  النظام مــع داعميه )روســيــا وإيــ
مــواجــهــة فــصــائــل مــعــارضــة لـــه مــدعــومــة 
ــم حــيــدت  ــن دول عـــربـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، ثــ مــ
املدعومة  الفصائل  لتبقى  العربي،  الدعم 
مـــن تــركــيــا طـــرفـــا يــقــابــل الـــنـــظـــام، وبــذلــك 
أهــدرت الجهود الدولية في تفعيل مسار 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف وفـــقـــا لـــلـــقـــرار 2254،  مـ
مته إلى لجنة دستورية مشتركة بن 

ّ
وقز

منّصات »معارضة« مختلفة في مواجهة 
 
ّ
الـــنـــظـــام املــتــصــلــب ضـــدهـــا. مـــا يــعــنــي أن
فرصة شرعنة وجــود بشار األســد الفائز 
بــأصــوات 95.1% بــانــتــخــابــاٍت لــم يــشــارك 
فيها نصف الشعب السوري، وبتجاوزاٍت 
حــدثــت تــحــت أعـــن الــكــامــيــرات، تتساوى 
اليوم مع فرص رغبة »املعارضة« السورية 
فـــي إعــــــادة إحـــيـــاء الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة 
فــي جنيف، الــتــي تــريــدهــا الــيــوم موسكو 
ــهــا مــن الهدايا 

ّ
أكثر مــن أّي شــيء آخــر، ألن

الــتــي يــريــد بــوتــن تقديمها لــبــايــدن على 
القرار 2254،  باتجاه تحقيق  ها خطوة 

ّ
أن

التي  الــســيــاســيــة  العملية  إحــيــاء  وإعــــادة 
بية« 

ّ
استبقتها موسكو بتصريحات »خل

في  مبكرة  انتخابات  إجـــراء  إمكانية  عــن 
حـــال الـــوصـــول إلـــى تـــوافـــق عــلــى دســتــور 
جديد، وهــو ما سيحصل خــالل سنوات، 
ـــه 

ّ
ــواء مـــع املــعــارضــة أو مـــن دونـــهـــا، ألن ســ

الوحيد لعودة األسد  الدستوري  السبيل 
بعد انتهاء واليته الحالية لحكم سورية. 
)كاتبة سورية(

بالبقاء في املنطقة، وقد فعل نتنياهو ذلك 
ر األميركين من ترك املنطقة 

ّ
، حن حذ

ً
فعال

»اإلرهــاب«، وجــاء على أن الــدول العربية  لـــ
لها  صديقة  إسرائيل  أن  أخــيــرًا،  اكتشفت، 
ال عــدوة، وهــذا يعني، من وجهة نظره، أن 
»أجــــواء الــســالم« املــســتــجــّدة هــذه تستحق 
النفوذ  الدعم األميركي في مواجهة تزايد 

اإليراني.
في الواليات املتحدة، كان دعاة االنسحاب 
من الشرق األوسط يرّوجون فكرتهم بالقول 
األوسط  للشرق  االستراتيجية  األهمية  إن 
فمعظم  لبالدهم،  بالنسبة  كثيرًا  تراجعت 
الطاقة التي تستهلكها أميركا اليوم ليس 
مصدرها نفط الشرق األوسط. أما إسرائيل 
 بما يكفي على الدفاع عن 

ً
فقد باتت قــادرة

نفسها، وتبدو محاولة إقامة السالم بينها 
وبن الفلسطينين عبثا ال طائل من ورائه، 
فــي تلك  املكلف ماليا  للوجود  الــداعــي  فما 
أن  منطقيا  وســيــكــون  الــعــالــم؟  مــن  املنطقة 
يكتشف هؤالء، بعد الحرب أخيرًا على غزة، 
بهذه  ــقــاس 

ُ
ت ال  االستراتيجية  املصالح  أن 

املــوازيــن، فــخــروج الــواليــات املتحدة يعني 
ــران والـــصـــن وروســـيـــا، وتــهــديــد  ــ دخــــول إيـ
ــا يـــعـــنـــي خـــــســـــارات مــضــاعــفــة  ــ أوروبـــــــــــا، مـ

ومكلفة لنفوذ الواليات املتحدة.
ــايـــدن  صـــحـــيـــح أن الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي بـ
ــة فــي  ــفـ ــثـ ــكـ ــات مـ ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ افــــتــــتــــح عـــــهـــــده بـ
املــنــاصــب املــعــنــيــة بــشــرق آســيــا والــصــن، 
وبــــدت إدارتـــــه، حــتــى مــا قــبــل الــحــرب على 
غـــــزة، األقـــــل اهـــتـــمـــامـــا، مـــقـــارنـــة بـــــــاإلدارات 
األمــيــركــيــة الــســابــقــة بــالــتــواصــل مــع الـــدول 
شـــرق األوســـطـــيـــة، بــمــا فـــي ذلـــك إســرائــيــل، 
نتنياهو  اتصال هاتفي بن  أول  إذ جــرى 
وبــايــدن بعد نحو شهر مــن تــولــي األخير 
مــنــصــبــه، إال أن الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة 
وجـــدت نفسها مــتــوّرطــة فــجــأة بــاألحــداث 
الفلسطينين  تهديد  تلت  التي  املتسارعة 
ــيـــخ جـــــــــّراح فــي  ــشـ ــــي الـ ــــن حـ بـــالـــتـــهـــجـــيـــر مـ
ــقــــدس، وهــــو الـــحـــال نــفــســه الـــــذي خــبــره  الــ
بايدن جيدًا حن كان نائبا للرئيس باراك 
ــه عــن الـــخـــروج من  ــ أوبـــامـــا، وعــجــزت إدارتـ
الشرق األوسط وسط اندالع ثورات الربيع 
العربي، وبروز حركات العنف التي تنسب 

االســتــخــفــاف بـــه وتــجــاهــلــه؟ يــهــّم رجـــال 
ــــور الـــتـــذكـــاريـــة  ــــصـ ــقــــاط الـ ــتــ املــــافــــيــــات الــ
ــارزة فــــي الــحــكــم  ــ ــبــ ــ ــ مــــع الـــشـــخـــصـــيـــات ال
واملعارضة، أو إعالن ارتباطهم السياسي 
ــٍة مــــعــــيــــنــــة، بــــــغــــــرض تـــبـــيـــيـــض  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ بــ
صــفــحــاتــهــم، وتلميع صــورهــم، وإخـــراج 
هـــذه الــصــور مــن األرشـــيـــف عــنــد الــلــزوم. 
أفــرح ســادات بكر، وهــو يتحّدث عن هذا 
الكيان  األمــور، جماعات  الهائل من  الكم 
املوازي واملعارضة التركية، وأسعد حتما 
خـــصـــوم أردوغـــــــــان وحــــزبــــه فــــي الـــداخـــل 
والـــخـــارج، لــكــنــه يــعــرف أنـــه أضــــرم الــنــار 
بسفن العودة من اإلمارات التي فتحت له 
األبواب على وسعها. لن تكتفي القيادات 
الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة، وكـــذلـــك الــقــضــاء 
التركي، بما فعلته. وستكون هناك خطة 
للتعامل مع  الــجــوانــب،  مــتــعــّددة  تــحــّرك 
الــرجــل ومـــن يـــديـــره، لــكــن ســرعــة انتشار 
تسجيالته، وما يتحدث عنه من قضايا، 
ال يمكن تجاهلها أيضا، خصوصا وأنه 
اســتــفــاد ســـنـــواٍت مــن إعــــالن دعــمــه حــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وتــحــالــف الــجــمــهــور، 
وشــارك في تنظيم حمالت ومهرجانات 
شــعــبــيــة عـــديـــدة فـــي هـــذا االتـــجـــاه، حيث 
كان يرفع فيها شعار »بوزكورت« للذئب 
القومية  الحركات  اه 

ّ
تتبن الــذي  الرمادي 

بيد وشعار رابعة )اعتصام ميدان رابعة 
العدوية في القاهرة صيف 2013( باليد 

األخرى.
تستثمر املعارضة بأطيافها وتوجهاتها 
كــــافــــة، ســيــاســيــا وشـــعـــبـــيـــا، فــــي املــلــفــات 
»أوالدنا يقتلون في سورية وليبيا وأوالد 
آخـــريـــن يــصــبــحــون أكـــثـــر ثـــــــراء«، فــالــذي 
وقــيــاداتــه  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  يقلق 
حتما فــي هـــذه الــتــطــورات لــيــس فــقــط ما 
بــدأ نشر فيديوهاته في  يقوله بكر منذ 
أيــــار(، بل  مطلع الشهر املــاضــي )مــايــو/ 
نجاحه فــي جــذب أكــثــر مــن مــائــة مليون 
ــه عـــبـــر وســـائـــل  ــالـ مـــشـــاهـــد تـــابـــعـــوا مــــا قـ
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. ويـــتـــحـــّرك بــكــر 
بــشــكــل مــــدروس ومــبــرمــج، يــضــع أمــامــه، 
وهو يتحّدث، أوراقــا وملفات كثيرة، في 
إشارة إلى أن جعبته لن تفرغ. أعلن، في 
أيــام، أنــه سيخاطب الرئيس  شريط قبل 
خطورة  عن  ويحّدثه  مباشرة،  ــان  أردوغـ
ــّربـــون مــــن مــســتــشــاريــن  ــقـ مــــا يـــقـــوم بــــه مـ
وقيادات سياسية. هو يفعل ذلك بعدما 
ــان لــن يفعل  وصــل إلــى قناعة بــأن أردوغـ
لـــه شــيــئــا، خــصــوصــا بــعــدمــا وقــــف إلــى 
املواجهة  هــذه  فــي  داخليته  وزيــر  جانب 
واإلجرامية«،  اإلرهابية  التنظيمات  »مع 
ــن الـــخـــارج  ــي يـــقـــودهـــا بــعــضــهــم مــ ــتــ والــ
وقد  ومصالحها.  وسمعتها  تركيا  ضد 
رضي بكر أن يكون في هذه املواجهة أداة 
ستتقاذفها األيدي وترميها، بعد انتهاء 
يــرّدد عديدون من أنصار  مفعولها، كما 

تحالف الجمهور.
تحاول قيادات »العدالة والتنمية« أن تنقل 
املواجهة إلى منتصف امللعب على األقل، 
إذا ما فشلت في نقلها إلى ساحة الطرف 
ب 

ّ
الخصم. أحيانا تتجاهله، وأحيانا تكذ

وتنفي ما يقول، وأحيانا تعده بعقاٍب ال 
مــهــرب مــنــه. لكن هــنــاك مــن يــرى أيــضــا أن 
بــكــر لــن يــتــراجــع، ولـــن يــبــّدل فــي أســلــوبــه. 
ليس وحده بكر في السفينة التي تتالعب 
بها األمواج. هو سيدفع الثمن، لكن الذين 
لن ينجوا حتما  يتحّدث عنهم ويتهمهم 
من ارتــدادات ما ُيقال: »اعتقالي وسجني 

لن يغيرا في الحقائق«.
ما الــذي فعله ســادات بكر؟ وّجــه أصابع 
ــاء  ــمـ االتــــهــــام بـــاتـــجـــاه عــــشــــرات مــــن األسـ
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة واإلعـــالمـــيـــة 

دمشق  في  والنظامية  واألمنية  العسكرية 
ــّدرات، إال  ــ ــخـ ــ ــارة املـ ــا هــائــلــة مـــن تـــجـ ــاًحــ أربــ
أنـــهـــا شـــهـــدت قـــفـــزات قــيــاســيــة مــنــذ بــدايــة 
الهيكلية  األســد  دمــر  فقد  السورية،  الثورة 
االقتصادية السورية، وفق خطٍة مدروسٍة، 
السورين وتهجيرهم، وأحل  إفقار  هدفها 
على  يقوم  جديدًا  اقتصاديا  نمطا  مكانها 
أنــشــطــة مــتــنــوعــة، مــثــل االتــــجــــار بــالــبــشــر، 
القطع  والدعارة، وتهريب األعضاء، ونهب 
األثــريــة، وابــتــزاز الــســكــان. وتتقدم صناعة 
االقتصاد  هــذا  قائمة  وتجارتها  املــخــدرات 
الجديد، أو دّرة منتجات دولة األسد، حسب 
دراسة ملركز التحليل والبحوث العملياتية 
ــذي يـــركـــز عـــلـــى الــــوضــــع فــي  ــ ــ الـــبـــحـــثـــي، والـ

سورية.
ــن الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة مــن  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
املـــخـــدرات الــتــي جـــرى ضــبــطــهــا فـــي أمــاكــن 
متفرقة من أوروبا والبلدان العربية، أكدت 
مـــصـــادر إعــالمــيــة أن حــجــم تـــجـــارة األســـد 
من املخّدرات تبلغ بحدود 16 مليار دوالر 
الــتــي تنتجها  ســنــويــا، وأن كــمــيــة اإلنـــتـــاج 
شبكة مــن املــصــانــع يــفــوق عــددهــا الستن 

مصنعا وورشة.
املشكلة أن األسد من غير املقّدر له أن يتوب 
ــو ال يـــحـــاول حتى  ــتـــجـــارة، وهــ ــذه الـ عـــن هــ
طــمــأنــة الـــخـــارج بــأنــه قــد يعمل عــلــى األقــل 
عــلــى ضــبــط صــنــاعــة املـــخـــدرات وتــجــارتــهــا 
ومـــحـــاربـــتـــهـــمـــا، وتــــحــــديــــدًا إلـــــى األســــــواق 
إعــادة تأهيله  املغري في  العربية، فما هو 
ــك تــأيــيــدًا  ــ ــه؟ أال يــعــنــي ذلـ ــعـ ــتــــواصــــل مـ والــ

لسياساته وتشجيعه على املضي بها؟
إعـــــادة تــأهــيــل األســـــد، وفــــق هــــذه الــشــروط 
وفــــي هــــذه الــــظــــروف، لـــن يـــكـــون لــهــا ســوى 
معنى واحــد، الــرضــوخ ألزعــر غير مستعد 
لتغيير ســلــوكــه، ويــطــلــب مـــن اآلخـــريـــن أن 
يقبلوه على وضعه، وأن يحلوا بأنفسهم، 
ما استطاعوا، من املشكالت التي سيخلفها 
التي  ممارسته سياساته  ســيــاق  فــي  لــهــم، 
األفضل لتحقيق  النموذج  أنها تمثل  يرى 

مصالحه الخاصة.
ليس ثّمة عــذر أليٍّ مــن األطـــراف اإلقليمية 
والدولية القول إن األسد جيد ألنه ال يقتل 
الــســوريــن، إذ تثبت قــوائــم مضبوطات  إال 
ــم، مـــــن مــــصــــر إلــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ املـــــــخـــــــدرات فـــــي اإلقـ
السعودية وتركيا واألردن، أن األسد أرسل 
شــحــنــات املـــوت إلـــى جميع بــلــدان اإلقــلــيــم، 
ولم يستثن أحدًا، ولم يضع اعتبارًا ملواقف 
هــذه الـــدول الــتــي يــدعــو بعضها إلــى وقف 
مقاطعة نظامه، أو حتى يدعمه دبلوماسيا 
ومـــاديـــا وعــســكــريــا، فــالــعــصــابــات، وليست 
األنــظــمــة الــســيــاســيــة، وحــدهــا مــن ال يتأثر 

بهذه االعتبارات.
)كاتب سوري(

أهــالــي وفصائل  إلــى لجنة املصالحة مــن 
مسلحة مع روسيا، حيث ال سلطة أمنية 
ــا أفــســح  ــذا مـ ــ حــقــيــقــيــة لــلــنــظــام فــيــهــا، وهـ
املجال لدرعا، وبعض املناطق في ريفها، 
انتخابية في مراكز  ملنع وضــع صناديق 
كثيرة وتعطيل عملية إجراء »انتخابات« 
تابعة  قــوى  فيها. وتسيطر  األســـد  بــشــار 
بــيــنــمــا يسيطر  لــتــركــيــا عــلــى نــحــو %11، 

األكراد بدعم أميركي على نحو %27.
ــّد مــســبــقــا تــجــاهــل  ــلـــف املــــعــ ــذا املـ ــ ــّرر هـ ــبــ يــ
 أنواع النقد الغربي واألميركي، 

ّ
بوتن كل

ــــي صـــــــــدرت بــحــق  ــتـ ــ ــــى الــــــســــــوري الـ ــتـ ــ وحـ
شرعية انتخابات بشار األسد، واصطناع 
ــواء قــبــل االنــتــخــابــات  ــ ديــمــقــراطــيــتــهــا، سـ
أو بــعــدهــا، حــيــث االلــتــفــات إلـــى مــثــل تلك 
االنــتــقــادات يــنــزع مــنــه إحـــدى أهـــم أدوات 
في  تفيده  قــد  ــهــا 

ّ
أن يعتقد  التي  املساومة 

للمساومة،  أو  للمقايضة  أخـــرى،  ملفات 
ــتـــمـــاالت الـــتـــقـــارب   احـ

ّ
ــل ــ خـــصـــوصـــا فــــي ظـ

األميركي - اإليــرانــي الــذي ُيخشى أن يتم 
فــي سورية  على حساب مصالح روســيــا 

واملنطقة.
ة الـــــتـــــقـــــارب الـــــــروســـــــي -  ويــــمــــكــــن قـــــــــــراء
ــــن روســـيـــا  ــيـــق بـ ــنـــسـ ــتـ ــي والـ ــلــ ـــيــ اإلســــرائـ
وإســــــرائــــــيــــــل مــــــن زاويــــــــــــة مـــصـــالـــحـــهـــمـــا 
إيــران  إلبعاد  الخدمات  وتبادل  املشتركة 
ــــواء بــاســتــمــرار الــضــغــط  عـــن املــنــطــقــة، سـ
ألنشطة  إسرائيل  وضــربــات  اإلسرائيلي 
إيران في سورية تحت عن أجهزة الرصد 
بفعل  أو  مــن جــهــة،  الــروســيــة وتجاهلها 

نفسها لإلسالم، إذ ال بد أن يكتشف بايدن، 
هذه املرة أيضا، أن ما لم تفعله بالده يوم 
العالم،  في  الوحيدة  العظمى  القوة  كانت 
املتحكمة بالسياسة واالقتصاد، ال يمكنها 
بـــاتـــت مــســألــة تــعــّدد  ــد  أن تــفــعــلــه اآلن، وقــ

األقطاب العاملية على أعتاب التحقق.
بــالــنــســبــة لــلــصــن، مـــن الــطــبــيــعــي أن ُيثير 
آسيا  على شــرق  املتحدة  الــواليــات  تركيز 
مـــخـــاوفـــهـــا. صــحــيــح أن الـــصـــن يــمــكــن أن 
الــواليــات املتحدة من  تستفيد مــن خـــروج 
الشرق األوسط، عبر تمّدد نفوذ حلفائها، 
ــــو ظــلــت  ــــادة لـ ــعـ ــ ــر سـ ــثــ ــكـــون أكــ ــتـ لـــكـــنـــهـــا سـ
الــواليــات املــتــحــدة غــارقــة فــي وحــل الشرق 
األوســـــــــط، وبـــعـــيـــدة عــــن تـــهـــديـــد نـــفـــوذهـــا 
ــــرق آســـيـــا،  الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري فــــي شـ
وطــمــوحــهــا املــســتــمــر إلـــى تــوســيــعــه. تــدرك 
الــصــن أن عــالقــاتــهــا مــع حــلــفــاء الــواليــات 
األوســـط،  الــشــرق  فــي  التقليدين  املــتــحــدة 
بـــمـــن فــيــهــم إســــرائــــيــــل والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ال يــمــكــن أن تــرتــقــي إلــــى صــفــة الــعــالقــات 
مؤثرًا  عنصرًا  تــكــون  الــتــي  االستراتيجية 
في التنافس األميركي الصيني، على الرغم 
السنوات  في  ملحوظ  بشكل  توّسعها  من 

.
ً
األخيرة مع السعودية واإلمارات مثال

)كاتب من األردن(

العدالة  حــزب  على  املحسوبة  والحزبية 
والتنمية، أو املــقــّربــة مــنــه. لــم يــتــرّدد في 
أمنية  وقضايا  ملفات  في  نفسه  توريط 
ــة، بــيــنــهــا  ــيــــة وخــــارجــــيــــة حــــســــاســ ــلــ داخــ
مـــشـــاركـــتـــه فــــي نـــقـــل الــــدعــــم الــلــوجــســتــي 
ــــى مـــجـــمـــوعـــات مـــقـــاتـــلـــة فــــي ســــوريــــة،  إلــ
دخل  القانونية.  لــة  املــســاء أمـــام  ستتركه 
فـــي مـــواجـــهـــٍة شـــرســـة مـــع مــثــلــث املــافــيــا 
واإلعــــــالم والــســيــاســة، بــتــهــم مـــن الــعــيــار 
الثقيل، على خط أنقرة ــ لفكوشة ــ إدلب. 
ــرة االســتــفــزاز  يــوســع يــومــا بــعــد آخـــر دائــ
أن يقول  والــتــحــّدي، من دون  والهجمات 

أين سيتوقف. 
مــع كــل شــريــط، ثّمة مزيد مــن التصعيد، 
ــد مـــن  ومــــــــــع كــــــــل تــــصــــعــــيــــد ثـــــمـــــة مـــــــزيـــــ
ــتــــســــاؤالت بـــشـــأن ما  ــارات والــ ــتـــفـــسـ االسـ
يــجــري وأيــــن وكــيــف ســتــنــتــهــي املــســألــة؟ 
ــد«، وهـــذا اسم  ــادات بــن زايــ ملـــاذا قـــّرر »ســ
التركي،  الداخل  أطلقه بعضهم عليه في 
الباطون من وســط الجدار،  سحب حجر 
وهو يعرف خطورة ما يفعله غير عابئ 
بالنتائج؟ بكر ليس وحده حتما في كل 
هـــذا الـــحـــراك. هــنــاك مــن يــدعــمــه ويــمــّولــه 
في  النهاية  حتى  املضي  على  ويشجعه 
ما يفعله، فهو يستهدف مباشرة تحالف 
ــٍة فــــي صــفــوف  ــ ــأزمـ ــ ــكـــم، ويـــتـــســـبـــب بـ الـــحـ
املحافظة  التركية  والجماعات  القومين 

التي يقول إنه محسوٌب عليها. 
املــقــّربــة مــن الحزب  تحّمل بعض األقـــالم 
الــدولــة العميقة في  الــحــاكــم مــجــمــوعــات 
ــارات مسؤولية  ــ أمــيــركــا وإســرائــيــل واإلمـ
ــرة ضـــد أردوغـــــــان وتـــركـــيـــا. ولــكــن  ــؤامــ املــ
حقيقة أخرى تقول إن املالين هم الذين 
يتابعون أشرطة بكر، وينتظرون صباح 
ــه؟ تــتــمــّســك  ــولـ ــقـ ــيـ ــا الـــــــذي سـ ــ ــــل أحــــــد مـ كـ
بالقول  والتنمية  الــعــدالــة  قــيــادات حــزب 
في  والرئاسية  البرملانية  االنتخابات  إن 
مــوعــدهــا بــعــد عــامــن، ولـــن يــكــون هناك 
ــا، لـــكـــن املـــعـــارضـــة  ــهـ ــخـ ــاريـ تــغــيــيــر فــــي تـ
ــــورات املـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــطـ ــ تــــــــرّدد أن تـ
واالقــتــصــادي واملــعــيــشــي فــي الــبــالد هي 
التي ستحسم األمـــور. مــا يفعله ســادات 
بــكــر قـــد يـــخـــدم أهــــــداف املـــعـــارضـــة بــهــذا 
العدالة؟  كيف سيتصّرف حزب  االتجاه. 
 بــمــن يــشــّهــر ســـادات 

ً
هــل سيتمّسك فــعــال

بــكــر بــهــم مــن رمــــوز حــزبــيــة أو سياسية 
يـــريـــده، ويــدخــل في  أنـــه سيعطيه مــا  أم 
في  جــذريــة  وتــغــيــيــراٍت  تصفياٍت  عملية 
أم هو سيفاجئ  الحزب وقــيــاداتــه؟  بنية 
تعيده  استخباراتية،  أمنية  بعملية  بكر 

إلى الحضن التركي؟
)كاتب تركي(

هل األسد بين ملفات بايدن و»القاتل«؟

في انسحاب أميركا من الشرق األوسط

تركيا في عاصفة »سادات غيت«

إعادة تأهيل 
تاجر مخدرات غير تائب

لم تكن لقاءات بوتين 
واتصاالته مع أوباما 

وترامب، في ما 
يخص سورية، في 

أّيٍ منها، في خدمة 
القضية السورية

الدبلوماسية 
األميركية وجدت 
نفسها متورّطة 

فجأة باألحداث 
المتسارعة في 

فلسطين

تحاول قيادات 
»العدالة والتنمية« أن 

تنقل المواجهة إلى 
منتصف الملعب على 

األقل، إذا ما فشلت 
في نقلها إلى ساحة 

الطرف الخصم

آراء

معن البياري

تلّح قناة العربية على وصف رئيس الحركة اإلسالمية، الجنوبية، في فلسطني املحتلة، 
منصور عّباس )طبيب أسنان، 47 عامًا(، بأنه »إخواني«، بغرض التعريض بجماعة 
اإلخوان املسلمني، في منت األخبار التي تواترت أخيرًا عن الرجل، بشأن قرار مجلس 
شورى الحركة التي يتزعمها، باملشاركة في حكومة ائتالف حزبي يائير لبيد ونفتالي 
بنت املتوقع تشكيلها في إسرائيل. وال تفيد املطالعات عن هذه الحركة بأي ارتباط 
تنظيمي لها باإلخوان، ومعلوٌم أنها تغاير الحركة اإلسالمية، الشمالية، بقيادة الشيخ 
رائد صالح، بأنها تجيز املشاركة في االنتخابات البرملانية في الدولة العبرية، فيما 
تكتفي تلك بقبول املشاركة في االنتخابات البلدية. وبعيدًا عن الرثاثة البادية في انعدام 
مهنية تلك الفضائية، فإن منصور عّباس يذهب بعيدًا في »البراغماتية« لدى تشكيل 
اإلسالم  باملناسبة(  الدقيقة  )غير  ما شاعت تسميته  إلى فضاء  ينتسب  سياسي 
السياسي، عندما يعلن عن دخول ممثلني عن كتلته في الكنيست )أربعة نواب( في 
الحكومة اإلسرائيلية املرتقبة، والتي يلّونها اليمني واليمني املتطّرف بتوجهات شديدة 
الذي يسّوغه الرجل بأنه »لتغيير موازين  الفلسطيني، األمر  العدوانية ضد الشعب 
القوى السياسية في البالد«، وهو كالم لم يقنع به أحدًا في أي من التشكيالت الحزبية 
التجمع  فــي حــزب  العضو  إن  األخــضــر، حتى  الخط  فــي داخــل  العربية  والسياسية 
الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، نعت هذه الفعلة التي لم يحدث لها مثيل منذ 
نكبة فلسطني قبل 73 عامًا، بأنها »جريمة كبيرة جدًا«. ومعلوم أن منصور عّباس 
كان قد أشاد باتفاقيات التطبيع، املعلنة قبل شهور، بني أربع دول عربية وإسرائيل.

ما هو ماثل في الذي صارت عليه الحركة اإلسالمية هذه يجوز حسبانه صنفًا من 
البراغماتية، أو االنتهازية النفعية، القصوى، لدى تشكيل سياسي إسالمي عربي. 
أما الذي فعلته جمعية املنبر الوطني اإلسالمي، في البحرين، واملنتسبة إلى التنظيم 
العاملي لإلخوان املسلمني، في سبتمبر/ أيلول املاضي، فشيء من هذا، إلى حد ما. 
عندما امتنعت هذه الجمعية عن املشاركة مع 17 جمعية ونقابة ورابطة في اململكة 
الخليجية، في إصدار بيان يرفض بشكل قاطع اتفاق العالقات الطبيعية الكاملة مع 
إسرائيل، ويدين كل أشكال االتصال معها، وآثرت املشاركة مع ثالث جمعيات أخرى 
املعيبة.  االتفاقية  تلك  الحكم  توقيع  يمنع من  ما  بيان مختلف، ال يجد  في إصــدار 
ت تساند السلطة في غير قليل من 

ّ
وفي البال أن الجمعية اإلسالمية )اإلخوانية( ظل

ب 
َ
ممارساتها وخياراتها، في صدد التنازع الحادث في البلد بشأن إصالحاٍت ُمطال

بها، وغالبًا ما كانت بواعثها في هذا طائفية.
مجلس  في  العراقي  اإلسالمي  الحزب  مشاركة  في  البراغماتية  تلك  منسيٍة  وغير 
الحكم االنتقالي الذي أقامه االحتالل األميركي، شهورًا بعد الغزو املعلوم في 2003. 
العراق،  املسلمني في  اإلخــوان  لجماعة  السياسية  الواجهة  يعد  الحزب   هذا 

ّ
وقد ظل

وهو الذي عارض ذلك الغزو، وتاليًا انسحب وزراء منه في إحدى حكومات ما بعد 
 .2004 في  واستهدافها  الفلوجة  على  األميركي  الحصار  على  احتجاجًا  االحتالل 
وقد سّوغ الحزب مشاركته في مجلس الحكم الذي انبنى بذهنية طائفية بأن املجلس 
ثّمة  الجزائر،  في  األميركان... وهناك،  بالتفاهم مع  االستقالل،  باتجاه  أولــى  صيغة 
تجربة حركة مجتمع السلم )اإلسالمية( والتي أسسها الراحل محفوظ نحناح في 
االستحقاقات  مختلف  فــي  والحكم،  والسلطة  النظام  مــع  املشاركة  أن  رأت   ،1990
»جمع  لـ  أجــدى  مناوشة،  أو  مغالبة  دون  فعلت، من  كما  واالســتــفــتــاءات،  االنتخابية 
الشمل«، وعرفت غير حكومٍة وزراء من الحركة. ونشطت، في جهوٍد لرأب الصدع، 
بعد وقف املسار االنتخابي واالنقالب املعلوم على نتائج أول اقتراع تعّددي في البالد، 
وحازت فيه جبهة اإلنقاذ املنزلة األولى، ثم كان العبور إلى »العشرية السوداء« إياها. 
براغماتية  الــجــاري هنا عن  الحديث  ُيغفل، في مقام  وبــنّي، ال  اختالف كبير  وعلى 
أطياٍف من اإلسالميني، عن املسلك الذي اتبعه حزب النور )اإلسالمي السلفي( في 
مصر، عندما لم يكتف بالصمت عن فظاعات االنقالب العسكري بعد 2013 بحق 

إسالميني آخرين، بل تماهى مع السلطة، وانتصر لها في كل مناسبٍة وسانحة.
ا كان كل تشكيل حزبي إسالمي، جيء عليه أعاله، كان يستهدي بتأويالٍت من 

ّ
ومل

الدين والشرع اإلسالمي لتسويق براغماتيته، كما فعل أخيرًا مجلس شورى حركة 
منصور عّباس، فذلك يفتح نقاشًا، يطول الشرح واألخذ والرد فيه كثيرًا.

بسمة النسور

أثــار مسلسل »لعبة نيوتن« الــذي ُعــرض في موسم رمضان املاضي، جدال واسعا 
على مواقع التواصل االجتماعي، وحقق أعلى نسب مشاهدة، إذ بلغ عدد املشاهدات 
ما يزيد على 90 ألفا منذ بدء عرض الحلقة األولى، ثم تضاعف العدد مّرات، وتصّدر 
تامر  تأليف  من  العمل  الرمضاني.  الــدرامــي  السباق  في  املسلسالت  أفضل  قائمة 
املبدعة منى  املصريني، في مقدمتهم  املمثلني  محسن وإخــراجــه، وبطولة نخبة من 
إلــى النجمني الصاعدين في زمــن قياسي الفــت محمد فــراج ومحمد  زكــي، إضافة 
الزوجني، هنا وحــازم، استغالل دعــوة ُوجهت  ممدوح. تبدأ أحــداث املسلسل بقرار 
إلى هنا، الدكتورة في وزارة الزراعة، ضمن وفد رسمي، للمشاركة في مؤتمر دولي 
ف هنا، الحامل في شهرها 

ّ
في أميركا. وقد وجدا في الدعوة فرصة ذهبية كي تتخل

الثالث، عن العودة مع الوفد، وتفضل املكوث في أميركا بشكل غير قانوني، إلى حني 
والدة جنينها، طمعا في الحصول على الجنسية األميركية، غير أن الخطة تفشل، 
املتحابني، سيما بعد ظهور  الزوجني  إلى طالق  تــؤّدي  حني تواجه تعقيدات كثيرة، 
الشيخ مؤنس املصري، األميركي املتدين، أّدى الدور باقتدار كبير املمثل محمد فراج.
تضافرت عدة عناصر إبداعية كي تجعل من »لعبة نيوتن« مسلسال مختلفا. تميز 
إلــى حــد كبير، والــرؤيــة  الــنــص املتماسك  بــاإلثــارة والتشويق واإلدهــــاش، مــن حيث 
املــذهــل للممثلني كــافــة. وقــد خــرج املسلسل عن  الــدرامــي  الذكية، واألداء  اإلخــراجــيــة 
ة بني األماكن واألزمان، وتألق 

ّ
الشكل التقليدي الرتيب، فتنقلت املشاهد برشاقة وخف

الثالثي منى وفـــّراج ومحمد مــمــدوح فــي حـــواراٍت ذكــيــة. وبــرعــوا فــي إقــنــاع املتلقي، 
فانقسم الجمهور بني مؤيد للشيخ مؤنس، مدينا حازم على ضعفه وتخاذله، ومؤيد 
لحازم املغدور في أبوته، الئما مؤنس على انتهازيته واستغالله املأزق الحرج الذي 
وجدت هنا نفسها متوّرطة فيه، غير أنها فقدت تعاطف الجمهور بسبب تسّرعها 
تعتري  التي  والــتــحــوالت  املــعــقــدة،  اإلنسانية  الــعــالقــات  النص  تــنــاول  وقــد  وطيشها. 
إلى جوانب قانونية متعلقة  لتجارب مؤملة. كما تطّرق  التعّرض  الشخصيات، حني 
بــإجــراءات الــطــالق فــي املــحــاكــم الشرعية. واحــتــوى على ثــيــمــاٍت عــديــدة، مثل الحب 

والخيانة والجشع والغيرة والتملك.
 »لعبة نيوتن« من هناٍت كان في الوسع تفاديها بسهولة، لوال شرط الثالثني 

ُ
لم يخل

حلقة املتعلقة بشهر رمضان )عرضت مسلسالت في رمضان في 15 حلقة(، ما دفع 
املخرج إلى اللجوء إلى الحشو واملط واإلطالة وافتعال األحــداث، وحشد شخصياٍت 
إضافية ال لزوم لها، من شأنها إرباك العمل. لم ينُج املسلسل من تلك الهنات، على 
الرغم من أنه مؤّهل ليصبح في مصاف املسلسالت العاملية، لو اقتصر على 15 حلقة 
املتلقي.  لدى  املطلوب  التأثير  حدث 

ُ
وت القصة حقها،  بالغرض، وتعطي  مكثفة، تفي 

ومع اإلقرار ببراعة منى زكي وموهبتها، فهي تضاهي نجمات هوليوود املكرسات، 
إال أن حيل املكياج لم تفلح في إقناع املتلقي بأنها امرأة ثالثينية. أما شخصية بدر، 
ل 

ّ
الثري غريب األطوار، وقد أدى دوره املمثل سيد رجب، فإنها بدت مقحمة، ولم تشك

أي إضافة. كما وقع النص، مثل أعمال مصرية كثيرة )وإْن هنا أقل مباشرة وأكثر 
انتهازيا  متناقضا  نموذجا  وطرحها  متدينة،  أي شخصية  فخ شيطنة  في  ذكــاء( 
ضعيفا قادرا على الغدر والخيانة، غير جدير بالثقة في جميع األحوال. كذلك لم تبُد 
لم ير  إذ  الجنسية األميركية مبّررة فنيا،  الحصول على  امللّحة في  الزوجني  حاجة 
املشاهد أن حياتهما بائسة إلى ذلك الحد الذي يستدعي الهجرة، فكل منهما يمتلك 
املسحوقة  الفقيرة  الطبقة  إلــى  قياسا  املــاديــة،  الناحية  من  مكتفيني  تجعلهما  مهنة 
اليائسة في مصر. وعلى الرغم من تلك الهنات، وباملقارنة مع أعمال درامية منافسة، 

يمكن القول إن »لعبة نيوتن« مسلسل ممتع ومثير، ويستحق اإلشادة واملتابعة.

سامح راشد

الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة بــعــد أســبــوعــني، ال دالئــل  بينما ُينتظر أن تــجــري االنــتــخــابــات 
تنافسية،  ــهــا 

ّ
أن انتخابية مهمة، ويفترض  إيـــران على عملية  داخــل  مــن  إشـــارات  أو 

املرشحني  بعض  استياء  إيـــران،  في  انتخابات  اسمه  على شــيء  الوحيدة  فالعالمة 
الذين استبعدهم مجلس صيانة الدستور. وهو ما حدا باملرشد علي خامنئي إلى 
التراجع ظاهريًا عن مواقفه السابقة، فأقّر، في خطبة الجمعة األخيرة، بوقوع »ظلم« 
د 

ّ
في استبعاد بعض املرشحني، قبل أن يكمل املجلس ذلك املشهد املفتعل ببياٍن أك

فيه أّن قراراته لم تتأثر بأّي شائعات أو معلومات مغلوطة.
أّن  الــقــرارات،  تلك  ثم من تمثيلية مراجعة  القبول واالستبعاد،  قـــرارات  الــواضــح من 
ح واحــد من دون غيره، 

ّ
أمــام مرش الرئاسة  إلــى  الطريق  هناك إصـــرارًا على إفساح 

بل  األقـــوى،  ــح 
ّ

املــرش فقد صــار هو  رئيسي،  إبراهيم  القضائية،  السلطة  رئيس  هو 
باملرشحني  مقارنة  قوته  أو  لتمّيزه  ليس  الناخبني،  أصــوات  لحصد  املؤهل  الوحيد 
األقــويــاء. وحني ال يكون من بني املرشحني من  ما الستبعاد اآلخرين 

ّ
اآلخرين، وإن

يملك كاريزما أو تاريخًا سياسيًا سوى واحد فقط أو اثنني على األكثر، فإّن العملية 
أو االستفتاء. ويفوز دائمًا الشخص  التزكية  إلى  أقرب  النهاية،  برمتها تصبح، في 
 دعم إعالمي وترويج كبير، ليس 

ّ
ل لدى السلطة الحاكمة، خصوصًا في ظل

ّ
املفض

فقط من مؤسسات الحكم، لكن أيضًا بواسطة النخب املوالية. وفي الحالة اإليرانية، 
تلعب تلك النخب دورًا مهمًا وحاسمًا في التأثير على الرأي العام، باإلقناع وليس فقط 
الدينية( بوضعية متميزة  )النخب  الحوزة  فيه رجال  يتمتع  باإلجبار. فهو مجتمع 
ومكانة رفيعة. وكذلك أهل البازار )رجال التجارة واألعمال(، إضافة بالطبع إلى الدور 
الــثــوري، مــن خــالل تغلغله في  الــحــرس  بــه  الــذي يقوم  التنظيمي والتعبوي الضخم 
مختلف مفاصل الدولة والحياة العامة في إيران، لحشد الناخبني وتوجيههم، ليس 
ح بعينه. وبالطبع، تصير 

ّ
فقط إلى املشاركة، لكن أيضًا إلى التصويت لصالح مرش

هذه العملية - التوجيه، أسهل كثيرًا في حالة غياب منافسني أقوياء، إذ توفر التصفية 
حني.

ّ
ة املفاضلة واالختيار بني املرش

ّ
التي يقوم بها مجلس صيانة الدستور مشق

، عن تركيبة مؤسسات الحكم في إيران واختصاصاتها، 
ً
ويدرك من يعلم، وإن قليال

 تجسيدًا إلرادة السلطة األعلى، وهي 
ّ
أّن قــرارات مجلس صيانة الدستور ليست إال

 املؤسسات واملناصب، يلعب مجلس صيانة 
ّ

املرشد. وألّن للمرشد مكانة تعلو كل
الدستور دور يده ولسانه. ويتحّمل في الوقت نفسه ردود الفعل واالنتقادات التي ال 
 اإليرانيني على يقني 

ّ
يمكن ألحد توجيهها إلى املرشد مباشرة، على الرغم من أّن كل

أّن  بــأّن ما يصدر عن املجلس هو ترجمة إلرادة هــذا املرشد ورغباته. ومعنى ذلــك 
خامنئي يريد إبراهيم رئيسي رئيسًا إليران. وهو ما يفسره بعضهم بالرغبة في 
ه 

ّ
إحكام سيطرة املحافظني على مؤسسات الحكم كاملة. وهو تفسيٌر صحيح لكن

حني آخرين محافظني، تولى بعضهم مناصب 
ّ

 ملا تم استبعاد مرش
ّ
ليس الوحيد، وإال

 ومكانة لدى دوائر الحكم اإليرانية 
ً
رفيعة من قبل. التفسير األقرب أّن لرئيسي ثقال

ح األوفر حظًا لخالفة خامنئي في منصب 
ّ

ه املرش
ّ
 منافسيه، إلى حد أن

ّ
أكبر من كل

املرشد. وسيكون توليه الرئاسة الخطوة األخيرة في عملية تأهيله للمنصب األكبر، 
كان  نفسه  خامنئي  أّن  خصوصًا  لخالفته،  خامنئي  من  لتزكيته  نهائيًا  وتأكيدًا 

رئيسًا قبل أن يعتلي منصة اإلرشاد بعد وفاة الخميني. 
د أّن إبراهيم رئيسي سيكون رئيسًا، من املتوقع أيضًا أن 

ّ
وإذ صار من شبه املؤك

 
ً
لكّن قاعدة التوقع سابقًا ألوانــه،  يعتلي كرسي املرشد بعد خامنئي. قد يبدو هذا 
جديدة ستترسخ، في حال تحققه، تضاف إلى خصوصيات السياسة والحكم في 

إيران. وهي أّن الرئاسة هي الباب األخير قبل اعتالء مقعد املرشد.

هؤالء اإلسالميون »لعبة نيوتن«... إبداع وهنات

رئيسي رئيسًا إليران
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أتاحت تركيا لالجئن السورين اختيار 
ــة  ــدايـ ــذ بـ ــنـ واليــــــــات ســـكـــنـــهـــم بــــحــــّرّيــــة، مـ
الــهــجــرة هــربــا مــن املـــوت واالعــتــقــال منذ 
عام 2011، ما زاد اإلقبال على مدن جنوبي البالد 
املحاذية للحدود السورية ثّم إسطنبول، في حن 
لم يزد سوريون في عدد من الواليات البعيدة عن 
 ديموغرافيا 

ً
العشرات. وهو األمر الذي أحدث خلال

ــيـــا. عـــلـــى ســبــيــل  ومـــشـــكـــالت اجــتــمــاعــيــة فــــي تـــركـ
املــثــال، زاد عــدد الــســوريــن فــي واليـــة كيليس عن 
 األتــراك، فيما فاق عدد السورين في والية غازي 
ألــفــا. وهو   524 ألــفــا، وفــي إسطنبول   450 عنتاب 
ــام املــــاضــــي، إلـــى  ــعــ ــا، فــــي خـــــالل الــ ــيـ ــركـ ــا دفـــــع تـ  مــ
ع الـــســـوريـــن، 

ّ
ــبــــدء فــــي إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي تـــــــوز الــ

فأوقفت منح بطاقة الحماية املؤقتة )كيملك( في 
ــزات املــقــّدمــة في 

ّ
إســطــنــبــول، فــي حــن زادت املــحــف

واليات أخرى مثل بايبورت التي يعيش فيها 25 
سوريا فقط.

املشتركة،  التركية  الــســوريــة  اللجنة  عضو  يــقــول 
ـــه »ال يمكن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن جــالل ديــمــيــر، لـــ

ما،  واليــة  فــي  باإلقامة  السورين  تلزم  أن  لتركيا 
ط الضوء على فرص العمل واملعيشة 

ّ
ها قد تسل

ّ
لكن

السوريون.  لــم يسكنها  التي  الــواليــات  فــي بعض 
هم 

ّ
فتركيا ال تفّكر في استغالل السورين وترى أن

 »القضية 
ّ
يــقــيــمــون بــن أهــلــهــم هــنــا«. يــضــيــف أن

دولـــيـــة ومـــوضـــوع مــتــاجــرة، إذ تــنــظــر تــركــيــا إلــى 
السورين، منذ بدء استقبالهم في عام 2011، من 
منظور إنساني ليس إاّل، وال تفكر كما يشاع في 
 قضية إخوتنا 

ّ
حل

ُ
ت أن  ى 

ّ
توطينهم. بل هي تتمن

وأراضيهم،  بيوتهم  إلــى  ليعودوا  غــدًا  السورين 
فيما تبقى تركيا مفتوحة لهم في أّي وقت للزيارة 

وحتى لإلقامة«.
ويـــعـــيـــد ديـــمـــيـــر ســـبـــب إقــــبــــال أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
السورين على مدن جنوبي تركيا، إلى »القرب من 
اللغة العربية.   فيها من يجيد 

ّ
سورية، ورّبما ألن

فــي بالدهم  الظلم  مــن  هــربــوا  فالسوريون حينما 
كــانــوا يــشــعــرون بــالــغــربــة والــخــوف وال يجيدون 
ــــن نــســبــة الـــســـوريـــن الـــذيـــن  ــيـــة«. وعـ ــتـــركـ الـــلـــغـــة الـ
اختاروا املخيمات، يقول ديمير، وهو مدير مخيم 
 »طلب السورين في البداية كان 

ّ
نزيب السابق، إن

نفسها  العيش  فــرص  تقّدم  ها 
ّ
ألن املخيمات،  على 

عــلــى الــصــعــد االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة واملعيشية 
ما مجانا. 

ّ
تماما كما املدن، إن

وقـــد ســكــن فــي املــخــيــمــات نــحــو 600 ألـــف ســـوري، 
دراستهم وطلب  ومتابعة  اللغة  م 

ّ
تعل بعد  هم 

ّ
لكن

ــيــــرون مــن  ــثــ ــاج، خــــــرج كــ ــدمــــــ فــــــرص الـــعـــمـــل واالنــــــ
املــخــيــمــات، فــال يــزيــد عــددهــم الــيــوم فــي املخيمات 
ــة الــقــائــمــة عـــن 200 ألـــف ســـــوري«. ويــوضــح 

ّ
الــســت

ـــه »فــي اآلونـــة األخــيــرة، وبسبب اإلقــبــال 
ّ
ديمير أن

الزائد على بعض الواليات مثل كيليس وعينتاب 
وإسطنبول، شّددت تركيا القيود ومنعت االنتقال 
إلى تلك الواليات. والسبب اجتماعي بحت، وهو 
تقليل املشكالت وتفادي أّي آثار سلبية، خصوصا 
ــدد الــتــالمــيــذ الــســوريــن فـــي بعض  ــاق عـ بــعــدمــا فـ
ــدد الــتــالمــيــذ األتـــــــراك، فــعــمــدت وزارة  املــــــدارس عــ
التعليم إلى تحديد نسبة السورين. كذلك، لجأت 
ما زارهــا 

ّ
قل ــات  فــي السكن فــي واليـ إلــى ترغيبهم 

السوريون«.
وكــانــت وســائــل إعــالمــيــة تــركــيــة قــد نــشــرت أخــيــرًا 
ع الــســوريــن مــقــارنــة بـــاألتـــراك، 

ّ
ــوز تــقــاريــر حـــول تــ

املثال،  فــأشــارت صحيفة »ســوزجــو«، على سبيل 
 نسبة السورين في كيليس ارتفع إلى 74.8 

ّ
إلى أن

 ثالثة سورين فيها يقابلهم 
ّ

كــل  
ّ
أن املائة، أي  في 

مـــواطـــن تـــركـــي. يــأتــي ذلــــك فـــي حـــن ال يــزيــد عــدد 
السورين في والية بايبورت عن 23 سوريا، تليها 
أرتفن حيث يعيش 38 سوريا، ثّم تونجلي حيث 

يعيش 43 سوريا.
 الالجئن 

ّ
وبحسب الصحيفة التركية نفسها، فإن

الـــســـوريـــن يــشــّكــلــون فـــي تــركــيــا 4.45 فـــي املــائــة 
مــن عـــدد الــســكــان، إذ يــبــلــغ عــددهــم ثــالثــة مالين 
و672 ألفا و646 سوريا، يعيش مليون و414 ألفا 
غــازي عينتاب،  مثل  الحدودية  املناطق  في  منهم 
وهـــاتـــاي، وأورفــــــة، وكــيــلــيــس. وتــبــقــى إســطــنــبــول 
إذ يعيش فيها  الــســوريــن،  لــدى  لة 

ّ
املفض الــواليــة 

أكثر من 525 ألفا و241 سوريا. في سياق متصل، 
يــقــول أســـتـــاذ عــلــم االجـــتـــمـــاع، رجــــب شــــان تــــورك، 
 مع 

َ
 »تــركــيــا لـــم تــتــعــاط

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

هم مقيمون دائمون، بل 
ّ
أن اإلخــوة السورين على 

والبيوت  الحدود  فتح  بداياتها  في  كانت  القصة 
واملـــخـــيـــمـــات لــــهــــم، بــــهــــدف حــمــايــتــهــم مــــن املــــوت 
والــتــعــذيــب. وهـــي حــتــى اآلن تــراهــم إخـــوة هــربــوا 
السالمة  لهم  ى 

ّ
وتتمن ــت، 

ّ
مــؤق بشكل  بــالدهــم  مــن 

والعودة إلى بيوتهم وأعمالهم«.

مجتمع
 من السابق ألوانه القول إذا كانت 

ّ
صّرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس األحد، بأن

الحكومة ستلتزم خطة تقضي بالرفع الكامل لقيود وإجراءات العزل العام ملكافحة كوفيد-19 في 
 الشهر املنصرم شهد انتشارًا كبيرًا جدًا للمتحّور 

ّ
البالد في 21 يونيو/ حزيران الجاري. أضاف أن

الهندي من فيروس كورونا الجديد في البالد، وهو السائد حاليا في بريطانيا. وأشار إلى ارتفاع 
 إلــى اســتــقــرار مــعــّدل تلك التي تحتاج إلــى عــالج في 

ّ
ــه مطمئن

ّ
ه أّكــد أن

ّ
جديد فــي اإلصــابــات، لكن

)رويترز( املستشفى وكذلك الوفيات.  

طلق إضراب جزئي في املؤسسات الصحية في ليبيا، أمس األحد، مع دعوة النقابة العامة ألطباء 
ُ
أ

ملــّدة أسبوع  العامة واملــراكــز الصحية  الخارجية في املستشفيات  العيادات  إغــالق كل  إلــى  ليبيا 
ابتداًء من يوم أمس، اعتراضا على عدم تنفيذ قرار زيادة رواتب األطباء والكوادر الطبية املساعدة. 
 للنقابات الفرعية الحق في إعالن أّي إضراب بعد توضيح أهدافه، 

ّ
وأكدت النقابة في بيان لها أن

 »مفهوم العصيان أو اإلضــراب هو تعبير عن غضب إزاء الحكومة بسبب أّي قرار أو 
ّ
مضيفة أن

)العربي الجديد( تقصير أو إهمال«.  

ليبيا: إضراب األطباء للمطالبة برفع الرواتببريطانيا: مبكر القول إّن العزل سينتهي في 21 يونيو

أن  ألنقرة  يمكن  هل  تركيا:  في  سوريون  يتساءل 
بعضًا  فتلزم  السوريين،  توزيع  في  النظر  تعيد 
الضغط،  لتخفيف  إقامته  مكان  بتغيير  منهم 
مستمرة،  مشكالت  تشهد  واليات  في  خصوصًا 
مثل أضنة، حيث يتزايد تحريض األحزاب المعارضة 
في  ــراك  األت حصة  أخــذوا  السوريين  أّن  ترى  التي 
نسبة  ــادة  وزي الفقر  سبب  وأنّهم  العمل  فــرص 

البطالة بين أهل البالد؟

تساؤل مشروع

يـــحـــاول أشــــوك كـــورمـــي بــــزّي املـــهـــّرج أن يــســاعــد 
الــذيــن يعيشون في  الهند  أطــفــال  مــن  عـــددًا كبيرًا 
أحــيــاء فــقــيــرة فــي مــديــنــة مــومــبــاي عــاصــمــة واليــة 
الجديد.  مهاراشترا، في مكافحة فيروس كورونا 
وأشــــــوك عـــامـــل اجــتــمــاعــي مـــتـــطـــّوع قـــــّرر الــلــجــوء 
ألـــوان مختلفة وطلى  له 

ّ
تتخل الــلــون  أحمر  زّي  إلــى 

وجهه بمساحيق تجميل ووضع شعرًا مستعارًا، 
للوصول إلــى هــدفــه. وأشـــوك الــذي يبلغ مــن العمر 

37 عامًا، يعمل مديرًا تنفيذيًا في إحدى الشركات، 
العامة  األماكن  تعقيم  إلى  يعمد  إجازته  أيــام  وفي 
وتــوزيــع كــمــامــات والــتــوعــيــة بــوبــاء كـــورونـــا. يقول 
يرتدون  البلدية  »عمال  إّن  بــرس«  »فــرانــس  لوكالة 
مــالبــس الــوقــايــة الــشــخــصــيــة الــتــي تــخــيــف سكان 
األحـــيـــاء الــفــقــيــرة، خــصــوصــًا األطـــفـــال مــنــهــم. لــذا، 
من خالل أزيــاء مختلفة، يمكنني نشر الوعي من 
دون إخافة الناس. وأنا قادر بذلك على مساعدتهم 

«. وفـــي الــعــام املـــاضـــي، لــجــأ أشـــوك إلـــى زّي 
ً
قــلــيــال

سانتا كــلــوز وكــذلــك ميكي مـــاوس وســبــايــدرمــان 
ه يؤكد أّن شخصية املهّرج هي األكثر 

ّ
وغيرها. لكن

شعبية حتى اآلن. وفي خالل زيارة له أخيرا لحّي 
الهند،  الفقيرة في  األحياء  أكبر  ُيَعّد  الــذي  دارافــي 
»جــوكــر...  الهاتفني  األطــفــال  من  تبعته مجموعات 
جوكر«. ومــّدوا أيديهم له فعمد إلى تعقيمها لهم. 
أوضح  وملصقات،  إلى وسائل بصرية  وباللجوء 

أشــوك لهم طريقة غسل أيديهم ووضــع الكمامات 
بشكل صحيح. ويخبر »أعمل في شركة لأدوية 
منذ 15 عامًا، لكّن العمل االجتماعي هو شغفي«، 
)نحو  روبــيــة هندية  ألــف  ينفق نحو 15  ـــه 

ّ
أن علمًا 

205 دوالرات أميركية(، وهو ما يعادل ثلث راتبه 
ــاء ومــســتــحــضــرات تجميل  ــ الــشــهــري، لـــشـــراء أزيـ

مات.
ّ
وأدوات الصحية ومعق

)فرانس برس(

)إندرانيل موخرجي/ فرانس برس(
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آراء

المهدي مبروك

ًا 
ّ
ــّكـــرًا فــــذ ــقـــدت تـــونـــس والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مـــفـ فـ

وأثــارت  الفكرية.  الساحة  شغل عقودًا طويلة 
مباحث  على  عــت 

ّ
تــوز الــتــي  العلمية  كتاباته 

تــاريــخ اإلســــالم املــبــكــر والــشــخــصــيــة العربية 
 عن 

ً
ــي - اإلســــالمــــي، فــضــال ــ والــــحــــوار األوروبـــ

 
ّ
ــل إن قـــضـــايـــا عــــــدة، جــــــداًل فـــكـــريـــا خـــصـــبـــا، بــ

ذاكــرة  فــي  ت عناوين محفورة 
ّ
لــه ظل مؤلفاٍت 

الفتنة،  العربية،  الشخصية  متعاقبة:  أجيال 
الكوفة، في السيرة النبوية. ربما كان جعيط 
شــّدوا  الذين  القالئل  التونسين  املفكرين  من 
الرأي العام، الفكري والثقافي، أكثر من نصف 
 مــؤّرخــا 

ّ
قــــرن. كــــان فـــي وســــع الـــرجـــل أن يــظــل

يــكــتــب مــؤلــفــاتــه، ويــكــســب راتـــبـــه، مــن دون أن 
معرفية  مناطق  فــي  بحثية  مغامرة  يخوض 

شديدة الحساسية: اإلسالم املبكر.
ربــمــا اجــتــبــاه الــتــاريــخ، لـــيـــؤّدي هـــذه األدوار 
املـــتـــعـــّددة، حــتــى تــحــّول تــدريــجــيــا إلـــى مثقف 
ــنـــى الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــكـــلـــمـــة. يـــنـــتـــمـــي إلــــى  ــعـ ــاملـ بـ
جــيــل مــخــضــرم بــــدأت رمـــــوزه لــألســف تــرحــل 
أدرك في  مــوالــيــد 1935.  مـــن  فــهــو  تــدريــجــيــا، 
تــه مبّكرًا 

ّ
حــداثــتــه االســتــعــمــار عــقــديــن، ثــم هــز

 ينشد 
ّ

ــقـــالل وهــــو شـــــاب، وظـــــل ــتـ نـــشـــوة االسـ
ه 

ّ
ه سرعان ما خاب ظن

ّ
أحالما عريضة، غير أن

بالجيل املؤسس للدولة الوطنية، على الرغم 
من تقديره جهودهم، ولحقته محاصرة نظام 
االســتــبــداد مــع بــن عــلــي، فانسحب إلـــى ديــره 
في ما يشبه الناسك، ويحّول داره إلى ورشة 

دائمة للكتابة.
تستطيع متابعتنا املنعطفات الكبرى لسيرة 
هشام جعيط أن تدلنا على التحوالت الكبرى 
التي عرفتها تونس واملنطقة العربية عموما. 
كبريائه  فــي  هــزيــمــة 1967، وطــعــنــتــه  تــه 

ّ
هــز

الـــقـــومـــيـــة، فـــألـــف عــنــهــا كـــتـــاب »الــشــخــصــيــة 
العربية واملصير العربي« )صدر سنة 1974 
الحقا(،  تعريبه  قبل  باريس  في  بالفرنسية 
وكان حدثا فارقا في تاريخ الثقافة العربية 
قــبــلــه بقليل  نــنــســى  أن  مـــن دون  املـــعـــاصـــرة، 
كــتــاب »األيــديــولــوجــيــا الــعــربــيــة املــعــاصــرة« 
لــلــمــغــربــي عــبــد الـــلـــه الــــعــــروي، وقــــد الــتــقــيــا 
مــرات عدة في نــدوات فكرية، على الرغم من 

محمد سي بشير

ال يــمــكــن الــبــرملــان املــقــبــل فـــي الــجــزائــر إال أن 
، وال يمكن إال 

َّ
يكون مغايرًا لسابقه الذي ُحل

مثيل، 
ّ
 الت

ّ
لــلــجــزائــريــن، حـــق  

ً
ــال

ّ
أن يــكــون مــمــث

ــّســــابــــق. ولـــكـــن،  ــان عــلــيــه الــ ــ عـــلـــى عـــكـــس مــــا كـ
وهــنــا مــربــط الـــفـــرس، تــلــك أفــكــار فــي مخّيلة 
اخبن في الجزائر، بل واحٌد من أحالمهم 

ّ
الن

ــغــيــيــر املـــأمـــول، وبــنــاء مــؤّســســة 
ّ
الــت لتجسيد 

ما  لفهم  مــجــازًا.  ال  ــا 
ّ
حــق تمثيلية،  تشريعية 

سيجري في الجزائر، في 12 يونيو/ حزيران 
املؤّسسة  البرملان،  إلى  العودة  الحالي، يجب 
الّسلطة، على  أرادتــه  شريعية، فرضا، كما 

ّ
الت

أعـــوام 1997 و2017، وهــي خمسة   بــن 
ّ

األقـــل
ــتـــراعـــات جــــرت بــمــقــاربــة عــجــيــبــة، انــتــهــت،  اقـ
ــاخــبــن، 

ّ
دائــمــا، إلـــى حقيقتن: عـــزوف مــن الــن

ــواٍب إلــــى قـــّبـــة الـــبـــرملـــان بـــطـــرق ال  ــ ــــول نــ ووصــ
يمكن وصفها باالنتخاب، بل، حينا، بالكوتا 
سبة املختارة سلفا وفق اعتبارات بعيدة 

ّ
)الن

أخرى،  وأحيانا  الديمقراطي(،  االنتخاب  عن 
ظام 

ّ
الن املـــواالة، قلب  القرب من دائــرة  بدرجة 

وهوامشه، أو البعد عنها، أي االصطفاف مع 
املعارضة.

استقالل  مــنــذ  املــؤّســســة،  تــكــن  لــم  بالنتيجة، 
الجزائر، البتة، نتاج انتخابات حّرة ونزيهة، 
 
ً
حـــيـــث اعــــتــــادت الـــّســـلـــطـــة اتــــخــــاذهــــا واجـــهـــة

ــل وصــــــل األمــــــــر إلــــــى وصــفــهــا  ــ ــريـــع، بـ ــتـــشـ ــلـ لـ
بــاملــؤّســســة الــتــي يــجــري شــــراء املــقــاعــد فيها 
بأكياس النقود، وانتشرت أخبار عن مستوى 
النواب، مرورًا بفضائح شهدنا فصواًل عنها 
فـــي عـــهـــدات الـــّرئـــيـــس الـــّســـابـــق، عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، مــن أنــهــا مــؤّســســة لــرفــع األيــــدي، 
مــّرة،  مـــّرة بعد  الــّدســتــور،  لتعديل  خصوصا 
الرئاسية من  العهدات  بإطالة  الّسماح  قصد 
عهدتن إلى أكثر من ثالث، أربع ثم، لوال حراك 
2019، إلـــى خــامــســة، أي حــكــم مـــدى الــحــيــاة. 
إذا كــان األمـــر كــذلــك، فثّمة حــاجــة مــاّســة، في 
ــلــطــة إدخــالــه  ــــالح الــــذي تــريــد الــسُّ ــار اإلصـ إطــ
ومؤّسسيا،  تركيبة  الّسياسي،  ــظــام 

ّ
الــن على 

ــفــافــيــة 
ّ

لــتــحــقــيــق فــّعــالــيــة أكـــبـــر، فـــي إطــــار الــش
زاهة الكاملتن، إلى برملان يكون قوّيا من 

ّ
والن

حن، إلى الحملة الّدعائية، 
ّ

مسار اختيار املرش
وصواًل إلى قبول الجزائرين باالنخراط في 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، عـــن اقــتــنــاع، وانــتــهــاًء 
ــمــطــيــة لــلــمــؤّســســة، ثم 

ّ
ــــورة الــن بــتــغــيــيــر الــــصُّ

ا، إلى إنتاج مؤّسسة تشريعية 
ّ
الوصول، حق

فّعالة، ناجعة وناجحة.
قّر، أخيرًا، 

ُ
ننطلق من قانون االنتخابات الذي أ

للمطلوب،  نــســبــيــا،  يستجيب،  قــد  إنـــه  حــيــث 
أي إنتاج برملان قــوي، لكن املشكلة أنه يبقى 
قــانــونــا شكليا يــحــتــاج إلـــى إصــــالح يــرافــقــه، 
بالتوازي، حتى يتم معه، وهو لّب اإلشكالية 

 ومنهجا.
ً
اختالف رؤيتهما للتاريخ، فلسفة

القليلة وكــتــابــاتــه، يبدو  مــن خـــالل حـــواراتـــه 
 هـــشـــام جــعــيــط لـــم يـــنـــُج مـــن تــأثــيــر بيئته 

ّ
أن

الــحــضــريــة الـــتـــي تـــرعـــرع فــيــهــا، فــكــمــا يــقــول 
الـــعـــرب، هــو سليل عــائــلــة عــلــم ومــجــد، فــجــّده 
كـــان وزيــــرًا أول فــي عــهــد الــبــايــات، وكـــان أحــد 
األكبر لتونس قبل االستقالل.  املفتي  أعمامه 
الكتب  أمــهــات  الــتــهــام  مــن  البيئة  هــذه  مّكنته 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة مـــن شــعــر وســيــر وطــبــقــات 
الذي   تعليمه الحديث 

ّ
أن إلــخ، غير  األعــيــان... 

ــفـــئـــات املــديــنــيــة  ــاء الـ ــنــ ــان مـــحـــصـــورًا فــــي أبــ ــ كـ
املرفهة مّكنه من االطالع على الثقافة الغربية. 
وعلى خالف مثقفن عديدين منتمن إلى هذه 
 وفيا 

ّ
األوساط، لم يتنّكر جعيط لبيئته، وظل

الــثــقــافــي والـــرمـــزي. اخــتــار أن  لــهــا باملعنين، 
يحرث في أرض بور، تركها أجداده، على الرغم 
حقها  استوفوها  هم 

ّ
أن الــواهــم  اعتقادهم  من 

ها هي تاريخ اإلسالم 
ّ
إن من املعرفة والبحث، 

املبكر، وتحديدًا زمن الدعوة املحمدية.
ــلـــوم الــغــرب  اخـــتـــار بــعــضــهــم الـــهـــجـــرة إلــــى عـ
الحديثة، استراتيجية تدارك وارتقاء معرفي 
ه على خالفهم اختار الهجرة 

ّ
واجتماعي، لكن

إلى التاريخ واملاضي من أجل املستقبل، كما 
كان يذكر دوما. افتنت بسيرة محمد، وخّصص 
 ســيــرة العرب 

ّ
 يعتقد أن

ّ
 حــيــاتــه، وظـــل

ّ
لــه جــل

وحضورهم في التاريخ ارتبطا بسيرة النبي. 
خـــاض مــعــارك فــكــريــة كــبــرى مــع املستشرقن 
ــانــــوا يـــخـــتـــزلـــون الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي،  الــــذيــــن كــ
ويجّردونه، حسب اعتقاده، من عظمته، حن 
يرّدون تلك النقلة النوعية التي عرفها العالم 
العربي في أوائل القرن السادس امليالدي إلى 
حتميات اقتصادية، من قبيل تطور الرأسمال 
التجاري البدوي، وحاجته إلى التوّسع، وهي 
ــــع عــنــهــا مــاكــســيــم رودنـــســـون  أطــــروحــــاٌت دافـ
تونسيون  ومــؤّرخــون  آخـــرون،  ومستشرقون 
املستشرقن   

ّ
أن يعتقد  جعيط  وكـــان  وعــــرب. 

الــتــفــكــيــر، وآخـــر سطحي هو  صــنــفــان: عميق 
أقرب إلى األيديولوجيا املتعالية. كان يبحث 
عــن جـــذور ثقافية روحــيــة لــإلســالم وللدعوة 
املــحــمــديــة فـــي أديـــــان الـــشـــرق، وتــلــك الــحــاجــة 
الروحية هي  هــذه  آنـــذاك،  التي ظهرت  امللّحة 
ــع بــتــتــبــع مـــصـــادرهـــا وآثــــارهــــا. كــان  الـــتـــي ولــ

فــي الــعــمــلــيــة اإلصــالحــيــة لــلــنــظــام السياسي 
الـــجـــزائـــري، تــجــديــد الــنــخــبــة الــســيــاســيــة بعد 
بقة الّسياسية التي كانت 

ّ
 الط

ّ
ظام أن

ّ
إقرار الن

ــظــام الــّســابــق هــي املشكلة، 
ّ
 الــن

ّ
تعمل فــي ظـــل

الّسياسي  خطابها  شكل  فسادها،  حيث  من 
الواجهة  دور  لعبها  إلــى  إضافة  ومضمونه، 
ــة، منذ 

ّ
لــنــظــاٍم لــم يكن فــعــااًل وال نــاجــعــا، الــبــت

انــتــخــاب الــبــرملــان فــي 1997 ثـــّم، تــبــاعــا، أربــع 
ــــل فــيــه  ــــذي وصـ الــ مــــــــّرات، مـــنـــذ 1999، الــــعــــام 

بوتفليقة إلى ُسّدة الحكم، رئيسا للبالد.
ســمــح الـــقـــانـــون الــجــديــد بــبــعــض املـــدخـــالت، 
آلية  اســتــخــدام  إلـــى تغيير واقـــع  مــنــه  سعيا 
املسؤوليات،  تــبــّوء  إلــى  للوصول  االنــتــخــاب 
ــه لـــم يــكــن مــصــحــوبــا، فـــي الـــوقـــت نفسه، 

ّ
لــكــن

النظام  بــإصــرار  للنخبة  املطلوب  بالتجديد 
عــلــى اعــتــبــار خــريــطــتــه الــســيــاســيــة الــوحــيــدة 
الــتــي يجب االعــتــمــاد عليها، إضــافــة إلــى أن 
الّسابقة  الّسياسية  خبة 

ّ
الن إقــصــاء  قــرارهــا 

ــّم بــمــقــاربــة انــتــقــائــيــة، فــي بــعــض األحــيــان،  تـ
بــالــســمــاح لبعض الــوجــوه بــالــبــقــاء فــي قلب 
الــنــظــام الــســيــاســي وهـــامـــشـــه، وبــإقــصــائــيــة، 
ــن خـــــالل مــنــع  ــاد، مــ ــعــ ــاإلبــ ــا أخـــــــرى، بــ ــانـ ــيـ أحـ
ح ألكثر من عهدتن في البرملان املقبل، 

ّ
الترش

هم، 
ّ
أو باملتابعات القضائية ملن ثبت، في حق

االنخراط في قضايا فساد. هنا، وجدت تلك 
ــجــوء إلــى 

ّ
ــخــبــة الــســيــاســيــة مــخــرجــا بــالــل

ّ
الــن

، لبعضهم، لــضــمــان اســتــمــرار 
ً
األبـــنـــاء، مــثــال

ــاســـي، أو تـــضـــمـــن الـــقـــوائـــم  ــيـ ــسـ ــــود الـ ــــوجـ الـ
ذات  ها ستكون 

ّ
بأن نبئ 

ُ
ت ال  أسماًء  الحزبية 

تــمــثــيــل ســيــاســي ثــقــيــل، أو صــــوت ســيــاســي 
يــســائــل، يــراقــب ويــشــّرع، وفــق مــا تــحــّدد، في 
ــل 

ّ
الـــقـــانـــون، مـــن مـــهـــام لــلــبــرملــانــي. لـــم تــتــدخ

ــة لــالنــتــخــابــات، 
ّ
الــّســلــطــة الــوطــنــيــة املــســتــقــل

وهـــو مــا يــخــّولــه لــهــا الــقــانــون، عــبــر املــراقــبــة 
ْبلية للقوائم، قبواًل ورفضا، ملنع حصول 

َ
الق

ـــــه ال يــطــمــئــن إلــــى »الـــتـــاريـــخ 
ّ
جــعــيــط يــــــرّدد أن

ه من أنصار تاريخ رمزي 
ّ
الجاف« وال يخفي أن

مكثف، ملحمي أحيانا. لذلك، كانت له عالقاٌت 
 مــع االســتــشــراق األملــانــي تــحــديــدًا. كان 

ٌ
متينة

جعيط قد الم، في بعض حــواراتــه، مؤّرخن، 
مجرد  واعتبرهم  تونسين،  وغير  تونسين 
مـــدّرســـي تـــاريـــخ، يــقــتــاتــون مـــن عــمــلــهــم. وقــد 
أثـــارت مواقفه ردود أفــعــال حـــاّدة مــن زمالئه، 
يكن  لــم  ه 

ّ
لكن واالســتــعــالء،  بالغرور  فاتهموه 
يأبه بما يقال عنه، وتلك نقطة قّوته.

 الـــرئـــيـــس الــــراحــــل، 
ّ
يــــذكــــر هــــشــــام جـــعـــيـــط أن

أحد  فــي  مـــّرة  إلــيــه  استمع  بورقيبة،  الحبيب 
آنذاك،  حواراته في اإلذاعــة الوطنية الوحيدة 
 
ّ
ودعاه إلى لقاٍء في قصر قرطاج. لكن، يبدو أن

 جعيط 
ّ
اللقاء كان يتيما. لقد عرف بورقيبة أن

ــــرى، يــصــعــب تــرويــضــهــا  ــؤّرخ مـــن طــيــنــة أخـ ــ مـ
 الرجل 

ّ
حتى يكتب تاريخا على املــقــاس... ظل

يذكر بورقيبة بخير، على الرغم من مؤاخذاته 
 

ّ
العديدة، لكن لم يؤسطره ولم يشيطنه، وظل
ــب تــغــلــيــظ الـــقـــول فــيــه، عــلــى غير 

ّ
ــا يــتــجــن دومــ

ممن  التونسية  الجامعة  مثقفي  من  عديدين 
عاصرهم.

مع مجيء زين العابدين بن علي رئيسا سنة 
1987، كان هشام جعيط من أوائل من نّبه إلى 
خــطــورة هــذا الــرجــل فــي إحـــدى صحف الــرأي 
آنــذاك، قبل أن تنقلب وتدخل بيت الطاعة. لم 
يكن يملك معلومات دقيقة عن سيرة الرئيس 
 
ّ
الــجــديــد الــغــامــضــة أو نـــوايـــاه املــلــتــبــســة، لكن
حـــدوســـه الــتــاريــخــيــة جــعــلــتــه ال يــطــمــئــن إلــى 
 هــذه 

ّ
عــســكــري صــغــيــر، يــتــســلــق الــســلــطــة بــكــل

السرعة. دفع املؤّرخ ثمن ذلك املوقف الجريء، 
لم  الجامعة.  مــن  املبكر  التقاعد  إلــى  واضــطــّر 
الستن،  بعد  بيوم واحــد  النظام وإن  يسعفه 
 مــن عزيمته، في 

ّ
فــي ممارسة إذاللــيــة لــم تــفــل

متتالية  بتمديداٍت  يتمتعون  كــان غيره  حن 
ف من الكتب 

ّ
تصل إلى عقد. الذ بمحرابه، وأل

أكثر مما ألف وهو يباشر البحث والتدريس 
في الجامعة. اختار العزلة في بيته املتواضع 
فــــي ضـــاحـــيـــة املــــرســــى فــــي الـــعـــاصـــمـــة. كــانــت 
زوجـــتـــه الــفــرنــســيــة قـــد مــــألت عــلــيــه فـــراغـــات 
االنــســحــاب مــن الــحــيــاة الــعــامــة، حــتــى فــارقــت 
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ــا عــنــهــا،  ــذا األمـــــــر، لـــيـــقـــوم اإلعــــــــالم، عـــوضـ ــ هـ
ــالعــب بــقــانــون 

ّ
ــّرأي الــعــام بــهــذا الــت ــ بــإبــالغ الـ

االنتخابات، وهو ما ينذر بعزوف انتخابي 
الجزائري  الّسياسي  الــواقــع  يــقــّرب  أو  كبير، 
من شبح برملاٍن يكون في مستوى البرملانات 
سجيل، 

ّ
للت غرفة  أو  واجــهــة  مــجــّرد  الّسابقة، 

كــمــا ســّمــاهــا الــجــزائــريــون، عــلــى مـــّر الــعــقــود 
الّسابقة.

الّدعائية  الحملة  الحديث هنا عن  لن يجري 
حن السياسي، 

ّ
التي أبانت عن مستوى املرش

ــــعــــارات الـــتـــي ُوســــَمــــت الـــقـــوائـــم 
ّ

وال عــــن الــــش
االنتخابية بها، وهو ما يخبرنا عن إشكاالت 
ــخــبــة الــّســيــاســيــة التي 

ّ
ثــالثــة وقــعــت فيها الــن

ن 
ّ
قبلت االنخراط في االنتخابات، أو املستقل

الــذيــن يــريــدون الــوصــول إلــى الــبــرملــان. تشير 
األولى إلى ضعف مستوى النخبة السياسية 
السياسي  التسويق  الــتــواصــل ومــفــردات  فــي 
الذي يحتاج خبراء، قصد اختبار الشعارات، 
شــكــل الــخــطــاب ومــضــمــونــه، وفــــق مــعــطــيــات 
الــجــمــهــور املــســتــهــدف، والـــوصـــول إلـــى عقول 
مــتــلــقــي ذلـــك الــخــطــاب وقــلــوبــهــم. اإلشــكــالــيــة 
الــثــانــيــة، ضــعــف اســـتـــخـــدام اإلعـــــالم الــبــديــل، 
التحّدي،  تستلهم  إبداعية  محتويات  بنشر 
حتى  حن، 

ّ
للمرش املستقبلي  والــعــمــل  األمـــل 

الّسياسية  العملية  بنجاعة  املتلقي  يقتنع 
عاتقه  على  امللقاة  املسؤولية  وبثقل  املقبلة، 
الختيار األجدر للبرملان. وبغياب ذلك، انتشر 
ــواصــل االجــتــمــاعــي 

ّ
الــتــهــّكــم عــلــى وســائــل الــت

عــلــى مــســتــوى املـــرشـــحـــن، وفــــــراغ خــطــابــهــم 
آرائهم  لتغيير  إقناعهم  يمكنه  مــا  الــّدعــائــي، 

بشأن حيوية االنتخابات املقبلة.
بغياب  صلة 

ّ
مت فهي  الثالثة،  اإلشكالية  أّمـــا 

حن، حيث تفتقر الخريطة 
ّ

نافس بن املرش
ّ
الت

الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــزائــــريــــة إلـــــى بــــرامــــج بــــوزن 
مــشــاريــع مــجــتــمــع، تقصد الــتــغــيــيــر، وتــهــدف 

 هشام 
ّ

حن قامت الثورة في العام 2011، ظل
ــواء الــتــي لم  جعيط بــعــيــدًا كــالــعــادة عــن األضــ
نــره تقريبا على  لــم  إلــيــهــا. ولـــذا  يكن يطمئن 
أّي بالتوه إعالمي، ولــم يتحدث إاّل نــادرًا عن 
الخوض  كالعادة، عن  دومــا،  فا 

ّ
متعف محنته، 

الشغوف  فالرجل  الشخصية،  التفاصيل  في 
لــم يكن راغــبــا فــي الحديث عن  بسيرة محمد 
سيرته. حن زرته سنة 2013، وعرضت عليه 
لــلــعــلــوم واآلداب  الــتــونــســي  املــجــمــع  رئـــاســـة 
والفنون والعلوم )بيت الحكمة( ترّدد خشية 

إلى تعويض القصور املسجل على مستويات 
السياسات العامة للبالد على األصعدة كافة، 
واصل 

ّ
ــظــام الت

ّ
وقــد يــرجــع ذلــك إلــى رفــض الــن

مـــع الــــحــــراك، مـــن جــهــة، ورفـــضـــه، هـــو أيــضــا، 
أو  الّسياسية  تياراته  وهيكلة  نفسه،  تنظيم 
االنخراط في العملية الّسياسية الحالية، ما 
كله،  ذلــك  الّدعائية، بسبب  الحملة  هــذه  أفقد 
الــنــقــاش الــّســيــاســي الـــذي كـــان مــن املــمــكــن أن 
يمنحها اهتماما أكبر، ورّبما كان سيوصلها 
إلــــى مــعــالــجــة الـــقـــصـــور املـــالحـــظ عــلــى شكل 
الخطاب ومضمونه، ومقاربة غياب استخدام 
التسويق السياسي وباملقاربات املستحدثة، 
اخب 

ّ
الن إلقناع  منها،  االفتراضية  خصوصا 

املأمول،  غيير 
ّ
الت إلحــداث  املشاركة  بــضــرورة 

املمكن،  فن  الّسياسة   
ّ
ألن ولــو بصفة جزئية، 

ه.
ُّ
وما ال ُيدرك كله ال ُيترك ُجل

لــم تــعــّرج املــقــالــة، قــصــدًا، على اإلشــكــال الــذي 
نــشــاهــد تــواصــلــه بــإقــصــاء فــصــيــل كــامــل من 

أن يــشــغــلــه املــنــصــب عـــن الــتــألــيــف والــكــتــابــة، 
 عــن خــروجــه عــن شــعــائــر الــعــزلــة التي 

ً
فــضــال

ــه 
ّ
اخــتــارهــا راهــبــا فــي مــحــراب املــعــرفــة، غير أن

قـــِبـــل تــلــك املــهــمــة تــحــت إلـــحـــاح عـــديـــديـــن من 
أصدقائه، وكانت اعترافا له بمكانته العلمية 

ة.
ّ
الفذ

الــحــكــمــة«  ــيـــت  »بـ ــادر  ــ غــ بـــعـــدمـــا  أزوره،  كـــنـــت 
سنة 2015، من حن إلى آخــر، طــورًا بمفردي، 
ــــاب، لــطــفــي بــن  ــــشـ وطــــــــورًا صــحــبــة املـــــــــؤّرخ الـ
مــيــالد، فــلــم يــكــن الــرجــل حــريــصــا عــلــى كتابة 
ســيــرتــه الــخــاصــة، أو حــتــى مـــجـــّرد مــذّكــراتــه، 
 كــتــابــاتــه ومــؤلــفــاتــه هـــي ســيــرتــه، 

ّ
مــعــتــقــدًا أن

ـــــه لـــن يــضــيــف شــيــئــا إن كــتــبــهــا، ولـــم تكن 
ّ
وأن

 
ّ
حتى كتابة سيرة علمية تستهويه. وأذكر أن

مذيعة في التلفزة الوطنية )التونسية(، قرأت 
 كــتــابــات جــعــيــط، ولــهــا إعــجــاب واحــتــرام 

ّ
جـــل

شديد له، رافقتني في إحدى زياراتي له سنة 
القصيرة  تــدريــســه  فــتــرة  عــن  تحادثنا   .2018
الــشــريــعــة، والــتــي كــانــت تعيينا في  فــي كلية 
الذين  املؤّرخن  س من بعض رفاقه 

ّ
شكل بخ

املبكر  اإلســالم  تاريخ  تدريس  لم يستسيغوا 
في جامعة فتية، كانت تطمح أن تكون ورشة 
الــديــن حتى من  يـــدّرس  »تحديث علماني« ال 
 لطف، 

ّ
وجهة نظر تاريخية. دعته املذيعة، بكل

أن يــخــرج إلــى اإلعــــالم، ويــخــوض فــي قضايا 
الرأي، فتونس تحتاج آراءه، حسب اعتقادها. 
ه 

ّ
لكن قــّدر حسن نيتها،  التي  بالدعوة  فوجئ 

ـــه غــيــر مــعــنــّي بــالــرأي 
ّ
 صــرامــة أن

ّ
أجــابــهــا بــكــل

ــه يــتــوجــه إلــى  ــ
ّ
، وأن

ً
ــال الــعــام، بــل ال يعنيه أصــ

النخبة التي يهمها ما يؤلفه.
ــراب رهــبــتــه  ــحـ ــمـ ــلـ لـ  

ّ
كــــــان جـــعـــيـــط يـــعـــتـــقـــد أن

الخاصة. ولذلك، كان ظهوره اإلعالمي نادرًا. 
 الرجل ال يستسلم 

ّ
يذكر إعالميون عديدون أن

ــه كــان مهابا. 
ّ
 األنــفــس، وأن

ّ
لطلباتهم إاّل بشق

ــذه الــشــعــبــيــة الـــزائـــفـــة  ــ ــرفـــض تـــمـــامـــا هـ ــان يـ ــ كـ
الــتــي يــجــري وراءهـــــا عـــديـــدون مــن »مثقفي« 
 

ّ
الجامعة. كانت له صــداقــات »حـــذرة« مع جل

جميعا:  ملكهم  كــان  لــذلــك  السياسي.  الطيف 
ــــه املــثــقــف الــــذي يــــرون فــيــه صــورتــهــم الــتــي 

ّ
إن

يــعــجــزون بــمــفــردهــم عــن رســمــهــا، ولــــذا عـــّدوا 
رحيله خسارة وطنية فادحة.

)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــبــقــة الــّســيــاســيــة مــمــن ال يــقــبــل بــخــريــطــة 
ّ
الــط

لطة ملخارج األزمة التي بدأت في فبراير/  السُّ
شباط من عام 2019، من التعبير عن آرائهم، 
بالتوهات  تماما،  أوصـــدت،  بــل  أغلقت  حيث 
ــنـــوات، الــعــمــومــيــة مــنــهــا والـــخـــاّصـــة، عن  ــقـ الـ
ــقـــارب  ـ

ّ
ــت ــان يــمــكــن أن يــنــتــج مـــنـــه الـ ــ ــقــــاٍش كـ نــ

ؤى، بل وتصحيح أوجــه القصور  وتبادل الــرُّ
بــدون استثناء، وهو  الجميع،  املالحظة لدى 
الواقع الــذي ال يــزال الهدف منه غير مفهوم، 
ــهــا لحظات حرجة 

ّ
أن  طبيعة األزمـــات 

ّ
ذلــك أن

من حياة األمة، يشارك الجميع في رفع تحّدي 
ــر، فــي كنف  مــواجــهــتــهــا بـــالـــّرأي والـــــّرأي اآلخــ
ثــوابــت يــلــتــزم بــهــا الــجــمــيــع، ولــيــس بمقاربة 
الغلق الكامل لوسائل اإلعالم أمام املقاطعن 
أو املـــتـــرّدديـــن فــي املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات 
الـــبـــاب، واســعــا،  املــقــبــلــة، مــا فــتــح  التشريعية 
أمام سحرة اإلنترنت واملغرضن مللء الفراغ، 
حيث، كما يقول املثل، الطبيعة تخشى الفراغ.

تــلــك هـــي األفـــكـــار الـــتـــي كــــان يــجــب اتــخــاذهــا 
فكير فــي إجـــراء هــذه االنتخابات، 

ّ
 للت

ً
مــدخــال

ــر، وتـــجـــاربـــهـــا  ــ ــثـ ــ  أكـ
ّ

الــــجــــزائــــر تـــســـتـــحـــق ألن 
السياسية تسمح لها باألمل في ما هو أكبر 
ــّدم، ويتّم تقديمه 

ُ
وأنجع وأكثر رشــادة مما ق

مــن خــطــاب ســيــاســي أو مــؤّســســة تشريعية، 
ـــهـــا 

ّ
ــر أعـــــــاله، أن ــ نــعــلــم مـــقـــّدمـــا، بــســبــب مــــا ذكـ

ستبقى تؤّدي املهام نفسها.
ــذه الـــســـطـــور، فـــي كـــل مــقــالــة  ــا زال كـــاتـــب هــ مـ
يــنــشــرهــا، يـــنـــادي إلـــى عــمــل ســيــاســي رصــن 
ومــقــنــع، بــمــقــاربــات ذات كــفــاءة. ولــهــذا األمــل 
مــعــقــود عــلــى بــرملــاٍن نــريــده قــويــا بنبذ أوجــه 
ـــل الــجــمــيــع 

ّ
ــا، وبـــتـــعـــق ــهـ ــيـ ــار إلـ ــقـــصـــور املــــشــ الـ

، سلطة ومعارضة، 
ّ

الكل بوجوب الحوار، من 
ــنــظــيــم واالنــخــراط 

ّ
أّيـــا كــانــت، ثــم بــوجــوب الــت

في العملية السياسية برّمتها ومن الجميع، 
أيـــضـــا، بــقــصــد إنــجــاحــهــا واقــتــنــاع الــجــمــيــع، 
ــيـــون بــــاملــــشــــاركــــة، بــــاالقــــتــــراح  ــنـ ــعـ ــــهــــم مـ

ّ
بــــأن

ــبـــالد املــقــبــلــة على  وبــالــتــفــكــيــر فـــي مــصــيــر الـ
تحّديات: استمرار أسعار النفط في االنهيار، 
تــنــاقــص املـــخـــزون الـــنـــقـــدي، انــخــفــاض قيمة 
البطالة، فشل تجسيد  ارتفاع نسب  الدينار، 
املغاربي ودور  االندماجي   - كاملي 

ّ
الت البناء 

ــواري وإقــلــيــمــي، لــيــس فـــي مــســتــوى قيمة  جـــ
الـــجـــزائـــر اإلســتــراتــيــجــيــة والــجــيــوســيــاســيــة، 
اكـــرة مع 

ّ
إضــافــة إلــى عــدم إنــهــاء إشكالية الـــذ

ــو رهــــان  ــ ــوم، فـــرنـــســـا، وهـ ــ ــيـ ــ و األمــــــس والـ عــــــدُّ
ا 

ّ
رأس أولويات مشروع جزائر املستقبل، حق

ــازًا، ألنــــه مـــن ســيــخــرجــنــا مـــن قــوقــعــة  ــجــ ال مــ
التبعية، ويجعلنا ننطلق في رحاب مشروع 
مغاربية،  بــأذرع  كبيرة  إقليمية  مكانة  تبّوء 
 

ّ
ــداء، مــن كل ــ ــركــاء واألعـ

ُّ
نـــوازن بها تأثير الــش

حدب وصوب، على حّد سواء.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

هشام جعيط... سيرة مؤرّخ فّذ وتحوالت وطن

التشريعيات الجزائرية تحت المجهر

تدلنا متابعتنا 
المنعطفات الكبرى 
لسيرة هشام جعيط 

على التحوالت الكبرى 
التي عرفتها تونس 

والمنطقة العربية 
عمومًا

لم يكن حريصًا على 
كتابة سيرته الخاصة، 

أو حتى مجّرد 
مذّكراته، معتقدًا 

أّن كتاباته ومؤلفاته 
هي سيرته

يغيب التنافس 
بين المرّشحين، حيث 

تفتقر الخريطة 
السياسية الجزائرية إلى 

برامج بوزن مشاريع 
مجتمع، تقصد 

التغيير

لحظات حرجة 
من حياة األمة، يشارك 

الجميع في رفع 
تحّدي مواجهتها 
بالرأي والرأي اآلخر، 

في كنف ثوابت يلتزم 
بها الجميع
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بيروت ـ ريتا الجّمال

ــام  ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــــدهـ ــهـ ــ ــى عـــــــارمـــــــة شـ ــ ــــوضــ فــ
الــدراســي الحالي فــي لبنان فــي ظل 
تـــفـــشـــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد 
وتـــــردي األوضــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة 
ــفــــاع سعر  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع ارتــ
صــرف الـــدوالر، أّدت إلــى حــدوث مشاكل بن 
بقرار  تتعلق  الرسمية،  والجهات  التربوين 

العودة إلى التعليم الحضوري.
يـــقـــول مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة الــتــربــيــة 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، لـ
ــا  ــهــ أبــــوابــ فـــتـــحـــت  املــــــــــــدارس  ــة  ــيــ ــبــ ــالــ »غــ  

ّ
إن

لتالميذها للتعليم الحضوري، وقد أعطيت 
الــتــربــويــة حــريــة االخــتــيــار في  للمؤسسات 
التدريس عن  إذا كانت تفضل استكمال  ما 
الحضوري«. يضيف  التعليم  من  بــداًل  ُبعد 
أن بعض األهل رفضوا إرســال أوالدهــم إلى 
الــقــرار  املعلمن  بعض  انتقد  كما  املــــدارس، 
ها صحية ومرتبطة 

ّ
ألسباب عّدة ليست كل

بفيروس كورونا، بل أيضا بسبب صعوبة 
 الشح الكبير في مادة الوقود 

ّ
التنقل في ظل

والــتــقــنــن املــعــتــمــد مـــن قــبــل املــحــطــات عند 
ــال الـــذي  ــفــ تــعــبــئــة الـــوقـــود لــلــســيــارات واإلقــ
الــقــرى«.  فــي  الــيــه بعضها خــصــوصــا  يلجأ 
كما يشير إلى »الوقفات االحتجاجية التي 
والثانوي  األساسي  التعليم  رابطة  نفذتها 
ــاتــــذة  ــل رواتـــــــب األســ ــآكـ  تـ

ّ
ــل ــ واملـــهـــنـــي فــــي ظـ

والــعــامــلــن فـــي الـــقـــطـــاع، وتـــدهـــور قيمتها 
ــــط املــــســــار الـــتـــصـــاعـــدي الـــــــذي يــســلــكــه  وســ
سعر صــرف الـــدوالر فــي الــســوق الــســوداء«. 
ستكون  بغالبيتها  »االمتحانات   

ّ
أن يتابع 

الــرســمــيــة، ووزارة  حــضــوريــة وخــصــوصــا 
التربية اتخذت قرارات عّدة أخذت فيها بعن 
واألحــداث  والتطورات  الوقائع  كل  االعتبار 
واإلضرابات العامة، وال سيما على صعيد 
املحتوى  وتحديد  الــروضــة  منهج  تقليص 
األساسية  والــكــفــايــات  مية 

ّ
التعل واألهــــداف 

للعام الدراسي 2020 – 2021«.
ــام لـــلـــمـــدارس  ــعــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول األمــــــن الــ
لـ  الكاثوليكية في لبنان األب بطرس عــازار، 
»العربي الجديد«، إن »الواقع التربوي اليوم 
الرغم  يواجه ضياعا وبلبلة. ولألسف، على 
 

ّ
من أهمية التعليم كأساس لبناء الوطن، إال
 األولــويــة على اإلطــالق. من هنا، 

َ
ــه لم يعط

ّ
أن

ــذ بــعــن االعــتــبــار  نـــداؤنـــا إلـــى املــعــنــيــن األخــ
منذ  التالميذ  تطاول  التي  الكبيرة  األضـــرار 
سنتن تقريبا وتفاديها خالل العام الدراسي 
املقبل، ما يحتم عقد لقاءات علمية وتربوية 
مــتــواصــلــة لــلــتــحــضــيــر جــيــدًا لــلــســنــة املقبلة 
في حال سمحت األزمــات املتراكمة )الوقود، 
النشاط  باستعادة  األمني(  الوضع  الــدوالر، 

التربوي وتعويض التالميذ ما فاتهم«.

فــي هــذه الــحــالــة، تــقــول الطويل إن »املــدرســة 
ــن ُبــعــد  تــصــبــح مـــلـــزمـــة بـــتـــأمـــن الــتــعــلــيــم عــ
 الـــخـــوف تــبــدد 

ّ
ــورة، عــلــمــا أن ــذكــ لــلــحــاالت املــ

بعض الشيء لدى الكادر التربوي واألهالي 
ــع بــــدء حـــمـــالت الــتــلــقــيــح الــتــي  والـــتـــالمـــيـــذ مـ
شملت أواًل املسنن، باإلضافة إلى القطاعن 
التربوي والصحي«. وتلفت إلى أنه بحسب 
نسبة  فــإن  الــعــالــي،  والتعليم  التربية  وزارة 
الحضور في املــدارس الرسمية كانت كبيرة، 
ــــودة الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري، لــكــن األهـــم  مـــع عـ
للعام  والجدي  السريع  التحضير  هو  اليوم 
الــــدراســــي املــقــبــل ال الـــتـــأخـــر فـــي اإلجـــــــراءات 
ــقـــرارات كــمــا حــصــل خـــالل الــعــام الــجــاري.  والـ
وفي النهاية، كل آمالنا معقودة على تحسن 
األوضــــــاع فـــي الـــبـــالد عــلــى أمــــل أن تــتــحــّســن 

لتعويض ما فاتنا«.
عــلــى الصعيد نــفــســه، تـــرى الــطــويــل أن »مــا 
التربوي بسبب فيروس  القطاع  حصل في 
كــورونــا خـــرق بــرامــج غــيــر مستحدثة منذ 
املــاضــي، وهــذه مناسبة  الــقــرن  سبعينيات 
الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  لــتــعــيــد وزارة 
حــســابــاتــهــا وإجــــــراء تــغــيــيــرات تـــتـــالءم مع 

تطور العصر«.

منذ أكثر من ثالثة أعوام 
ُطرح مشروع قانون خاص 

بالمسؤولية الطبية

الوضع التربوي 
غير مريح وثّمة أهال 

ال يرسلون أوالدهم 
إلى المدرسة

ويشير عــازار إلــى أن »الوضع التربوي غير 
مريح، وهناك أهــال ال يرسلون أوالدهــم إلى 
املدرسة للتعلم حضوريا. هنا، يرى أن الدولة 
الــلــبــنــانــيــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة عــــدم إعــطــاء 
عن  التعليم  بخصوص  واضــحــة  توجيهات 
ُبعد، علما أن بعض املدارس دربت معلميها 
وتالميذها على التعليم عن بعد، وقد باتت 
محترفة فــي هــذا املــجــال، فــي وقــت لــم تلتزم 
ــوانــــن ولـــم  ــقــ مـــــــدارس أخــــــرى بـــاألنـــظـــمـــة والــ
تتعامل مع التعليم عن بعد بجدية، معتبرة 

أن األمر عاصفة وستمّر«.
ــتــــابــــع عــــــــــــازار: »بــــعــــض املــــــــــــدارس فــضــلــت  يــ
ــعـــد بــاعــتــبــار  االســــتــــمــــرار بـــالـــتـــدريـــس عــــن ُبـ
أن الـــعـــام الــــدراســــي شـــــارف عــلــى االنـــتـــهـــاء، 
ولــن تحقق الــعــودة خــالل الشهر األخــيــر أي 
تــغــيــيــر جـــــذري، عــلــمــا أنــنــا طــالــبــنــا بتأخير 
مرحلة العودة سابقا إلى حن تلقيح الهيئة 
الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريــــــــــــن واألهـــــــــل، وتـــبـــديـــد 
بالفيروس،  العدوى  انتقال  بشأن  مخاوفهم 
عــلــى الــرغــم مــن أن عــــددًا كــبــيــرًا مــن املــــدارس 
ــبـــاعـــد  ــتـ ــــول الـــصـــحـــي والـ ــــوكـ ــــروتـ ــبـ ــ ــزم الـ ــ ــتـ ــ الـ
االجــتــمــاعــي وإجــــــراءات الــتــعــقــيــم والــتــدابــيــر 

الوقائية الالزمة«.
في هــذا اإلطـــار، يقول عـــازار: »تركنا الحرية 
ــودة إلـــى  ــعــ ــا الــ ــرارهــ ــمـــدارس فــــي قــ ــلـ  لـ

ً
كـــامـــلـــة

التدريس الحضوري أو اإلبقاء على التعليم 
عــن ُبــعــد والــتــوافــق بــهــذا الــشــأن بــن اإلدارة 
واألســـاتـــذة واألهــــل، عــلــى الــرغــم مــن إدراكــنــا 
مدى أهمية عودة التالمذة بعد انقطاع طويل 
يؤثر سلبا على وضعهم النفسي والعالقات 
ــة والـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي يـــفـــتـــرض  ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ

تنميتها عند الحضور إلى املدارس«.
ــه اســـتـــنـــادًا إلــــى تــوجــيــهــات وزارة  يــتــابــع أنــ
ــالـــي، هـــنـــاك تــدابــيــر  ــعـ الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الـ
الذين  بالتالميذ  تتعلق  بها  العمل  يفترض 
يــعــانــون مــن أوضـــاع تــحــول دون حضورهم 
من خالل متابعة ما إذا كانوا يحصلون على 
املوارد التعليمية الالزمة، في مقابل اإلشراف 
الثانوية خطة  أو  املــدرســة  إدارة  على وضــع 
تــعــذر عليهم متابعة  الــذيــن  لــلــتــالمــذة  ــم  دعـ
التعلم عن ُبعد، وهذه تكاليف إضافية على 
الــتــعــلــيــم، عــــدا عـــن مــســائــل بـــيـــروقـــراطـــيـــة ال 
عنها  االستعاضة  يمكن  كــان  منها،  جـــدوى 

بقرارات أخرى«.
أننا »كاتحاد مؤسسات  ويشدد عــازار على 
ــة، نــــرفــــض تـــمـــديـــد الــــعــــام الــــدراســــي  تــــربــــويــ
بـــدأ يختتم تــدريــجــيــا حــتــى 24 أو 25  الــــذي 
مــن شهر يونيو/ حــزيــران الــجــاري، أو منح 
إفـــــادات نــجــاح لــلــتــالمــيــذ، ونــتــمــســك بــإجــراء 
االمتحانات، علما أن هناك بعض األصــوات 

بدأت تعلو للتمديد لكننا لن نسير به«.
بــدورهــا، تــقــول رئيسة اتــحــاد لــجــان األهــل 
ــدارس الــخــاصــة ملى  ــيـــاء األمــــور فــي املـــ وأولـ

»املــدارس  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الطويل، 
التدريس  إلى  بالعودة  االختيار  لها حرية 
الـــحـــضـــوري، وخــصــوصــا فـــي حــــال لـــم تــنــِه 
منهاجها بعد، أو االستمرار في التعليم عن 
والتعليم  التربية  وزارة  أن  تضيف  ُبــعــد«. 
الـــعـــالـــي ســمــحــت لــلــتــالمــيــذ الـــذيـــن يــتــعــذر 
عليهم متابعة دراستهم حضوريا ألسباب 
ُبعد،  عن  التعليم  متابعة  وخاصة  صحية 
شــرط أن يــتــقــّدم ذووهـــم مــن إدارة املــدرســة 
املــعــنــيــة بــطــلــب تــبــريــر أوضـــاعـــهـــم لــيــصــار 
إلــــى املـــوافـــقـــة عــلــيــهــا مـــن قــبــل املـــديـــر الــعــام 
لــوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق 
املعنية«. املــدرســة  تقدمها  لــوائــح  بموجب 

تكثر شكاوى األطباء 
في مصر، فهم يجدون 

أنفسهم غير محميّين 
من نواح مختلفة فيما 

حقوقهم غير محفوظة

القاهرة ـ العربي الجديد

طالبت النقابة العامة ألطباء مصر مجددًا، بسرعة 
الحكم  أعــقــاب  فــي  الطبية،  قــانــون املسؤولية  إقـــرار 
فــي محافظة  فــي حــق 16 طبيبا مــصــريــا  الـــصـــادر 
الــبــالد والــقــاضــي بالسجن عــاَمــن مع  قنا جنوبي 
غــرامــة بقيمة 100 ألــف جنيه مــصــري )نــحــو 6400 
 مــنــهــم، وذلـــك بتهمة اإلهــمــال 

ّ
دوالر أمــيــركــي( لــكــل

الــطــبــي الـــذي نــتــج عــنــه فــقــدان بــصــر طــفــلــة. وكــانــت 
قــد أصـــدرت حكمها فــي القضية  محكمة جنح قنا 
علما  قنا،  2021 جنح  لعام   2005 رقــم  تحمل  التي 
ها تعود إلى يوليو/ تموز من عام 2018، عندما 

ّ
أن

بقيت الطفلة تسبيح في حاضنة أحد املستشفيات 
ُ
أ

املحافظة بعد والدتها مباشرة وملّدة  الخاصة في 
للحاضنة  الباهظة  التكلفة  إلــى  ونــظــرًا  أسبوعن. 
ها قــّررت نقلها 

ّ
التي تفوق قدرة والــدة تسبيح، فإن

إلى مستشفى قنا العام حيث بقيت ملــّدة 40 يوما. 
خذ األطباء قرارًا بإخراجها من املستشفى من 

ّ
ثّم ات

دون أن يــطــلــبــوا مــن الـــوالـــدة عــرضــهــا عــلــى طبيب 
عيون لفحص الشبكية.

وفـــي الــيــوم نفسه الـــذي صـــدر فــيــه الــحــكــم، طعنت 
الــنــقــابــة الــعــامــة ألطـــبـــاء مــصــر بــالــحــكــم، ونــاشــدت 
النقابة البرملان املصري بإقرار قانون عادل بسرعة، 
ــاء فـــي حــــاالت األخــطــاء  ــبـ مـــن شــأنــه مــحــاســبــة األطـ
الــطــبــيــة الـــتـــي مـــن الـــــــوارد حـــدوثـــهـــا واملــضــاعــفــات 
املحتملة املذكورة عامليا، األمر الذي يحفظ حقوق 
ل  شكَّ

ُ
فت املرضى على نحو ســواء.  األطباء وحقوق 

لــجــنــة فــنــيــة تـــحـــّدد مـــدى املــســؤولــيــة الــطــبــيــة الــتــي 
التي  املضاعفات  يخّص  مــا  فــي  الطبيب  يتحملها 
طـــاولـــت املـــريـــض، ومـــا إذا كــانــت تــلــك املــضــاعــفــات 
وارد حدوثها أم أتت نتيجة إهمال، على أن تكون 
العقوبات وفقا للقانون املدني وليس الجنائي في 

حالة الخطأ غير املتعّمد.
وكـــانـــت الــنــقــابــة قـــد تــقــّدمــت ســابــقــا أمــــام الــبــرملــان 
املصري بمشروع قانون خاص باملسؤولية الطبية 
منذ أكثر من ثالثة أعوام، وهو القانون الذي يمنع 
حبس األطباء في القضايا املهنية التي ال تتضمن 
ُيَعّد  القانون  إقــرار   

ّ
أن ورأت  متعّمدًا.  إهــمــااًل طبيا 

ــاء وتــشــجــيــعــهــم  ــبــ خـــطـــوة مــهــمــة ملـــنـــع هـــجـــرة األطــ
عــلــى اإلقــبــال عــلــى تخصصات تحمل مــخــاطــر في 

ممارستها.
وتعليقا على الحكم، قال األمن العام للنقابة العامة 
ألطـــبـــاء مــصــر أســـامـــة عــبــد الــحــي فـــي تــصــريــحــات 
 »طفلة قنا التي فقدت بصرها، كانت 

ّ
صحافية، إن

مــع تــوأمــهــا الــذكــر وقـــد ُولــــدا قــبــل مــوعــد والدتــهــمــا 

الطبيعية. وكـــان وزنــهــمــا 900 غـــرام فقط فــي حن 
بن  يــتــراوح  الجديد  للمولود  الطبيعي  الـــوزن   

ّ
أن

ثــالثــة كــيــلــوغــرامــات وثــالثــة كــيــلــوغــرامــات ونصف 
دخـــــال الــحــاضــنــة وُوضـــعـــا على 

ُ
ــّم أ الــكــيــلــوغــرام. ثــ

 ثّمة 
ّ
أن املـــعـــروف علميا  ي أوكــســجــن. ومـــن 

َ
جـــهـــاز

الــعــن حــن يوضع  فــي شبكّية  تــحــدث  مضاعفات 
عبد  وأّكــد  طويلة«.  لفترة  األوكسجن  على  الطفل 
الحي في التصريحات نفسها التي نشرتها النقابة 
ــَريـــن، إّمــــا أن يــتــركــوا  ــهــم كــانــوا مــخــّيــَريــن بــن أمـ

ّ
أن

الكافي  األوكسجن  إعطائها  بعدم  للموت  الطفلة 
ــا إنـــقـــاذهـــا فـــي ظـــل احــتــمــال  ــ ــ لــتــشــّبــع الــجــســد، وإّم

حدوث مضاعفات لها.
ــانـــون الـــخـــاص بــاملــســؤولــيــة  ــقـ ويـــنـــّص مـــشـــروع الـ
ألطــبــاء مصر،  العامة  النقابة  أعــّدتــه  الـــذي  الطبية 
ه »ُيقصد باملسؤولية الطبية تلك االلتزامات 

ّ
على أن

املدنية التي تترتب على عاتق مقّدم الخدمة الطبية 
نتيجة الضرر الناشئ عن إجراء طبي ينطبق عليه 
ن 3 و4 من هذا القانون. أّمــا مسؤولية 

َ
نّص املادت

يترتب  مــا  منها  فاملقصود  الطبية  الــخــدمــة  مــقــّدم 

تأديبية  أو  مدنية  أو  جنائية  مسؤولية  مــن  عليه 
ن 

َ
نتيجة أخطائه التي ال ينطبق عليها نّص املادت

3 و4 مــن هـــذا الــقــانــون، وفـــي هـــذه الــحــالــة يخضع 
مقّدم الخدمة الطبية ألحكام قانون العقوبات وأّي 

رتكب«.
ُ
قوانن أخرى متعلقة بموضوع الخطأ امل

النقابة، »تقع  قانون  للمادة 3 من مشروع  ووفقا 
إذا  الطبية  الخدمة  مقّدم  على  الطبية  املسؤولية 
ــرت فيه الــشــروط الــتــالــيــة: وجــود 

ّ
قــام بــإجــراء تــوف

كان  التي  عليها  فق 
ّ
املت والطبية  املهنية  املعايير 

مـــن املــفــتــرض تــطــبــيــقــهــا وقــــت هــــذا اإلجــــــراء وفــقــا 
آداب  بلوائح  ما جــاء   

ّ
كــل العمل، ويعتبر  لظروف 

املــهــنــة بــالــنــقــابــات الـــتـــابـــع لــهــا مـــقـــّدمـــو الــخــدمــة 
 مــن هـــذه املــعــايــيــر، وتــجــاُوز 

ً
الطبية جـــزءًا أصــيــال

الطبية لتلك املعايير عن جهل بها  مقّدم الخدمة 
ي 

ّ
وليس عن إهمال منه، ووقــوع ضــرر على متلق

الخدمة الطبية يتسّبب له باملعاناة، وثبوت عالقة 
الــواقــع  والـــضـــرر  للمعايير  الــتــجــاوز  بــن  سببية 
عــلــى مــتــلــقــي الـــخـــدمـــة«. أّمــــا املـــــادة 4 مـــن مــشــروع 
الطبية  املسؤولية  »تقع  ــه 

ّ
أن على  فتنّص  الــقــانــون 

فقط على مقّدم الخدمة الطبية الذي قام باإلجراء 
رت فيه الشروط الــواردة باملادة 3 

ّ
الطبي الذي توف

ص له بالقيام بهذا اإلجراء 
ّ

من هذا القانون، واملرخ
 في حدود رخصته وقام بهذا اإلجراء في مكان 

ّ
كل

ص له بمثل تلك اإلجــراءات. وفي حالة اإلخالل 
ّ

ُرخ
بأّي من الشروط السابقة ال يخضع مقّدم الخدمة 
الطبية ألحكام هذا القانون ويخضع ألحكام قانون 
بموضوع  متعلقة  أخـــرى  قــوانــن  وأّي  الــعــقــوبــات 

الخطأ املرتكب«.

مدارس لبنانتحقيق
غسان رمضان الجراديفوضى بين التعليم الحضوري واألونالين

 Cyprinus( كثيرين سمعوا عن الكارثة التي أصابت أسماك الكارب 
ّ

لعل
Carpio( في لبنان، فأّدت إلى نفوق آالف األطنان منها في بحيرة القرعون 
علن 

ُ
أ الواقع على خط رئيسي لهجرة الطيور.  الغربي )شــرق(  البقاع  في 

أّن األمر  عن ذلك في السابع والعشرين من إبريل/نيسان املاضي، علمًا 
 .

ّ
ما األعداد كانت أقل

ّ
كان قد حصل قبل ذلك في العاَمني 2017 و2018، إن

العذبة  املياه  للتلّوث ويعيش في  املقاومة  األنــواع  الكارب من  وُيَعّد سمك 
ويمضي الشتاء في القاع الطيني. فما هو سّر نفوق هذه األسماك بخالف 
غيرها من األنواع؟ وهل الطيور التي تعيش على األسماك كمالك الحزين 
ال  ها 

ّ
أن أو  تمرض  أو  تناولتها  إذا  تنفق  والخرشنة  والــنــورس  والبلشون 

تتأثر البتة؟
يعود سبب نفوق تلك األسماك، بحسب ما تفيد جهتان، إحداهما حكومية 
واألخرى غير حكومية، إلى انتشار فيروس يقضي على هذا النوع فقط، 
فيما أضافتا احتمال إصابتها ببكتيريا. أّما ما عرفناه فهو أّن األسماك 
التي جرى تشريحها في املوقع، كانت مصابة بتقّرحات داخلية ونزيف 
دموي، وأّن نفوقها ليس محصورًا ببحيرة القرعون، بل يبدأ من مسافة 
يصب  التي  البحيرة  اتجار  في  الليطاني  نهر  بلوغ  تسبق  كيلومترًا   18
والتلّوث  الطحالب  علم  وباحث في  أكاديمي  لخبير  آخر  رأي  وثّمة  فيها. 
فــي املــيــاه الــعــذبــة، وهــو أّول مــن أشــار فــي عــام 2008 إلــى وجــود طحالب 
سيانوبكتريا )الطحالب الزرقاء( في مياه القرعون والتي تنمو بسرعة في 
أوقات الحّر، وتفرز سمومًا تضرب الجهاز العصبي واألعضاء الداخلية 
بالفيروس  اإلصــابــة  حــالــة  فــي  نفوقها.  فــي  بالتالي  وتتسّبب  لــأســمــاك 
املشار إليه، فإّن األسماك النافقة قد تكون مضّرة أو غير مضّرة للطيور، 
ر في أسماك أخرى 

ّ
الطيور، كونه لم يؤث ر في 

ّ
الفيروس قد ال يؤث أّن  أي 

غير الكارب، بحسب عدد من املعنيني. ُيذكر أّن أربعة أنواع من األسماك 
أّما  ر بالفيروس. 

ّ
الكارب، ولم تتأث إلى جانب  القرعون  تعيش في بحيرة 

جــّراء  من  الداخلية  وأعضاؤها  العصبي  ُيصاب جهازها  التي  األســمــاك 
التي قد  الطيور  ر على 

ّ
تؤث بالتأكيد سوف  ها 

ّ
فإن سموم سيانوبكتيريا، 

الطيران  هــذا  يــتــضــّرر دمــاغــهــا فتطير بشكل مضطرب وغــريــب. ومــثــل 
البريطاني(  السيناريو  وكاتب  واملنتج  )املخرج  هيتشكوك  أللفرد  أوحــى 
الطبيعي  األميركي  والرعب  التشويق  النورس في فيلم  باستخدام طيور 

الشهير »ذي بيردز« )الطيور( الذي أنتجه وأخرجه في عام 1963.
لأسف الشديد، بسبب أزمة كورونا في لبنان والوضع االقتصادي فيه 
ستخدم في التحاليل املخبرية، فإّن عّينات 

ُ
ر على استيراد مواد ت

ّ
الذي أث

األسماك النافقة واملياه املأخوذة من مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون 
لــم تجد طريقها إلــى املــخــتــبــرات لتخبرنا عــّمــا نحن فــيــه، مــع أطــنــان من 

األسماك النافقة على ضفاف البحيرة األكبر في البالد.
)متخصص في علم الطيور البرية(

أسماك بحيرة القرعون النافقة 
والطيور

إيكولوجيا

تحّذر رئيسة اتحاد لجان األهل وأولياء األمور في المدارس الخاصة لمى 
الدوالر،  أزمة  استمرت  حال  في  لألقساط  المدارس  »رفع  من  الطويل، 
التدهور  ظل  في  استمراريتها  يهدد  قد  بكارثة  سيتسبب  الذي  األمر 
كاتحاد،  ونحن  الشرائية.  القدرة  وانعدام  ومعيشيًا  اجتماعيًا  الحاصل 
أي  من  أكثر  ملحة  حاجة  أضحت  المالية  الشفافية  أن  على  توافقنا 

وقت مضى«.

تحذير من رفع األقساط

في طريقهما إلى المدرسة )حسام شبارو/ األناضول(

من حّقه إقرار قانون يحميه )أحمد حسن/ فرانس برس(

القلبية عالميًا سوء التشخيص يزيد وفيات الذبحات 

مرضى السكري 
هم األكثر عرضة النسداد 

الشعيرات الدموية

لندن ـ كاتيا يوسف

ــة الـــقـــلـــب  ــلـ أظـــــهـــــرت دراســــــــــة نـــشـــرتـــهـــا مـــجـ
ــة فـــي 27 مـــايـــو/ أيــــار املـــاضـــي أن  ــيــ األوروبــ
الدموية  األوعــيــة  انــســداد  فــي كشف  الفشل 
ــدًا )الـــشـــعـــيـــرات الـــدمـــويـــة( الــتــي  الــدقــيــقــة جــ
ــزّود الــقــلــب بـــالـــدم تــشــكــل مــشــكــلــة صحية  ــ تـ
مهمة تزيد خطر اإلصابة بالنوبات القلبية 

والسكتة الدماغية والوفاة.  
ــة  ــويــ ــدمــ الــ ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ أن األوعـ ــروف طـــبـــيـــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ومـ
الــصــغــيــرة جـــدًا تفشل االخــتــبــارات الــعــاديــة 
ــا فــــي تــشــخــيــص الـــــحـــــاالت املـــرضـــيـــة  ــبـ ــالـ غـ
مــن بــيــنــهــا، مــثــل فــحــوص املــســح وتخطيط 
كــهــربــاء القلب وتــصــويــر األوعــيــة الــدمــويــة، 
ــلـــى غــــرار  ــتـــائـــج خـــاطـــئـــة، عـ ــــى نـ وتــــــــؤدي الــ
تــحــديــد مــعــانــاة الــنــســاء مــن اضــطــرابــات ما 
في  اإلصــابــة بخلل  أو  الطمث،  انقطاع  بعد 

الجهاز العصبي الواعي والالواعي. 
وخالل عام أو عامن من متابعة شملت 686 
املتحدة  اململكة  بينها  دول،   7 مــن  مريضا 
والواليات املتحدة واليابان، تعّرض 78 من 
املشاركن فــي الــدراســة، أي مــا يــعــادل 8 في 
املــائــة مــن املــرضــى سنويا، إلــى نــوبــة قلبية 
أو سكتة دماغية أو نقلوا إلى املستشفى أو 
ماتوا  بعد معاناتهم من هــذه الحالة أكثر 

من ثالث سنوات. 
وتـــأثـــر الـــرجـــال والــنــســاء فـــي شــكــل مــتــســاٍو 
تقريبا، فيما لم يختلف التشخيص حسب 
ر الباحثون من أن 

ّ
الجنس أو العرق. لذا حذ

ف 
ّ
يكل املناسبة  التشخيص  أدوات  »افتقاد 

الهائلة غير  »الحاجة  إلى  األرواح«، ولفتوا 
باعتبار  العالم،  أنحاء  في  للمرضى  امللباة 
ُيعتقد  الــذي  الدموية  الشعيرات  انسداد  أن 
أنــه يؤثر على نحو مائة ألــف رجــل وامــرأة 
ســنــويــا فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة قــد يــــؤدي إلــى 

نوبات قلبية مميتة«.
يـــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور فـــي جــامــعــة غــالســكــو 
»العربي  وجّراح القلب سليم الحاج يحيى، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »ملــــوضــــوع الــــدراســــة أبـــعـــادا 
الصدرية  الــذبــحــة  نناقش  فحن  متشّعبة، 
نــتــحــّدث عــــادة عــن الــشــرايــن الــكــبــيــرة التي 
يراوح قطرها بن نصف ملليمتر وملليمتر 
ونصف. لكن هذه الدراسة تتناول الشراين 
ــة(، الـــتـــي ال  ــويـ ــدمـ الــصــغــيــرة )الـــشـــعـــيـــرات الـ
ــّردة أحـــيـــانـــا،  ــ ــجـ ــ ــا بـــالـــعـــن املـ ــتـــهـ يــمــكــن رؤيـ
ونفتقد أدوات التشخيص املناسبة لها، ما 
ُيــفــشــل اخــتــبــارات كــشــفــهــا«. ويــحــدد الــحــاج 
يــحــيــى هــــدف الــبــحــث فـــي مــحــاولــة تــطــويــر 
لــم يستبعد  والــتــي  القلب،  مــعــّدات الختبار 
رها في غضون سنوات قليلة. ويوضح 

ّ
توف

 املرضى األكثر عرضة النسداد الشعيرات 
ّ
أن

هــم مــرضــى الــســكــري، »لــكــن حـــدوث ذلــك في 
القلب يعتاد مع  جـــدًا،  يجعل  بــطــيء  شكل 
مــرور الوقت على الحصول على كميات دم 

أقــــل، مــا يــمــنــع كــشــف املــشــكــلــة فــي بــدايــتــهــا، 
والــــــــذي ال يــحــصــل إال  حــــن تـــســـوء حــالــة 
 أو شبه 

ً
املــريــض ويــصــبــح االنـــســـداد كــامــال

الصدر  بأوجاع في  فيبدأ اإلحساس  كامل، 
أو يتعّرض املريض إلى ذبحة«.  

ويــتــابــع الـــحـــاج يــحــيــى أن »الــبــحــث يشير 
الدموية  الشعيرات  مــخــاطــرانــســداد   

ّ
أن إلــى 

بــل يشمل  السكري  مــرضــى  ال يقتصر على 
إلــى مرحلة انقطاع  الــلــواتــي وصلن  اإلنـــاث 
أعــراض  الطمث، واللواتي يعانن عــادة من 
للذبحة القلبية ال عالقة لها ببلوغهن هذه 
ــبــــاء عــلــى نــطــاق  الـــســـن. وهـــنـــا ُيــخــطــئ األطــ
ويعتقدون  الـــحـــاالت،  تشخيص  فــي  واســـع 

ــجــات 
ّ
ــصــات أو تــشــن

ّ
ــهــا نــاجــمــة عـــن تــقــل

ّ
بــأن

الشعيرات  وخــاصــة  التاجية  الــشــرايــن  فــي 
بسبب انقطاع الطمث«. 

 »عــوامــل عــدة تلعب دورًا في 
ّ
ويلفت إلــى أن

الجينات  أولها  الدموية،  الشعيرات  انسداد 
ــة، وثــانــيــا الــجــنــس، فـــالـــذكـــور أكــثــر  املــــوروثــ
 
ّ
ــاث، كــمــا أن ــ ــ عـــرضـــة لـــإلصـــابـــة بــهــا مـــن اإلنـ
ــــاص الــــذيــــن يــتــنــاولــون  ــــخـ املـــدخـــنـــن واألشـ
الــدهــون الــحــيــوانــيــة بــكــثــرة ويــفــتــقــدون إلــى 
ــام يــمــيــلــون إلـــى  ــعـ الـــــتـــــوازن فــــي نـــظـــام الـــطـ
تطوير انسداد الشعيرات الدموية أكثر من 
غيرهم. وفي بعض الحاالت تجتمع كل هذه 
العوامل في شخص واحد فتصبح املشكلة 

خطيرة جدًا«. 
 »انــــســــداد 

ّ
ويـــشـــيـــر الــــحــــاج يـــحـــيـــى إلـــــى أن

الشعيرات الدموية ال يسبب املوت املفاجئ 
عموما، بل االنسداد في الشراين الكبيرة«. 
ويشّدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى 
: »عــنــد اإلحـــســـاس بــأعــراض 

ً
ــائـــال ــنـــاس، قـ الـ

النوبة القلبية يجب التوجه إلى املستشفى 
بــال تــأخــيــر، فعلميا هــنــاك مــا يــعــرف باسم 

الـــــ90 دقــيــقــة الــذهــبــيــة الــتــي تــبــدأ مــن بــدايــة 
ــريـــض  ــتـــى وصـــــــول املـ ــهــــور األعــــــــــراض حـ ظــ
إلـــى املــســتــشــفــى. ولـــو حــصــل ذلـــك يستطيع 
األطباء الذين تتوافر لديهم املعّدات الطبية 
الالزمة إنقاذ حياته، وهو ما يمنع أكثر من 
95 فــي املــائــة مــن الوفيات وأكــثــر مــن 90 في 
املائة من حاالت فشل عمل القلب«. يضيف: 
»هـــنـــاك أوجــــــاع أو عـــالمـــات غــيــر تــقــلــيــديــة 
وتكون  منها،  الحذر  يجب  القلبية  للذبحة 
أحيانا عــبــارة عــن آالم فــي املــعــدة أو الرقبة 
أو فــي الــفــك، لكن يخطئ األطــبــاء أيــضــا في 
 أدويـــة 

ً
تشخيصها فــيــتــنــاول املــرضــى مــثــال

بال فائدة للمعدة، ما يؤدي إلى حاالت وفاة 
كثيرة«.  

ويــلــفــت إلـــى أن »بــحــوثــا ســابــقــة كــشــفــت أن 
عــــدد املـــرضـــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن انـــســـداد 
ــا بـــن ثــالثــة  ــراوح مـ ــ الــشــعــيــرات الـــدمـــويـــة يــ
إلــى أربعة مالين في الــواليــات املتحدة، ما 
يعادل تقريبا أو يتجاوز حتى عدد مرضى 
كبيرة ومهمة  فاملشكلة  لــذا  الثدي،  سرطان 

على مستوى العالم«.
مع حلول فصل الصيف تكثر الحاجة 
لتلبية  السوائل،  املزيد من  إلــى شــرب 
حاجات الجسم بعد التعرض لدرجات 
الحرارة املرتفعة. لكن إذا كان الشخص 
ــم، حــيــنــهــا ال  ــ ــدائـ ــ يــشــعــر بــالــعــطــش الـ
املؤقت،  بالعطش  متعلقا  األمــر  يعود 
ــاب أخــــــرى تــتــعــلــق  ــبــ ــا لـــذلـــك أســ ــمــ وإنــ
 يدل على 

ّ
بالجسم، كما يمكن لذلك أن

بعض األمــراض التي قد يعاني منها 
اإلنسان، بحسب موقع »مينز هيلث«.

جفاف الفم
ــيــــة الـــطـــعـــام  ــتــــدخــــن ونــــوعــ يـــعـــتـــبـــر الــ
ــة مــن األســبــاب  ــ وتـــنـــاول بــعــض األدويـ
ــم. ويـــقـــتـــرح  ــ ــفـ ــ األســــاســــيــــة لـــجـــفـــاف الـ
املتناولة،  املياه  زيــادة كميات  األطباء 
أو الـــحـــصـــول عـــلـــى اســـتـــشـــارة طــبــيــة 

ملعرفة أسباب الجفاف.

السكري
ــا بـــــداء  ــابــ ــــون الــــشــــخــــص مــــصــ ــكـ ــ قـــــد يـ
السكري، إذ يتراكم الغلوكوز في الدم، 
ما يجبر الكلية على بذل مجهود أكبر 
للتبول  الشخص  المتصاصه، ويدفع 
مــــرات عــــدة، األمــــر الــــذي يــنــقــص كمية 

املياه في الجسم.
  

داء السكري الكاذب 
هــو اضـــطـــراب غــيــر شــائــع يــــؤدي إلــى 
ــوازن الــســوائــل فــي الجسم.  اخــتــالل تــ
هذا االختالل يجعلك تشعر بالعطش 
الشديد حتى لو كنت قد شربت للتو. 
كـــمـــا أنـــــه قــــد يــجــعــلــك تـــنـــتـــج كــمــيــات 
 املصطلحن 

ّ
كبيرة من البول. ورغم أن

ــري الــــــــــكــــــــــاذب« والـــــســـــكـــــري  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــسـ ــ ــ »الـ

أنــهــمــا غــيــر مرتبطن  مــتــشــابــهــان إال 
ببعضهما البعض.

 
فقر الدم

أولـــئـــك الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن فــقــر الـــدم 
ــفــــي مــن  ــكــ يــــكــــافــــحــــون إلنــــــتــــــاج مــــــا يــ
ــدم الـــحـــمـــراء الــســلــيــمــة، مما  ــ خـــاليـــا الـ
على  للحصول  يكافح  الجسم  يجعل 
األكـــســـجـــن. وفـــقـــدان الــجــســم بــوتــيــرة 
ســريــعــة خــاليــا الـــدم الــحــمــراء، يجعله 

بحاجة أكثر للسوائل. 
 

الحمية الغذائية
غذائيا  نظاما  يتبع  الشخص  كــان  إذا 
حمية  مــثــل  الــكــربــوهــيــدرات  منخفض 
إضافية  كميات  الجسم  يطلب  الكيتو، 
مــن الــســوائــل، أكــثــر مــن املــعــتــاد. تشرح 
املتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم 
الــغــذائــيــة األمـــيـــركـــيـــة، جينجر  الــنــظــم 
ه »مع تغير النظام الغذائي 

ّ
هولتن، أن

في األسبوعن األولن، يخضع الجسم 
لتغيرات في تــوازن السوائل، إذ يشعر 
بـــعـــض األشــــخــــاص بــالــعــطــش املـــفـــرط 

والتبول أكثر من املعتاد«.

الحركة الزائدة أو التمارين 
عندما يقوم اإلنسان بحركات رياضية 
ــر مــن  ــثـ قـــاســـيـــة أو املـــشـــي ملـــســـافـــات أكـ
املـــعـــتـــاد فــالــجــســم فــــي طــبــيــعــة الـــحـــال 
ســـيـــحـــتـــاج إلـــــى كـــمـــيـــات إضـــافـــيـــة مــن 
إذ يقترح  كــبــيــرة،  بــكــمــيــات  الـــســـوائـــل، 
الــخــبــراء شــرب املـــاء قبل 15 دقيقة من 
التمرين ثم شرب كمية صغيرة كل 20 

دقيقة. 
)العربي الجديد(

العطش الدائم 
قد يدل على األمراض

)Getty /أسباب عدة للعطش المتكرر )جورج روز

)Getty/تصوير شعاعي لمريض في مستشفى بموسكو )ميخائيل تيريشنكو
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قضايا

عمر كوش

يتركز الجهد البحثي الذي يقدمه 
محمود  الفلسطيني،  األكــاديــمــي 
ــه »الــــعــــالقــــات  ــابـ ــتـ مـــــحـــــارب، فــــي كـ
السرية بن الوكالة اليهودية وقيادات سورية 
في أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى« )جسور 
للترجمة والنشر، 2021( على كشف ما جرى 
ــمـــاعـــات  ــتـ ــاالت واالجـ ــ ــــصــ ــاءات واالتــ ــقــ ــلــ فــــي الــ
عبر  اليهودية،  الوكالة  أقامتها  التي  السّرية 
االستخباراتية  وذراعــهــا  السياسية  دائرتها 
»الــقــســم الــعــربــي«، مــع شــخــصــيــاٍت سياسيٍة 
التي  الثالثة  العقود  وإعالميٍة سورية، خالل 
ســبــقــت حــــرب 1948 وإعـــــالن قــيــام إســرائــيــل، 
الفلسطينية  الـــثـــورة  أثـــنـــاء  فـــي  وخــصــوصــا 

الكبرى )1936 ـ 1939(. 
ــة مــهــمــة  ــألـ ــمـــسـ ــلـــق مـــشـــكـــلـــة الـــبـــحـــث بـ ــعـ ــتـ وتـ
واختالفات  ســجــاالت  وتثير  جـــدًا،  وحساسة 
فــــــي الـــــتـــــنـــــاول والــــتــــفــــســــيــــر، خــــصــــوصــــا أن 
املبتذل،  التعميم  إلــى  يعمدون  قد  مترّبصن 
لكن ذلــك ال يلغي ضــرورة طــرح أسئلة كثيرة 
الوكالة  الذي أحدثته  بشأن أسباب االختراق 
الــيــهــوديــة وحــجــمــه فـــي املــجــالــن، الــســيــاســي 
ــر مــتــروٌك  ــ واإلعــــالمــــي، فـــي تــلــك الــفــتــرة، واألمـ
يقّدمه  مــا  عــلــى  للبناء  واملـــؤّرخـــن  للباحثن 
ــن الــبــحــث  ــن أجــــل الـــقـــيـــام بــمــزيــد مـ الـــكـــتـــاب مـ
الروايات والوثائق،  والتمحيص في مختلف 
بغية تــبــيــان الــوقــائــع واســتــخــالص الـــدروس 

والعبر.
شــهــدت تــلــك الــفــتــرة »اتـــصـــاالت واجــتــمــاعــات 
الوكالة  قيادة  بن  كثيرة،  سّرية  ومفاوضات 
ــادة مـــن الـــدول  الــيــهــوديــة ومــمــثــلــيــهــا، وبـــن قــ
العربية املجاورة لفلسطن، وكثير من النخب 
البلدان«. وقد  السياسية واإلعالمية في هذه 
تناولت دراسات وكتب عديدة عالقات الوكالة 
اليهودية بقيادات أردنية ولبنانية ومصرية، 
اليهودية  الوكالة  تتناول عالقات  لم  أنها  إال 
الفترة  فــي  ســوريــة  ونخب سياسية  بقيادات 
ــرت اتــصــاالت  ذاتـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه »جــ
واجــتــمــاعــات ســريــة كــثــيــرة جـــدًا بــن الــوكــالــة 
ــادات ونـــخـــب ســــوريــــة، وفـــي  ــ ــيـ ــ الـــيـــهـــوديـــة وقـ
مقدمتها الكتلة الوطنية السورية، واملعارضة 

الشهبندرية، وقادة جبل الدروز«.
ويبدو أن الغاية من الكتاب هي كشف املخفي 
واملــســكــوت عــنــه، أو بــاألحــرى الــتــاريــخ اآلخــر 
لعالقة الوكالة اليهودية مع النخب السورية، 
من خالل البحث بطريقٍة منهجيٍة في »نشاط 
والعالقات  ســوريــة،  فــي  الصهيونية  الحركة 
املــتــشــعــبــة واملــتــنــوعــة الــتــي أقــامــتــهــا الـــدائـــرة 
الــســيــاســيــة لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة مــع الــقــيــادات 
ــة فـــي املـــرحـــلـــة املــــذكــــورة«،  والـــنـــخـــب الـــســـوريـ
بوصفه »موضوعا قائما في حّد ذاتــه أيضا، 
ال عربيا، وال إسرائيليا«، ووضعه »في سياقه 
الــتــاريــخــي فــي الــصــراع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي، 
مع تبيان أهداف الوكالة اليهودية الحقيقية 
من تلك العالقات، التي تفّند ادعاءات الرواية 
بن  السالم  تحقيق  في  املتمثلة  اإلسرائيلية 
العرب واليهود، ألنه في حقيقة األمر يناقض 
ذلك تماما، حيث كان هدف »الوكالة اليهودية 
ــــذه الــــعــــالقــــات، كـــمـــا يــتــبــن مــــن وثـــائـــق  مــــن هـ
مداوالت قادة الوكالة اليهودية، ومن تقاريرهم 
وقراراتهم في تلك الفترة، أواًل وقبل كل شيء«، 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  ــــرب  »ضـ هـــو 
أما  الــعــربــي«.  عــن عمقها  وإضعافها وعزلها 
أهدافها من العالقات واالتصاالت مع النخب 
ــــف الـــدعـــم  ــ الــــســــوريــــة، فـــتـــمـــحـــورت حـــــول »وقـ
الــذي كــان يقدمه الشعب  املتنوع واملــهــم جــدًا 
السوري، وقواه الوطنية، للثورة الفلسطينية، 
وإحداث شرخ بن القيادات والنخب السورية، 
ــعـــارضـــة  ــيـــة، واملـ ــنـ ــا الــكــتــلــة الـــوطـ وخـــصـــوصـ
مــن ناحية،  الـــدروز  الشهبندرية، وقـــادة جبل 
ناحية  مــن  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  والــحــركــة 
القيادات  هــذه  تأييد  على  والحصول  أخـــرى، 
والــنــخــب فــي إنــشــاء وطـــن قــومــي يــهــودي في 
فـــلـــســـطـــن، وتـــكـــويـــن مـــصـــالـــح مـــشـــتـــركـــة بــن 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة وهـــذه الــقــيــادات والــنــخــب، 
على حساب الحقوق القومية للشعب العربي 
الحقوق وتهميشها،  الفلسطيني، ونفي هذه 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــشــعــب الــعــربــي  ووســــــم الـــحـــركـ
الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــتـــطـــّرف واإلرهــــــــــــاب، وحـــل 
يهودي  اتفاق  إطــار  في  الفلسطينية  القضية 
عـــربـــي شـــامـــل بـــن الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة، ومــن 
القومية  الحركة  يمثلون  أنهم  يــّدعــون  كــانــوا 

العربية«.
التجّسس  بدايات  البحثي من  التناول  ويبدأ 
الصهيوني على العرب، واستعراض النشاط 
االســــتــــخــــبــــاراتــــي الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي ســــوريــــة، 
اليهودية  الوكالة  أجرتها  التي  واملفاوضات 
مــع الكتلة الــوطــنــيــة، ثــم يــجــري االنــتــقــال إلــى 
التي دّست في الصحف  املقاالت الصهيونية 
السورية واللبنانية خالل الثورة الفلسطينية 
بن  املفاوضات  من  االنتقال  وكيفية  الكبرى، 
إلـــى االخـــتـــراق الصهيوني،  الــوطــنــيــة  الــكــتــلــة 
لينتهي  الــيــهــوديــة،  لــلــوكــالــة  عــمــالء  وتجنيد 
الوكالة  العالقات بن  البحثي بتناول  الجهد 
اليهودية وبعض القادة الدروز في سورية، من 

لترحيل دروز فلسطن  أجــل تسويق خطتها 
إلـــى جــبــل الـــعـــرب، والــتــي انــتــهــت إلـــى الــفــشــل. 
ويــعــتــمــد مــحــمــود مـــحـــارب، فــي تــنــاولــه، على 
مــــصــــادر أولــــيــــة مــــن األرشــــيــــف اإلســـرائـــيـــلـــي، 
ــار فــي  ــ ــبـ ــ تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــــقــــاريــــر مــــســــؤولــــن كـ
جــهــاز املــخــابــرات الــتــابــع لــلــدائــرة السياسية 
اللقاءات  للوكالة اليهودية، الذين أجــروا تلك 
ــرات قـــادة  ــ ــذّك ــفـــاوضـــات واالتــــصــــاالت، ومــ واملـ
ــك الــــوقــــت، إضــافــة  الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة فـــي ذلــ
إلـــى مــحــاضــر االجــتــمــاعــات الــرســمــيــة، وغــيــر 
مندوبو  كتبها  التي  الطرفن،  بن  الرسمية، 
الوكالة اليهودية الذين حضروا االجتماعات، 
استقطبتهم  عـــمـــالء  ورســـائـــل  تــقــاريــر  ــــى  وإلـ
الوكالة اليهودية للعمل ملصلحتها، فضاًل عن 
الدراسات واملذكرات التي عالجت تلك الفترة. 
ويعزو محارب بدايات التجسس الصهيوني 
على العرب إلى عاملن أساسين، تمثال في 
املسعى الصهيوني لالستيالء على األراضي 
الـــعـــربـــيـــة وامـــتـــالكـــهـــا إلقــــامــــة املــســتــوطــنــات 
العربية  املــقــاومــة  الــيــهــوديــة عليها، وضـــرب 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي الـــذي 
هــدف إلــى تحويل فلسطن إلــى وطــن قومي 
لليهود وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه، 
ــبــــط ذلــــك بـــمـــدى تـــطـــور حـــركـــة الــتــحــّرر  وارتــ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي وبــــوتــــيــــرة الــنــضــال 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. وعـــلـــيـــه، دار صـــراع 
والحركة  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  بن 
الصهيونية على الرأي العام العربي، وعلى 
مواقف النخب العربية السياسية واإلعالمية 
ــاط املـــخـــابـــراتـــي  ــشــ ــنــ ودعــــمــــهــــا، وتـــكـــثـــف الــ

اعتقاله، ولجوئه إلى بيروت في العام 1937.
ــة  ــالـ ــوكـ ــــن الـ ــــود بـــــدايـــــات االتــــــصــــــاالت بـ ــعـ ــ وتـ
ــة إلـــــــى شــهــر  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــلــ ــتــ ــكــ الــــيــــهــــوديــــة والــ
فلسطن  زار  حـــن   ،1935 ــلـــول  أيـ ســبــتــمــبــر/ 
القيادي فخري البارودي، بهدف االطالع على 
ــاع املـــشـــروع الــصــهــيــونــي فـــي فلسطن،  ــ أوضـ
والـــتـــقـــى بــمــمــثــل الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة إلــيــاهــو 
أبشتاين، وزار مشاريع ومؤسسات تعليمية 
ــة يــــهــــوديــــة صــهــيــونــيــة  ــيـ ــاعـ ــنـ وزراعــــــيــــــة وصـ
مــخــتــلــفــة، وعــــددًا كــبــيــرًا مــن »الــكــيــبــوتــســات«، 
والــجــامــعــة الــعــبــريــة فـــي الـــقـــدس، ولــــم يخف 
والتقني  العلمي  بالتطور  انبهاره  الــبــارودي 
للمشاريع واملؤسسات التي زارهــا، وعّبر في 
الوقت نفسه عن خشيته من أخطار املشروع 
الـــصـــهـــيـــونـــي املــــتــــطــــّور عــلــمــيــا عـــلـــى الـــعـــرب. 
رئيس  إلــى  االجتماع  أبشتاين  عليه  واقــتــرح 
اليهودية، موشيه  للوكالة  السياسية  الدائرة 
شــاريــت، من أجــل الحصول على إجــابــاٍت عن 
تلك األســئــلــة، لكن الــبــارودي رفــض االقــتــراَح، 
لــكــي ال تــأخــذ زيـــارتـــه ُبـــعـــدًا ســيــاســيــا. وحــن 
ســـافـــر أبــشــتــايــن إلــــى دمـــشـــق، الــتــقــى فــخــري 
البارودي، بغرض تنظيم اجتماع رسمي مع 
يوليو/   17 فــي  ســوريــة،  فــي  الوطنية  الكتلة 
عن  الجانبن  بن  الحديث  ودار   ،1936 تموز 
الــوضــع فــي كــل مــن فلسطن وســـوريـــة، وعــن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق سالم بن الوكالة 
واقترح  العربية.  القومية  والحركة  اليهودية 
البارودي على أبشتاين أن تعطي الصهيونية 
إشــــــاراٍت واضـــحـــة لــلــعــرب عـــن حــســن نياتها 
تجاههم من أجل أن تكسب ثقتهم، وأن تخدم 
مــصــالــح الـــعـــرب أيـــضـــا، وأن »عــلــيــهــا تــعــديــل 
مسارها والتوّجه نحو الشرق، إن كانت تريد 
العرب«. وشّدد  إلى تفاهم كامل مع  التوصل 
الــبــارودي على أنــه »ال تــوجــد قــوة فــي العالم 
بإمكانها إيقاف الثورة الفلسطينية من دون 
 مفتاح وقف 

ّ
االستجابة لشروط مسبقة«، وأن

الثورة في فلسطن هو وقف الهجرة اليهودية 
إلى فلسطن، ومن دون وقف الهجرة ال يمكن 
الــحــديــث عــن اتـــفـــاٍق بــن الــعــرب والــيــهــود في 
اليهودية هو  الهجرة  فلسطن. فمطلب وقف 
أهــّم مطالب الــثــورة فــي فلسطن، ولــن يوقف 
الفلسطينيون ثورتهم من دون وقف الهجرة 
البارودي  اقترح  اللقاء،  اليهودية. وفي ختام 
أن تــقــوم الــوكــالــة الــيــهــوديــة بــمــســاعــدة الــوفــد 
الــســوري في بــاريــس، من أجــل إثبات ما يقال 
عن مشاعر الوّد التي يكّنها الشعب اليهودي 
لــلــشــعــب الـــعـــربـــي، »ومــــن شــــأن عــمــل كــهــذا أن 
ا للمبادرة  يعطي الكتلة الوطنية سالًحا قوّيً

باتجاه املواضيع التي جرى نقاشها«.
ــتـــايـــن  ــــن الـــــــبـــــــارودي وأبـــشـ ــاء بـ ــقــ ــلــ ــد الــ ــ ـ

ّ
ــه ــ ومـ

الوطنية  الكتلة  الرسمي األول بن  لالجتماع 
والوكالة اليهودية الذي جرى في بلودان في 
األول من أغسطس/ آب 1936، حيث قاد شكري 
القوتلي وفد الكتلة الوطنية الذي شارك فيه 
وفخري البارودي ولطفي الحفار، بينما مّثل 
وعاموس  أبشتاين  الياهو  اليهودية  الوكالة 
يعتبرون  الوطنية  الكتلة  قــادة  وكــان  لندمن. 
ــــدف الـــلـــقـــاء ال يـــخـــرج عــــن »اســتــيــضــاح  أن هـ
مــوقــف الــوكــالــة الــيــهــوديــة والــحــصــول منهم 
ــاًء على  ــنــ عــلــى مــعــلــومــات وتـــوضـــيـــحـــات، وبــ
الــوطــنــيــة إن كــانــت هناك  ذلـــك ســتــقــرر الكتلة 
جدوى لالستمرار في املفاوضات مع الوكالة 
الــيــهــوديــة«، ثــم ُعــقــد اجــتــمــاع آخــر بــن الكتلة 
الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة والـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة في 
دمشق في التاسع من أيلول / سبتمبر 1936.

وتمّيز موقف شكري القوتلي بأنه كان واضحا 
ــا تـــجـــاه رفــــض االّدعــــــــاء الــصــهــيــونــي  ــازمــ وحــ
فلسطن،  فــي  لليهود  تاريخيا  حقا  هناك   

ّ
أن

 الــيــهــود عــاشــوا فــي فلسطن قبل 
ّ

بــدعــوى أن
ألــَفــي عـــام، حــيــث ركـــز عــلــى الــفــصــل بــن حياة 
ــــالل الــعــصــور  ــيـــهـــود مــــع الــــعــــرب بـــســـالم خـ الـ
إقامة وطن  إلــى  الصهيونية  املاضية وسعي 
قومي لليهود في فلسطن. واعتبر أن املشكلة 
إقامة وطن  إلــى  الصهيونية  تكمن في سعي 
قومي يهودي في فلسطن، وفي الخطر الذي 
يشّكله إقامة وطن قومي يهودي في فلسطن، 
وطــالــب أبــشــتــايــن بــتــحــديــد الــضــمــانــات التي 
تحّدث عنها مّدعيا أن الوطن القومي اليهودي 
وعما  الفلسطيني،  بالشعب  األذى  يلحق  لن 
إذا كانت الغاية من إقامة وطن قومي يهودي 
قومي  وطـــن  إلـــى  هــي تحويلها  فلسطن  فــي 
يهودي. ولعل مواقف القوتلي جعلته موضع 
استهداف من طرف الوكالة الصهيونية، التي 
أوعزت ألحد عمالئها من أجل تنفيذ محاولة 

الغتياله.
ويبدو أن الهدف األساسي الذي كانت ترمي 
إلــيــه قـــيـــادة الــكــتــلــة الــوطــنــيــة مـــن الــعــالقــة مع 
الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة هـــو االســـتـــفـــادة مـــن قــوة 
الــيــهــود فــي أنــحــاء الــعــالــم مــن أجـــل مــســاعــدة 
استقاللهم عن  لنيل  الوسائل  بكل  السورين 
 أنه كان واهيا، ألن 

ّ
فرنسا. لكن سرعان ما تبن

والكذب،  الــخــداع  يمارسون  كانوا  الصهاينة 
وكانوا يرمون إلى الحصول على موقٍف داعم 
ملشروعهم االستيطاني، وظهر ذلك جليا في 
الــذي »استخلص من مواقف  القوتلي  موقف 
الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة فــــي هـــذيـــن االجــتــمــاعــن 
الـــرســـمـــيـــن، أن لــيــس هـــنـــاك جـــــدوى مـــن تلك 
ــز جـــل جــهــده على  املـــفـــاوضـــات فــأوقــفــهــا وركــ
العربية  للثورة  الدعم  أشكال  مختلف  تقديم 

الفلسطينية الكبرى«.
كــــان مــعــظــم قـــــادة الــكــتــلــة الــوطــنــيــة يـــدركـــون 
حــســاســيــة الـــلـــقـــاءات مـــع الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة، 
السوري،  الوفد  باسم  القوتلي،  طالب  ولذلك 
بــعــدم نــشــر أّي شـــيء عـــن االجــتــمــاعــن معها 
مــن دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــســّبــقــة من 
الــطــرفــن، لــكــن بــعــض قــادتــهــا لــم يــجــد حرجا 
في إبقاء صالٍت معينٍة مع الوكالة اليهودية، 
ألنـــه كـــان يــتــوهــم إمــكــانــيــة مــســاعــدة الــوكــالــة 
الــيــهــوديــة لـــه مـــن أجـــل وصــــول جــمــاعــتــه إلــى 
الحكم في ســوريــة، من خــالل عالقات الحركة 
الــصــهــيــونــيــة بــفــرنــســا، مــثــلــمــا تـــوهـــم محمد 
ــر يــعــتــقــد  ــ ــان بــعــضــهــم اآلخــ ــ األشــــمــــر، فــيــمــا كـ
بوجود مصالح مشتركة معها، مثلما اعتقد 
نــصــوح بــابــيــل، الـــذي كـــان يـــرى تــلــك املصالح 
في إلغاء املعاهدة السورية الفرنسية املبرمة 
عام 1936، ألن إلغاء املعاهدة وإفشال حكومة 
ــات املــعــارضــة  ــويـ جــمــيــل مــــردم يـــتـــصـــّدران أولـ
ــك الــــوقــــت عــبــد  ــ ــان يـــتـــزعـــمـــهـــا فــــي ذلــ ــ ــتــــي كــ الــ
الرحمن الشهبندر، على خلفية أن »عدم إلغاء 
املعاهدة قد يضع حّدًا ملشروع سورية الكبرى 
الذي ينادي به الدكتور الشهبندر. أما نجاح 
حــكــومــة جــمــيــل مــــردم فــقــد يــــؤدي إلـــى تعزيز 
ــعــــاف املــعــارضــة  قــــوة الــكــتــلــة الــوطــنــيــة وإضــ
ــي املـــقـــابـــل، كــان  الــشــهــبــنــدريــة أو قــمــعــهــا«. فـ
جميل مردم وآخرون في قيادة الكتلة الوطنية 
ينطلقون في اتصاالتهم مع الوكالة اليهودية 
من »فرضية وجود ثالثة أطــراف في القضية 
الفلسطينية؛ وهم العرب واليهود وبريطانيا، 
ويــرون أن التوصل إلى السالم الحقيقي يتم 
الحسبان مصالح جميع  فــي  ُأخـــذت  إذا  فقط 

هذه األطراف«. 
واستثمرت  اليهودية،  الوكالة  استغلت  وقــد 
في ذلك كله، من أجل بناء التواصل وتمتينه 
مــن بعض مــن أنــســاق معها خــدمــة ملصالحه 
الــشــخــصــيــة والــحــزبــيــة، وأوعـــــزت املــهــمــة إلــى 
رجــالــهــا مــن الــيــهــود الــســوريــن وســواهــم، من 
أجــــل تــجــنــيــد شــخــصــيــاٍت كـــانـــت تــســعــى إلــى 
التكّسب املــادي مقابل التعاون معها وخدمة 
أهدافها، حيث يكشف محارب عن أسماء من 
تــعــاون مــع الــوكــالــة الــيــهــوديــة، وتلقى أمـــوااًل 

لقاء خدماته الوضيعة.
)كاتب سوري(

إماطة اللثام عن المخفي والمسكوت عنه
العالقات السرّية بين 

الوكالة اليهودية وقيادات سورية

الهدف األساسي الذي 
كانت ترمي إليه قيادة 

الكتلة الوطنية من 
العالقة مع الوكالة 
اليهودية االستفادة 

من قوة اليهود 
من أجل مساعدة 

السوريين ضد فرنسا

يكشــف كتاب »العالقات الســرية بين الوكالة اليهودية وقيادات ســورية في أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى« للباحث محمود 
محارب، ما جرى في اللقاءات واالتصاالت واالجتماعات السرّية التي أقامتها الوكالة اليهودية، مع شخصياٍت سياسيٍة وإعالميٍة 

سورية. هنا قراءة في الكتاب

يعزو الباحث محمود محارب بدايات التجسس الصهيوني على العرب 
على  لالستيالء  الصهيوني  المسعى  في  تمثال  أساسيين،  عاملين  إلى 
المقاومة  وضرب  عليها،  اليهودية  المستوطنات  إلقامة  األراضــي 
تحويل  إلى  هدف  الذي  الصهيوني  للمشروع  الفلسطينية  العربية 
الفلسطيني منه،  الشعب  لليهود وطرد  إلى وطن قومي  فلسطين 
وبوتيرة  الفلسطيني  الوطني  التحرر  حركة  تطور  بمدى  ذلك  وارتبط 
الوطنية  الحركة  بين  صراع  دار  وعليه،  الفلسطيني.  الوطني  النضال 
الفلسطينية والصهيونية على الرأي العام العربي وقضايا أخرى كثيرة.

بدايات التجسس الصهيوني

20

الفلسطينية  الـــثـــورة  أثــنــاء  فــي  الــصــهــيــونــي 
الكبرى، التي امتدت من العام 1936 – 1939، 
لــذلــك اهــتــم املــكــتــب الــعــربــي الــتــابــع لــلــوكــالــة 
اليهودية في أثنائها بكل من سورية ولبنان، 
بعد تحولهما إلى مراكز للثوار الفلسطينين 
ومـــركـــز إســـنـــاد هــــام لـــلـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
خــروج  بعد  بالبلدين  االهــتــمــام  ذلــك  وازداد 
فلسطن،  مــن  الحسيني  أمــن  الــحــاج  املفتي 
ــر مـــحـــاولـــة الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة  ــ عـــلـــى أثـ
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حرب إسرائيلية لكتم الصوت الفلسطيني
رام اهلل ـ العربي الجديد

غـــارديـــان«  »ذا  صحيفة  نــشــرت   ،2011 عـــام 
فــيــديــو صــــّوره الطفالن  الــبــريــطــانــّيــة مقطع 
حينها، منى ومحمد الكرد. شقيقان توأمان 
مــن حـــّي الــشــيــخ جــــّراح فــي الــقــدس املحتلة، 
يـــصـــّوران ويــحــكــيــان، وهــمــا فـــي عــمــر الــــ12 
عاما فقط، كيف استولى املستوطنون على 
جزٍء من منزلهما، ويرويان خالل ذلك قضّية 
ـــان عــلــى عــــدم الــجــن 

ّ
شــعــٍب بــأكــمــلــه، ويـــحـــث

فـــي مــقــاومــة االحــــتــــالل. قــبــل أشـــهـــر، انــتــشــر 
اإلسرائيلي  املستوطن  يظهر  فيديو  مقطع 
ــزءًا مــن مــنــزل عائلة   جـ

ّ
يــعــقــوب الـــذي يــحــتــل

الكرد في حي الشيخ جراح، بينما تواجهه 
مــنــى وتــقــول لــه »أنــــت تــســرق بــيــتــي«، فيما 
 »إن لم أسرقه فسيسرقه أحد 

ً
يرّد هو قائال

آخر«، في اعتراف واضح منه بعدم أحقيته 
أحد  الفيديو  ذلــك  كــان  املنزل واحتالله.  في 
املقاطع التي ساهمت في حشد الرأي العام 
الــعــاملــي إلـــى جــانــب الــحــي، ورفــــض تهجير 
أعـــوام على فيديو الصحيفة  أهــلــه. بعد 10 
الــبــريــطــانــيــة، أصــبــحــت مــنــى الــكــرد ناشطة 
وإعــالمــّيــة مــقــدســّيــة مــعــروفــة، فــيــمــا أصبح 
أخــوهــا محمد كــاتــبــا، وبـــات االثــنــان صوتا 
مرفوعا وعاليا في وجه ممارسات االحتالل 
سلبهم  فــي  الفلسطينين   

ّ
بــحــق املمنهجة 

بــيــوتــهــم وأرضـــهـــم واحــتــاللــهــا، عــبــر قضّية 
حـــي الــشــيــخ جـــــراح. أغـــضـــب ذلــــك االحـــتـــالل 
 قّوته إسكاتهما، ومعهما 

ّ
الذي يحاول بكل

 الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــهـــدف إبــــــادة الـــروايـــة 
ّ

كــــل
الفلسطينية، بعدما أخذت حّيزًا واسعا من 
االهتمام العاملي. فيوم أمس األحد، اعتقلت 
الكرد )23  قــوات االحــتــالل اإلسرائيلي منى 
ــّراح،  عـــامـــا( مـــن مــنــزلــهــا فـــي حـــي الــشــيــخ جــ
ــتـــدعـــاء بحق  ــذّكــــرة اسـ ـــمـــت الــعــائــلــة مــ

ّ
وســـل

التحقيق  إلـــى  الـــذي ذهـــب  مــحــمــد،  شقيقها 
في مركز شرطة االحتالل في شــارع صالح 
الدين في مدينة القدس. أثار االعتقال غضبا 
 
ّ
بأن تأكيداٍت  وســط  وعامليا؛  عربيا  واسعا، 
 ذلــك يــأتــي فــي إطـــار مــحــاوالت االحــتــالل 

ّ
كــل

إسكات أهالي حّي الشيخ جراح، الناشطن 
مــعــهــم، والصحافين  مــنــهــم، واملــتــضــامــنــن 
الذين يغطون القضية، في محاولٍة للتعتيم 
هــؤالء،  بكاميرات  ــق 

ّ
تــوث التي  على جرائمه 

اّدعـــاءات  ثبت زيــف 
ُ
لت العالم  وتنتشر حــول 

لُيبرر  يستخدمها  التي  والحجج  االحتالل 
تطهير الفلسطينين عرقيا.

ــة، قـــال  ــرطـ ــام مـــركـــز الـــشـ ــ فــــي حـــديـــثـــه مــــن أمــ
 فلسطيني مــهــدد 

ّ
ــو مــســن الـــكـــرد، وهـ نــبــيــل 

ابنته منى  اعتقال   
ّ
إن بالتهجير من منزله، 

واســـتـــجـــواب ابـــنـــه مــحــمــد »يـــأتـــي فـــي إطـــار 
 األصــــوات 

ّ
ــتـــالل إســـكـــات كـــل مـــحـــاوالت االحـ

 األصوات ستبقى مرتفعة«. 
ّ
في القدس، لكن

واعـــتـــبـــر رئـــيـــس لــجــنــة أهـــالـــي حـــي الــشــيــخ 
»العربي  لـ فــي حديث  جـــراح، يعقوب عــرفــة، 
الجديد«، أن اعتقال منى الكرد هو تصعيد 
جــديــد يستهدف أهــالــي حــي الشيخ جــراح، 
القسري لصالح  بالتهجير  املهدد أصحابه 
ــدأ االحــــتــــالل حــمــلــة  ــ املـــســـتـــوطـــنـــن، حـــيـــث بـ
ــالــــي الـــحـــي بتهم  العـــتـــقـــال الــنــاشــطــن وأهــ

التحريض.

منى ومحمد والشيخ جراح
ــيـــخ جـــــــراح مــنــذ  يــــخــــوض أهــــالــــي حــــي الـــشـ
أربــعــة عــقــود صــراعــا قــانــونــيــا ملــنــع سيطرة 
تلك  املستوطنن على منازلهم، وتصاعدت 
ــيـــرة، وســـط تضامن  األزمــــة فــي اآلونــــة األخـ
مع أهالي الحي املهدد أصحابه بالتهجير. 
يشهد حي الشيخ جراح، منذ نحو شهرين، 
احــتــجــاجــات يــومــيــة عــلــى خــلــفــيــة الــتــهــديــد 
منازلها  مــن  فلسطينية  عــائــالت  بتهجير 
ويعاني  االستيطانية.  الجمعيات  لصالح 
أهــالــي حــي الــشــيــخ جـــراح مــنــذ أســابــيــع من 
حصار مشدد عليهم، ومحاوالت الناشطن 
ــك الـــحـــصـــار، بـــعـــدمـــا أغـــلـــقـــت قــــوات  ــ لـــفـــك ذلـ
باملكعبات  الرئيسي  الحي  مدخل  االحتالل 
حي  مــع  العاملي  التضامن   

ّ
لكن اإلسمنتية. 

الشيخ جــّراح وتدويل القضية كان بجهود 

الكرد وشقيقها محمد، وعــدد من  من منى 
ــقـــذوا_ الــنــاشــطــن الــذيــن أطــلــقــوا وســـم »#أنـ

واإلنكليزية،  بالعربية  حي_الشيخ_جراح« 
واســـتـــخـــدمـــوا حــســابــاتــهــم لــنــشــر وتــوثــيــق 
هم، 

ّ
بحق اليومية  اإلســرائــيــلــيــة  االنــتــهــاكــات 

 كل 
ّ
ــار تضامنا واســعــا، خــصــوصــا أن مــا أثـ

ل 
ّ
االنتهاكات كانت تحصل لفلسطينين عز
في منازلهم وبوضوح في مقاطع الفيديو.

ــــي جــامــعــة  ــــرد اإلعـــــــــالم فـ ــكـ ــ درســـــــت مـــنـــى الـ
 

ّ
 مــيــدانــيــة فــي ظــل

ً
بــيــرزيــت، وبــاتــت مــراســلــة

البيانات  تكتب  من  فهي  الحالية،  الــظــروف 
ــار الـــــصـــــورة والـــشـــعـــار  ــتــ وتـــنـــشـــرهـــا وتــــخــ
والحملة والعنوان، ولها جهد كبير في نشر 
الوعي ورفعه لهذه القضية. فعبر حسابها 
عــلــى »إنــســتــغــرام« الـــذي زاد مــتــابــعــوه على 
املليون، تنقل الشابة منى الكرد ما يحصل 
 بــلــحــظــة. 

ً
ــة ــيـــخ جــــــــراح، لـــحـــظـ ــّي الـــشـ ــ فــــي حــ

ويحتّجون  ويهتفون  ون 
ّ
يغن فلسطينيون 

فُيقمعون  بــيــوتــهــم،  مــن  لتهجيرهم  رفــضــا 
بالضرب واالعتقال واملياه العادمة وُيضّيق 

املستوطنون  يسرح  فيما  عليهم،  االحــتــالل 
ــك، يــعــلــو صــوت  ويـــمـــرحـــون. وفـــي وســـط ذلــ
ــا، فـــــي وجــــــه جــــنــــود االحــــتــــالل  ــيــ ــالــ مـــنـــى عــ
ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه، فـــتـــقـــول لـــهـــم »انــــخــــرســــوا« 
و»ارجـــعـــوا إلــى حيث أتــيــتــم«، و»هـــذا بيتي 
ــــل«،  ــــي ولــــن أرحـ ــذه أرضـ ــ ــذا شـــارعـــي وهـ ــ وهـ
مــع غــيــرهــا مــن الــعــبــارات الــتــي كــانــت سببا 
واملتابعن  الناشطن  تجمهر  فــي  رئيسيا 
مــن الــعــالــم حـــول مــنــى، وتـــرديـــد اســمــهــا في 
»أيقونة حرّية«، و»زيتونة  مواقع التواصل كـ
 مباشر لها، قالت 

ّ
فلسطينية«. وفي آخر بث

مــنــى لــلــمــتــابــعــن: »الــنــصــر قــريــب بـــس الزم 
نستمر«.

الــكــرد تدويناته  مــن جــانــبــه، يــكــّرس محمد 
عــبــر مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« لــلــقــضــيــة ولــلــتــوعــيــة 
بها، حيث يكتب باللغة اإلنكليزّية ليفضح 
االحـــتـــالل، ومــّدعــي اإلنــســانــّيــة حـــول العالم 
الذين يقفون عند فلسطن فال يشملونها في 
مطالباتهم بالحقوق والحرّية. ُعرف محمد 
بإطالالته على القنوات األميركية والغربية، 
نوا أسئلتهم 

ّ
حيث تحدى املذيعن الذين بط

ليجعلوه فــي مــوقــع املــتــهــم بــــداًل مــن موقع 
ــــرف بــنــبــاهــتــه في  املـــدافـــع عـــن بــيــتــه. كــمــا ُعـ
دحض مزاعم االحتالل ومؤيديه ورواياتهم 
للفلسطينين  العرقي  التطهير  تدعم  التي 

وتهجيرهم من منازلهم.

استهداف الصحافيين
 صوت 

ّ
يستهدف االحــتــالل اإلســرائــيــلــي كــل

فــي حــّي الشيخ جـــراح، فــال يكتفي باعتقال 
الــنــاشــطــن واملــتــضــامــنــن مــع الــحــّي وأهــلــه، 
ويــعــتــدي عليهم  الــصــحــافــيــن  يعتقل  إنــمــا 
رت في 

ّ
ويحاول منعهم من التغطية التي أث

الــــرأي الــعــام الــعــاملــي، بــعــدمــا كــانــت ماكينة 
الــروايــة فيه. ويؤكد  االحــتــالل تسيطر على 
صحافيون مقدسيون تعّرض العديد منهم 
خالل تغطية األحداث في القدس العتداءات 
ممنهجة بالضرب وإطالق الرصاص عليهم، 
كــمــا طــاولــت هـــذه االعـــتـــداءات الصحافين 
واملسعفن العرب، في حن لم يعترف جنود 
االحـــتـــالل بــبــطــاقــة الــصــحــافــة الـــصـــادرة عن 
نقابة الصحافين الفلسطينين أو بطاقات 
ــة. لــيــل الــســبــت املـــاضـــي،  ــيـ الــصــحــافــة الـــدولـ
اإلعــالمــيــة جيفارا  االحــتــالل  قـــوات  اعتقلت 
البديري، مراسلة قناة »الجزيرة«، لساعات 
فــي مــركــز شــرطــة صـــالح الــديــن فــي الــقــدس 
ــــدي عــلــيــهــا بـــالـــضـــرب خــالل 

ُ
ــت املــحــتــلــة، واعــ

اقتيادها إلى داخل سيارة دورية عسكرية، 
قبل إطالق سراحها، شرط اإلبعاد عن كامل 
حّي الشيخ جراح في القدس املحتلة ملدة 15 
يوما. وأشارت البديري في حديثها لوسائل 
 التحقيق 

ّ
اإلعالم بعد إطالق سراحها إلى أن

مــعــهــا اســتــمــر أكــثــر مــن ثـــالث ســـاعـــات، فقد 
ُوجهت إليها تهمة »االعــتــداء« على مجندة 
ــن خـــالل  ــ ــا ُدحــــــــض مـ ــ ــيــــة، وهــــــو مـ ــلــ ــيــ إســــرائــ
مــقــاطــع فــيــديــو أظـــهـــرت مــجــنــدات وجــنــودًا 
وهم يعتدون عليها من دون مبرر. وأدانــت 
شــبــكــة »الـــجـــزيـــرة« اعــتــقــال قــــوات االحــتــالل 
االعتداء عليها.  البديري، عقب  اإلسرائيلية 
 االعتقال يأتي بعد أسبوعن 

ّ
وأوضحت أن

من قصف )إسرائيل( برج الجالء بغزة الذي 
يضم مكاتب الجزيرة. من جهته، قال مدير 
مكتب »الجزيرة« في القدس، وليد العمري، 
إن جـــيـــفـــارا أصـــيـــبـــت بـــكـــســـر فــــي ذراعــــهــــا. 
ــد بــــــرس«:  ــتـ ــيـ ــيـ ــالــــة »أســـوشـ وأضــــــــــاف، لــــوكــ
»إنــهــم يــهــاجــمــون الــصــحــافــيــن فــي الــقــدس 
الــشــرقــيــة، ألنــهــم ال يــريــدونــهــم أن يستمروا 
في تغطية ما يحدث داخــل الشيخ جــراح«. 
وهــذه ليست املــرة األولــى التي تعتقل فيها 
ــــوات االحـــتـــالل صــحــافــيــن يـــشـــاركـــون في  قـ
تغطية االعتصامات في حّي الشيخ جراح، 
 حيث اعتقلت قبل نحو 10 أيام الصحافين 
زيــــنــــة الـــحـــلـــوانـــي ووهــــبــــي مـــكـــيـــة لــخــمــســة 
أيــــام. وفـــي 31 مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، أطلقت 
ســراحــهــمــا، شـــرط الــحــبــس املــنــزلــي لخمسة 
أيـــــام، واإلبـــعـــاد عـــن حـــّي الــشــيــخ جــــراح في 
القدس ملدة شهر، ودفع كفالة مالية مقدارها 

ألفا شيكل )نحو 600 دوالر(.

يهاجم االحتالل من 
يوثّق انتهاكاته في حي 

الشيخ جراح

ال تترك منى الكرد هاتفها، فتوثّق جرائم االحتالل في حي الشيخ جراح، فيما يحشد شقيقها محمد الرأي العام 
العالمي ويفضح النفاق؛ فأصبحا، إلى جانب الصحافيين، هدفًا لالحتالل الذي يريد إبادة السردية الفلسطينية

ــل بـــخـــبـــر اعـــتـــقـــال الــنــاشــطــة  ــتــــواصــ ــ ــّجــــت مــــواقــــع ال ضــ
الفلسطينية واإلعالمية املقدسية من حّي الشيخ جراح، 
 
ً
تــداوال الكرد، األحــد، فتصّدر اسمها قائمة األكثر  منى 
في عدد من الدول العربّية، وسط غضب عارم، كون منى 
، بعدما 

ً
الكرد، واحدة من أكثر الناشطني انتشارًا ومتابعة

دت نفسها للدفاع عن القضية والنشر حولها، وكان 
ّ
جن

لها املجهود األكبر في تدويلها.
ودّون املغردون بكثافة عن اعتقال الكرد وتسليم العائلة 
رة استدعاء بحق شقيقها محمد، بعد عدم إيجاده 

ّ
مذك

فــي املـــنـــزل، مــؤكــديــن أّن مــنــى الــكــرد هــي صـــوت الحق 
هم سيستمرون في نقل صوت حي الشيخ 

ّ
والحرّية، وأن

جراح، بالرغم من محاوالت االحتالل املستمرة إلسكات 
األخبار  وانتشرت  معهم.  واملتضامنني  انه 

ّ
وسك الحّي 

عدا  واســـع،  غضب  وســط  واإلنكليزية  العربية  باللغتني 
انتشار وسوم #منى_الكرد، #انقذوا_حي_الشيخ_ عن 

جـــراح، #الــحــريــة_ملــنــى_الــكــرد، وغــيــرهــا. وكتبت شيماء 

صــالــح »اعــتــقــلــوهــا ألنــهــم جــبــانــني، خـــافـــوا مــنــهــا ألنــهــا 
قذارتهم وغدرهم، خافوا  لنا  تنقل  اللي  الحقيقة  عدسة 
من صوتها الحر«. وقالت هناء: »ُهنا َباقون، لن نرحل، 
وصوت الحق لن ُيكتم، كلنا ُمنى الكرد«. وعن استهداف 
الكرد،  منى  »اعتقال  سهاد  كتبت  للناشطني،  االحتالل 
املقدسي  عن  البحث  العتقاله،  الكرد  محمد  عن  البحث 
إياد أبو سنينة، استدعاء زهير الرجبي... حملة اعتقال 
 صـــوت لــســا بــذكــر أحــيــاء الــقــدس وبــورجــي العالم 

ّ
لــكــل

صورة االحتالل الحقيقية«.
ــق محمد فــروانــة: »اعــتــقــال منى 

ّ
وفــي اإلطـــار نفسه، عــل

ــــة على  ــكــرد الـــيـــوم، وحــبــس الــصــحــافــيــني مـــؤخـــرًا، دالل ال
فضح حقيقته أمام العالم. 

ُ
خوف الكيان الوهمي من أن ت

 فرد 
ّ

كشف أكثر كل يوم، ومن واجب كل
ُ
هذه الحقيقة ت

فينا أن يستخدم ما يملك ألن يكشفها أكثر، فاألرض ما 
زالت تحت االحتالل والحّي ما زال بخطر التهجير... فال 

وا الحديث عن فلسطني«.
ّ
تمل

غضب وتضامن

MEDIA
منوعات

»نزّل 
القاطع«

عّمان ـ العربي الجديد

»نـــّزل  مــع حملة  أردنـــيـــون بشكل كبير  تــفــاعــل 
لدعوة   

ً
استجابة األحـــد،   - السبت  ليل  الــقــاطــع« 

إطـــفـــاء الــكــهــربــاء عـــن املـــنـــازل ملـــدة ســاعــة )مــن 
احــتــجــاجــًا عــلــى صفقة  ــاًء(،  مــــســ ــــى 11  إل  10
ــلـــي، وذلـــــك بعد  ــيـ ــتــــالل اإلســـرائـ الـــغـــاز مـــع االحــ
األحــــــــداث األخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا األراضــــــي 

الفلسطينية، الشهر املاضي، كخطوة تضامنية 
ووثــق  املحتلة.  األراضـــي  فــي  الفلسطينيني  مــع 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  أردنــــيــــون عــبــر مـــواقـــع الـ
مشاركتهم في الحملة، لتتصدر وسوم »#نّزل_
الــقــاطــع« و»#غـــاز_الـــعـــدو_احـــتـــالل« و»#نـــــّزل_
 
ً
ــداوال الــقــاطــع_لــتــرفــع_كــرامــتــك« قــائــمــة األكــثــر تـ

من  الكثير  دعــا  حيث  األردن،  فــي  تويتر  على 
املشاركني إلى مزيد من الفعاليات الشعبية التي 

الرافض ألي عالقة سياسية  املوقف  تعّبر عن 
أو تجارية أو غيرها مع االحتالل. وقالت حركة 
للغالبية  الوطن  بحجم  يقاطع«: »شكرًا  »األردن 
الساحقة من األردنيات واألردنيني، ملساهمتهم 
بالرفض  للحكومة  واضحة  رسالة  توجيه  في 
واالمتناع عن استخدام الغاز املسروق من قبل 
ــتـــالل«.  وكــتــب فـــراس أبـــو هـــالل: »تــجــاوب  االحـ
ــع_ ــاطـ ــقـ ــّزل_الـ ــع حــمــلــة #نـ ــي األردن مـ كــبــيــر فـ

لترفع_كرامتك التي تطالب بوقف استيراد الغاز 
الفلسطيني املسروق من قبل االحتالل، إضافة 
إلــى أّن هــذه الصفقة هي دعــم القتصاد القتلة، 
فإن املنطقة العربية غنية بالغاز والنفط، ويمكن 
إيجاد بدائل من الغاز املسروق«. وغردت عبير 
خليل: »عشت يا أردن، ألغي يا حكومة الصفقة 
املــشــؤومــة، مــا بــدنــا غـــاز، بــدنــا نــقــاطــع... نــزلــوا 

هالقاطع، وفاتورة إلهم مش دافع«.

منى الكرد باتت »أيقونة« فلسطينية في العالم )أحمد غرابلي/فرانس برس(

Monday 7 June 2021
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تقترب من األربعن عاما بمختلف مراحلها، 
والتي طرح خاللها ما يزيد على 300 أغنية 
معظمها  في  الفني، خاطب  بتفرده  وقعها 
املرأة، يجد أنه لم يستعن في أغانيه الغزلية 
اللواتي  الشاعرات  النساء  من قصائد  بأي 
إال فيما ندر.  األدبــيــة،  الساحة  تمتلئ بهن 
فالساهر لم يخض تجربة الغناء للشاعرات 
إال في مرات محدودة، بدأها في عام 2008 
للشاعرة نشوى  أغنية »هــات حضنك«  مع 

ألبوم »صـــور«، وأتبعها بتجربة  جــرار في 
ثانية مــع الــشــاعــرة ذاتــهــا فــي الــعــام التالي 
ألــبــوم »الــرســم  بأغنية »نــمــت وحلمت« فــي 
بــالــكــلــمــات«، قــبــل أن يــطــرح فــي ألــبــومــه »ال 
تزيديه لوعة« الصادر عام 2011، القصيدة 
الــفــصــحــى الــوحــيــدة الــتــي قــدمــهــا لــشــاعــرة 
وهـــي »مــــاذا بــعــد؟« مــن كــلــمــات حــنــن عمر. 
وفــي عــام 2018 قــدم أغنية »نحنا مــا بدنا 
شي« من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، 

عّمان ـ محمود الخطيب

ــزار  ــ ــر نــ ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــا كـــــــان اســـــــم الـ ــمــ كــ
قـــبـــانـــي يـــحـــظـــى بـــحـــب وشـــغـــف 
الغزلية  بسبب قصائده  النساء، 
ــرأة وحقوقها،  والــجــريــئــة واملــدافــعــة عــن املــ
بالنساء  الساهر  كاظم  املطرب  اسم  يرتبط 
يجذب  أن  استطاع  العراقي  فاملغني  كذلك. 
ــاتـــه، فـــصـــار مــطــربــهــن  ــيـ ــنـ قــلــوبــهــن إلـــــى أغـ
املفضل، منذ أن تخصص في تقديم قصائد 
الفني.  وملهمه  النساء  نصير  قباني  نــزار 
حتى أن الــســاهــر الـــذي بــدأ مــشــواره الفني 
لألغنيات  مــقــدمــا  الثمانينيات  نــهــايــة  فــي 
الغنائي  جلده  من  ر  غيَّ الشعبية،  العراقية 
على أعتاب األلفية الجديدة، جارًا الجمهور 
معه إلى بستان القصيدة الفصحى املليئة 
بــالــغــزل، حتى صـــارت »األغــنــيــة القصيدة« 
مغن  أي  ينجو  فال  الساهر.  باسم  مرتبطة 
آخــــر مـــن فـــخ املـــقـــارنـــة مـــع املــغــنــي الــعــراقــي 
ــمــا فــيــه ال 

ّ
ــــذي يــعــد ُمــعــل ــذا الـــلـــون، والـ فـــي هـ

يضاهيه أحد.
لكن املطلع على سيرة الساهر الفنية التي 

بقدر ما تزيد معدالت 
الكوالجين في البشرة 

تبدو مشدودة أكثر

الساهر ال يدافع عن 
النساء بشكل خاص بل 
يدافع عن قيمة الحب

يشمل المزاد أول عمل 
»أن إف تي« ذكي: شخصية 

أليس االفتراضية

2223
منوعات

واألغنية كانت شارة مسلسل »الواق واق«.
ترى الشاعرة حنن عمر )غنى لها الساهر 
ــعـــد؟«(، أن غــنــاء القصائد  بـ قــصــيــدة »مــــاذا 
ــقـــط عــلــى  ــنـــســـاء ال يــقــتــصــر فـ ــالـ ــيـــة بـ الـــغـــزلـ
مواضيع الدفاع عن املرأة وحقوقها، وتشرح: 
دفــاع عن  القصائد/األغاني، هناك  »فــي كل 
الــرجــل الــعــاشــق، وأجـــد أن كــاظــم هــو صوت 
الــرجــل الــعــاشــق بــامــتــيــاز، الــرجــل الحقيقي 
الــــذي يــحــب بــصــدق ويـــقـــول فـــي محبوبته 

أجمل ما يمكن أن يقال في املرأة، لذا برأيي 
فإن كاظم الساهر ال يدافع عن النساء بشكل 
خــاص، بل يدافع عن قيمة الحب الحقيقية 
بشكل عام في أغانيه، سواء كان في أعماق 
رجل أو في أعماق امرأة، وهذا ما ينبغي أن 
الفنان الحقيقي عليه، وهو أن يكون  يكون 
صوت اإلنسان والجمال أينما كان وكيفما 
كــان«. وحــول اقتصار تجربة كاظم الساهر 
في التعامل مع الشاعرات على عدد محدود، 
ترى حنن أن األمــر عــادة يكون بيد املطرب 
الــــذي يــخــتــار مــا يــجــده مــنــاســبــا فــي الــوقــت 
الذي يحدده، مشيرة إلى تجربتها الوحيدة 
مـــع كـــاظـــم، كـــانـــت عــنــدمــا أهـــدتـــه ديــوانــهــا 
ــار مــنــه مـــا وجـــــده مــالئــمــا  ــتــ الـــشـــعـــري، واخــ

ملشروعه الفني.
الـــشـــاعـــرة نــشــوى جـــــرار، والـــتـــي تـــجـــرأت أن 
ترسل بقصيدة ملطربها املفضل لكي يغنيها 
لها، تروي حكايتها بالقول: »لك أن تتخيل 
 في 

ً
غ قليال

َ
طفلة في عامها الثالث عشر، تلث

لفظ الراء وتتفوق في دراستها كي ال تترك 
بكتابة  هوسها  على  بلومها  ألحــد  فــرصــة 
الـــشـــعـــر، تـــحـــارب طـــواحـــن الـــحـــظ، لــتــرســل 
ــي، كاظم  ورقـــة واحــــدة لــعــراب شغفها األدبــ
ـــهـــا األولــــى، 

َ
الـــســـاهـــر، وعــنــدمــا تــصــلــه ورقـــت

 لها: 
ً
يرن هاتف منزلها ليأتي صوته قائال

ال تتوقفي أبــدًا، سيكون لنا ذات يــوم شيء 
معا، وهو ما تحقق بعد عشرة أعوام عندما 
غنى لي )هات حضنك(،  كان تعاوني األول 
بــعــد اجــتــهــاد كــبــيــر، وهــــو شـــهـــادة أعــلــقــهــا 
ــان«.  ــنــ ــــى جـــانـــب شـــهـــادتـــي فــــي طــــب األســ إلـ
تضيف نــشــوى: »فــي الــتــعــاون الــثــانــي، كان 
ُمــعــد مسبقا،  فــالــلــحــن  لــلــغــايــة  األمـــر صعبا 
وكاظم يشتهي أغنية تبدأ بكلمتن اثنتن، 
لـــم أنـــم أليــــام حــتــى كــانــت )نــمــت وحــلــمــت(، 
للعاشقات  أن تكون نشيدًا  والتي أسعدني 
والـــعـــاشـــقـــن مــــعــــا«. وحـــــــول نـــــــدرة تـــعـــاون 
الــســاهــر مــع األصــــوات الــشــعــريــة النسائية، 
ترد نشوى األمر إلى أن القصيدة هي التي 
تــفــرض نفسها عــلــى املــطــرب، فــهــو ال ينظر 

إلى اسم كاتب القصيدة بقدر مضمونها.
ــد الــفــنــي،  ــاقـ ــنـ يـــجـــد الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي والـ
ــان الـــذكـــي  ــنـ ــفـ ــة، فــــي كـــاظـــم الـ ــاعـ ــنـ طــلــعــت شـ
ــــاء صــفــة  ــــذكـ واملـــلـــحـــن املـــتـــمـــيـــز، يـــضـــيـــف: »الـ
الــراحــل عبد الحليم  كــان يمتاز بها املــطــرب 
حافظ، وأجــد أن الساهر هو التالي في هذا 
وقـــادر على  أيضا  األمـــر، فهو ملحن متميز 
مشروعه  مــع  تــتــواءم  التي  الكلمات  اختيار 
الفني، فالساهر هو نصير املرأة وقضاياها 
الراقية،  املشاعر  بأغانيه عن  األول  واملــدافــع 
لذا أرى أنه األحق بأن يحظى باملكانة التي 
وصــل إلــيــهــا«. ويــرفــض شناعة حصر غناء 
الساهر الغزلي بنصوص نساء على اعتبار 
بالقول:  ذاتــهــا،  تدليل  األقـــدر على  املـــرأة  أن 
الشاعر/  يكتبها  التي  القصيدة  »بالعكس 
الــرجــل أصــــدق، وتــجــد روح املــــرأة بــهــا أكثر 
شمولية«. ويؤشر شناعة على مسألة خجل 
املـــرأة العربية عــامــة فــي التعبير  الــشــاعــرة/ 
عن مشاعرها إال فيما ندر، لذلك: »بالتأكيد 
ــــدى  ــرة الــــقــــصــــيــــدة، ومـ ــكـ ــفـ ــم يـــنـــتـــصـــر لـ ــاظــ كــ
مناسبتها ملشروعه الفني، أكثر من اسم من 

كتبها وجنسه«. 
بأن  مكحل  الصحافية سوسن  الكاتبة  تــرى 
كــاظــم الــســاهــر يــؤمــن بــمــا يــغــنــي، مستعينة 
بجملة من أغانيه تقول: »كوني امرأة خطرة.. 
كــونــي األنــثــى كــونــي الــنــمــرة«. وتــشــرح: »أنــا 
مؤمنة برسائل العاطفة والغزل التي يبعثها 
الجنسن، وألنــه مطرب  كاظم لجمهوره من 
الــنــســاء، وكذلك  لــزامــا أن ينجذب نحو  رجــل 
ترى النساء من الجمهور بأنه فتى أحالمهن 
الــرومــانــســي، لـــذا ال أجـــد الــغــنــاء مــن كلمات 
أو شاعرة مهما، بقدر غناء ما يؤمن  شاعر 

به وما يريد إيصاله من خالل األغنية«.

إبراهيم علي

لــم يكد ينتهي بــرنــامــج »أغــانــي مــن عمري« 
السعودية،   MBC شاشة على  يعرض  الــذي 
حــتــى خــرجــت املــحــطــة نفسها بــفــكــرة أخــرى 
هو  والــالفــت،  الفنية.  البرامج  فــي  كة 

َ
ُمستهل

الخاصة  بالنوعية  تهتّم  تعد  لــم  املحطة   
َّ
أن

بالفكرة تحديدًا، بل تأتي محاوالتها إلثبات 
ـــهـــا األكـــثـــر قــــدرة عــلــى اســتــمــالــة الــفــنــانــن، 

ّ
أن

وإقناعهم بأنها الشاشة الوحيدة التي يجب 
»إطاعتها« من خالل هذه البرامج، أو الظهور 

الدائم عليها.
بــعــيــدًا عــن الــعــامــل املــالــي الـــذي يلعب الـــدور 
الـــرئـــيـــســـي فــــي إقــــنــــاع أو قــــبــــول الـــفـــنـــان/ــــة 
بالظهور في البرامج الخاصة بـ MBC، يبدو 
واضحا أن املحطة تسابق نفسها هذه املرة، 
وتتنافس على كسب محتوى أرشيفي فقط، 
يؤرخ للمستقبل حال وأحوال معظم الفنانن 
فــي الــوطــن الــعــربــي. ورغــم قلة نجوم الصف 
األول، نــجــد أنــفــســنــا أمـــــام مـــحـــاولـــة مــكــررة 
الزمن،  أكــل عليها  ممجوجة لعودة حــوارات 

تــجــمــيــلــيــة عــــديــــدة ُســـــــّوق لـــهـــا العــتــبــارهــا 
تــؤمــن الــكــوالجــن لــلــبــشــرة، بــعــد أن أثبتت 
أهميته في الحفاظ على شبابها. فتعددت 
ــكـــوالجـــن والــحــقــن  الــتــقــنــيــات بـــن حــقــن الـ
الــكــوالجــن والعقاقير  إنــتــاج  املــحــفــزة على 
الــتــي يــهــرع كــثــيــرون لــتــنــاولــهــا العــتــبــارهــا 
تــؤمــن الــكــوالجــن الــــذي تــحــتــاجــه الــبــشــرة. 
الــواقــع، يقلل ياسن من أهمية عقاقير  في 
الــكــوالجــن العــتــبــارهــا ال تــصــل إلـــى الجلد 
بالشكل  يمتصها  ال  فــهــو  الــطــريــقــة،  بــهــذه 
املطلوب، وبالتالي ما من فائدة من تناولها 
بــهــدف تــأمــن الــكــوالجــن للبشرة. فــدورهــا 
ترطيب  على  يقتصر  الحالة  هــذه  مثل  فــي 
الــبــشــرة ال أكـــثـــر. وبــالــتــالــي، كـــل مـــا يحكى 
عــنــهــا هــدفــه تــســويــقــي لــيــس إال، عــلــى حد 

قوله. كذلك بالنسبة إلى الكريمات. 
الكريمات  مــن  البشرة  تستفيد  املقابل،  فــي 
الغنية بحمض الهيالورونيك، وهي تحتاج 
إلـــى املــكــمــالت الغنية بــاملــعــادن الــضــروريــة 
لــهــا والــفــيــتــامــيــنــات ومــــضــــادات األكـــســـدة 
بهدف دعم البشرة والحد من األكسدة التي 
في شيخوختها.  والتي تساهم  بها،  تضر 
أمـــا حــبــوب الــكــوالجــن، فــمــن الـــضـــروري أن 
أنها ليس فاعلة في الحد من  املــرأة  تعرف 

كارين إليان ضاهر

فــي املــرحــلــة الــحــالــيــة، يــتــزايــد التركيز على 
التي  الوسائل  ومختلف  الكوالجن  أهمية 
تـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــفــيــز إنــــتــــاج الـــكـــوالجـــن 
ــفـــاظ عـــلـــى بـــشـــرة  ــلـــحـ ــه لـ ــعــــدالتــ وزيـــــــــــادة مــ
شابة ونــضــرة. وفــق ما يوضحه أخصائي 
البشرة، الدكتور حسن ياسن، الكوالجن 
عــبــارة عــن بــروتــن يشكل مــكــّونــا أساسيا 
ــبـــشـــرة، وهــــو مـــوجـــود فـــي األنــســجــة  فـــي الـ
واملفاصل والجلد والعن أيضا، تماما كما 
بالنسبة إلى حمض الهيالورونيك الذي ال 
يمكن االستهانة بأهميته. ما يفّسر التركيز 
التجميلية  التقنيات  مــن  العديد  فــي  عليه 

ومستحضرات العناية بالبشرة. 
فالكوالجن كفيل، مع اإليالستن، بالحفاظ 
على صحة البشرة شبابها، هذا فيما نبدأ 
بخسارته تدريجا من بداية الثالثينيات ما 
يؤثر على األربطة فتصبح مشدودة بمعدل 
أقل. كما أن تراجع معدالت الكوالجن يرتبط 
بشكل وثيق بتراجع معدالت الدهون التي 
تــعــطــي الــبــشــرة مــظــهــرهــا الـــشـــاب والــنــضــر 
فتنتقل إلى مواضع أخرى غير مرغوب بها 
فشيئا  . شيئا 

ً
مثال كالذقن  فيها،  وتتكدس 

تــزيــد مـــعـــدالت الــتــرهــل إثـــر ذلــــك، فــخــســارة 
الكوالجن تحصل على املستويات كافة في 
البشرة واألربطة، كما تخف كثافة العظام. 
وفي الوقت نفسه تذوب الدهون، من طبقات 
مختلفة في الجسم. علما أنه بقدر ما تزيد 
معدالت الكوالجن في البشرة تبدو البشرة 
مشدودة أكثر، وأكثر رطوبة أيضا ونضارة، 

كما تخف فيها التجاعيد عندها.
ت تــقــنــّيــات 

َ
ــرة، بــــــــرز ــ ــيــ ــ ــنــــوات األخــ ــســ فــــي الــ

وأصـــبـــح جــمــهــور الــتــلــفــزيــون أو املــتــابــعــون 
)املعجبون( يحفظونها عن ظهر قلب.

فـــي الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املــــاضــــي، قــدم 
املخرج الراحل، سيمون أسمر، هذا النوع من 
ــاع النجوم 

ّ
الــبــرامــج، وتــفــّرد كــواحــد مــن صــن

 قام بإعداد وتنفيذ 
ْ
بحسب ما ُعــرف عنه. إذ

مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة، 
مــنــهــا بــالــطــبــع بـــرنـــامـــج »ضـــيـــوف الــســبــت« 
الــــذي قــدمــتــه كــلــود خــــوري، وكــانــت الــقــاعــدة 
األســـاســـيـــة لـــخـــروج الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة من 
استديوهات املحطات الفضائّية إلى املسرح. 
ــنـــو  ــازيـ ــمــــر مــــســــرح »كـ ــمـــون أســ ــيـ ــغـــل سـ ــتـ اسـ
لـــبـــنـــان« واعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــتـــصـــويـــر الـــجـــامـــع، 
والــــفــــرقــــة املـــوســـيـــقـــيـــة الــــحــــاضــــرة مـــبـــاشـــرة، 
وغناء الفنانن من على املسرح أمام جمهور 
يــســتــحــق تــســمــيــتــه بــالــحــقــيــقــي واملـــتـــفـــاعـــل 
طوًعا، وليس كما هو الحال اليوم في جلب 

جمهور مدفوع األجر.
لم يهمل سيمون أسمر نجاحه، إذ قام ببث 
الروح ضمن هذا العالم من األضواء والبرامج 
معتمدًا على دراسته لفنون اإلخراج وثقافته 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ومــســتــعــيــنــا بـــبـــعـــض الـــبـــرامـــج 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي نــقــلــهــا إلــــى لــبــنــان، وكــانــت 
باللغة الفرنسية، ذلك كله قبيل ظهور أو بدء 
عصر املحطات الفضائية واتساع دائرة البث 
املــفــتــوح فــي الــعــالــم. لــتــبــدأ بــعــدهــا فضائية 
MBC الــتــي اخـــتـــارت بــريــطــانــيــا لــتــكــون أول 
الــعــالــم، وتلحق  إلـــى  فضائية عــربــيــة تــخــرج 
الـــتـــي اســـتـــحـــوذت على  الــعــربــيــة   ART بــهــا
اهتمام املشاهد العربي في الدول األميركية، 
ح الباب على عصر تلفزيوني متحّول.

َ
ولُيفت

عــام 2008 قدمت محطة »روتــانــا موسيقى« 
بـــرنـــامـــج »كــلــمــة فـــصـــل« لــلــمــذيــعــة جــومــانــة 

بوعيد، واستضافت ضمنه أكثر من عشرين 
مــغــنــًيــا، بــعــد طــائــفــة مــن الــبــرامــج املــشــابــهــة، 
ومنها »اســتــديــو املــشــاهــديــن« و»مـــع حبي«. 
كان البرنامج يجول لساعة ونصف الساعة 
فـــي حــيــاة الــفــنــان وفـــق آلــيــة الـــزمـــن ودوران 
ــات  ــ الــفــصــول مـــن الــربــيــع إلـــى الــشــتــاء وروايـ

خاصة جدًا عن تفاصيل دقيقة في حياته.

والـــيـــوم تـــعـــاود الـــكـــرة فـــي بــرنــامــج »الــدنــيــا 
عــلــمــتــنــي« عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــرض بــرنــامــج 
»أغاني من عمري« على شاشة MBC نفسها، 
وتوقف برنامج »بصراحة أحلى« الذي كان 
ــــدون مــقــدمــات في  يــجــمــع مـــحـــاورّيـــن فــقــط بـ
ــدًا. كـــل هـــذه الــبــرامــج تـــروي  ــوار بــســيــط جــ حــ
فـــصـــواًل مـــن حـــيـــاة الــفــنــانــن أنــفــســهــم الــتــي 

أصــبــحــت مـــعـــروفـــة أمـــــام املـــشـــاهـــديـــن، ال بل 
حفظها بعضهم عن ظهر قلب.

الفني، كرغبة  الــحــوار  تــعــّوم  أخـــرى  محاولة 
املــحــطــة فــي اســتــثــمــار مــقــاطــع مــن الــبــرنــامــج 
ــع الــبــديــلــة، ولــكــســب  ــواقــ عــلــى املـــنـــصـــات واملــ
مــزيــد مــن أعــــداد الــجــمــهــور عــن طــريــق نسبة 

املشاهدة، وذلك من دون أّي جديد ُيذكر.

املرحلة  بحسب  تزيد  وفائدتها  التجاعيد 
الــتــي يــتــم الــبــدء بــالــلــجــوء إلــيــهــا. فــبــقــدر ما 
تــبــدأ املــــرأة بــاعــتــمــادهــا فــي مــرحــلــة مبكرة 
تكون أكثر فاعلية. إضافة إلى أنواع البشرة 

التي تلعب دورًا في ذلك أيضا.
كــون حــبــوب الــكــوالجــن ال تفيد فــي الــواقــع 
فـــي تـــزويـــد الــجــســم بــالــكــوالجــن املــطــلــوب 
أو للحفاظ على بشرة  التجاعيد  للحد من 
شـــابـــة، يــركــز الــدكــتــور يــاســن عــلــى أهمية 
ــتـــاج  ــفــــزة إلنـ الـــتـــقـــنـــيـــات الــتــجــمــيــلــيــة املــــحــ
ــدور  ــتـــي لــهــا الــ الـــكـــوالجـــن فـــي الــجــســم والـ
ــــي الــــفــــاعــــل. ومـــــن هـــــذه الــتــقــنــيــات  ــــاسـ األسـ
ــلــــر«)مــــواد الــحــقــن(  ــيــ ــفــ »الـــبـــوتـــوكـــس« و»الــ
البشرة.  تــجــدد  على  تساعد  فهي  والــلــيــزر، 
تلك  من   skin boosterـــ الـ تقنية  تعتبر  كذلك 
املــعــتــمــدة بــكــثــرة بــن املــشــاهــيــر ملــا لــهــا من 
أثـــر إيــجــابــي واضــــح عــلــى نـــضـــارة الــبــشــرة 
ــز الــبــشــرة عــلــى إنـــتـــاج اإليــالســتــن 

ّ
 تــحــف

ْ
إذ

والــكــوالجــن مــا يــســاهــم فــي زيــــادة نــضــارة 
الــبــشــرة وجــعــلــهــا أكــثــر شــبــابــا. كــذلــك تبرز 
أهمية حمض الهيالورونيك في هذا املجال 
لزيادة مرونة البشرة وترطيبها وتحفيزها 

على إنتاج الكوالجن.
ــذه الــتــقــنــيــات املــحــفــزة  ــ ــع، مــــن هـ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
الدكتور  يعتبر  ال  ها، 

ّ
كل الكوالجن  إلنتاج 

ــــن ال يــســتــفــيــد مــنــهــا،  ــاســــن أنــــــه ثـــمـــة مـ  يــ
حـــكـــمـــا  ــرة  ــ ــــضــ نــ ســــتــــصــــبــــح  الـــــبـــــشـــــرة  ألن 
ــــدالت كــــافــــيــــة،  ــعـ ــ ــمـ ــ ومــــــــشــــــــدودة ورطــــــبــــــة بـ
خصوصا في حال الدمج مع تقنية الليزر 
أو مــع تــقــنــيــات أخـــرى لــشــد الــعــضــلــة تحت 
إلــى أي تقنية يرتبط  الــلــجــوء  لــكــن  الــجــلــد. 
وغيرها  الجلد  وبنوعية  حالة  بكل  حكما 

من العناصر التي تلعب دورًا. 

برامج الحوارات مع الفنانين: تكرار أفقد المشاهد الحماسكل ما تريدين معرفته عن الكوالجين ونضارة البشرة
عرض قبل يومين برنامج 

جديد على محطة 
MBC السعودية بعنوان 

»الدنيا علمتني«. لم يقدم 
البرنامج أي جديد، إذ صار 

هذا النوع من البرامج 
معروفًا للجمهور

قــطــعــة  أول  عـــلـــى  مــــــــزادًا  ــز«  ــيــ ــوذبــ »ســ دار  تــقــيــم 
 رقمية بنسق »أن إف تــي«، في مؤشر جديد إلى 
الثورة التي تحدثها هذه التكنولوجيا الجديدة 
لــتــوثــيــق الــقــطــع االفــتــراضــيــة فـــي ســــوق الــفــنــون 

وقطاعات عدة.
األميركي  للفنان  »كوانتوم«  بعنوان  العمل  هــذا 
ــــم تــحــريــكــي عـــلـــى شــكــل  ــاكــــوي، هــــو رسـ كــيــفــن مــ
ثــمــانــي األضــــالع أصــبــح أول عــمــل يــحــصــل على 
شهادة ملكية من نوع »أن إف تي« في مايو/ أيار 
2014 )حتى قبل ابتكار هذه التسمية في 2017(.

ويــتــيــح »أن إف تـــي« )»نــــان فــانــجــيــبــل تــوكــنــز«( 
القابلة  الـــرمـــوز غــيــر  أســلــوب تشفير عــبــر  وهـــو 
منتج  أي  أصالة  تثبت  منح شهادة  لالستبدال، 
رقــمــي، ســـواء أكـــان صـــورة أو رســمــا تعبيريا أو 
فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو مقالة صحافية 

أو سوى ذلك.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس »ســـوذبـــيـــز« فـــي نــيــويــورك 
ماكس مور املكلف مــزادات الفن املعاصر: »خالل 
عشر سنوات، عندما سننظر إلى املاضي )...( قد 

يرمز هذا العمل إلى بداية أمر ثوري«.
للقيمة  أي تقدير رســمــي  ــزادات  املــ دار  ولــم تعط 
املــتــوقــعــة لــلــعــمــل فـــي املـــــزاد الــــذي يــســتــمــر حتى 
الخميس املقبل. وقد وصلت املزايدات عليه حتى 

بعد ظهر السبت إلى 160 ألف دوالر.
وكان عمل الفنان األميركي املتحدر من بروكلن 
ــاتـــرًا عــنــد إنــــجــــازه، إذ قــال   قـــد لــقــي اســـتـــقـــبـــااًل فـ

كيفن ماكوي إن »كوانتوم« أثار »الكثير من سوء 
الفهم«.

باإلضافة إلى »كوانتوم«، يشمل املزاد أيضا أول 
عــمــل »أن إف تـــي« ذكـــي هـــو شــخــصــيــة »ألــيــس« 
االفــتــراضــيــة الـــقـــادرة عــلــى الــتــفــاعــل مـــع مالكها 

املستقبلي بفضل الذكاء االصطناعي.
قــبــل ثــالثــة أشــهــر، قــلــة مــن األشـــخـــاص كــانــت قد 
»أن إف تــي«، وهو أسلوب تشفير عبر  سمعت بـــ
الرموز غير القابلة لالستبدال، يتيح منح شهادة 
تثبت أصالة أي منتج رقمي، ســواء أكــان صورة 
أو رسما تعبيريا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية 

أو مقالة صحافية.
لكن املصطلح أصبح متداواًل بقوة في األسابيع 
املاضية، خصوصا بعد بيع عمل كوالج »رقمي« 
لــلــفــنــان األمــيــركــي بــيــبــل بــأســلــوب »أن إف تــي« 
بـ69.3 مليون دوالر أميركي. كما أن بيانات موقع 
مــاليــن  عــشــرة  مـــن  أكــثــر  أن  تــظــهــر  رادار«  »داب 
إلــى أخـــرى يوميا،  دوالر أمــيــركــي تتنقل مــن يــد 

لشراء هذه القطع غير املادية بالكامل. توفر »أن 
الرقمية  األعـــمـــال  أثـــر  لتقفي  تـــي« ضــمــانــات  إف 
وسالمتها كانت مفقودة في السابق، ما يخولها 
هائلة.  تجارية  لصفقات  مجااًل جديدًا  تكون  أن 
وتــضــم هــــذه الـــســـوق، املــرتــبــطــة مــبــاشــرة بــعــالــم 
العمالت املشفرة مثل »بيتكوين«، منصات تبادل 
خـــاصـــة مــثــل »نــيــفــتــي غـــايـــتـــواي و»أوبـــــــن ســي« 

نشئتا على هامش عالم الفنون.
ُ
اللتن أ

ــــي ســـوق  ــيــــة فـ ــيــــزة أســــاســ ــــل دورهـــــــــا كــــركــ ــــي ظـ فـ
املـــزادات  دور  تكن  لــم  التقليدية،  الفنية  األعــمــال 
تــرغــب فــي تفويت الــفــرصــة. وتــقــول الخبيرة في 
 الــفــنــون املــعــاصــرة لـــدى »فــيــلــيــبــس«، ثــالــث أكبر 
»كــــريــــســــتــــيــــز«  بــــعــــد  الــــعــــاملــــيــــة  املــــــــــــــــزادات  دور 
و»سوذبيز«، ريبيكا بولينغ، إن الدور التقليدية 
توفر »إطارًا« لهذه السوق الجديدة التي ال تزال 

تعتمد معايير غامضة.
لــلــفــنــان  تـــــي«  ــمــــال »أن إف  أعــ بـــيـــع  ومـــــن خـــــالل 
بــــاك املــتــخــصــص فـــي األعـــمـــال الــرقــمــيــة، تسعى 
إعــطــاء ضمانة مصداقية  إلــى  »ســوذبــيــز« أيضا 
الــذي  العالم  بــهــذا  الضليعن  غير  الجمع  لــهــواة 
إزاء مــشــروعــيــتــه«، وفـــق الخبير  يــثــيــر »شــكــوكــا 
الــدار ماكس مــور الذي  في الفنون املعاصرة في 
يتوقع »إقبال هواة جمع لم يشتروا سابقا قطعا 
بنسق )أن إف تي( على اقتناء أعمال رقمية للمرة 

األولى، ألن املزاد تنظمه )سوذبيز(«.
)فرانس برس(

غزٌل قادم من لمسات النساء

نجوى كرم كانت تحاور نفسها في الحلقة األولى من »الدنيا علمتني« )فيسبوك(

تحمل لوحة 
الفنان كيفن 
ماكوي اسم 
»كوانتوم« 
)Getty(

)Getty( تراجع معدالت الكوالجين يرتبط بشكل وثيق بتراجع معدالت الدهون

غنّى الساهر أغنية »ماذا بعد؟« للشاعرة حنين عمر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

رغم أّن تجربة الفنان العراقي كاظم الساهر ارتبطت مع قصائد الشاعر السوري نزار قباني، إال أّن 
الساهر غنى قصائد لشاعرات نساء أيضًا مثل نشوى جرار وحنين عمر

كاظم الساهر

مزاد على عمل رقمي

فنون وكوكتيل
إضاءة

فن

شاشةاليف ستايل

وجهت لكاظم الساهر 
اتهامات صريحة بالتطبيع 

مع االحتالل اإلسرائيلي، 
بل ومباركته على حساب 

عذابات الشعب 
الفلسطيني، وتقديم 
مصالحه المادية على 

تاريخه في الفن. لّما أعلن 
عن دعمه مهرجان 

»األخّوة والتعايش« الذي 
يقام افتراضيًا في اإلمارات 
في شباط الماضي. وقال 
الساهر في كلمته: »نحن 

في هذا العالم بأمس 
الحاجة إلى اإلنسانية والسالم 

بين البشر جميعًا، كي 
يستطيع الجميع مواجهة 

تحديات المستقبل«.

اتهامات 
بالتطبيع
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نــفــســهــا. فـــي الــلــغــة، نــســتــخــدم كــلــمــاٍت هي 
 تشير إّمـــا إلـــى أشــيــاء )»شـــجـــرة« أو 

ٌ
ــوز رمــ

«، على سبيل املثال( أو أفعال )»يفّكر« 
ّ
»قط

أو »يأكل«( أو صفات )»عمق« أو »شراهة«(. 
األشــيــاء واألفــعــال والــصــفــات »تــحــدث« في 
ــاّدي. نضع هــذه الــرمــوز  الــعــالــم الــواقــعــي املــ
في عالقة أو في »بنية لغوية« مع بعضها، 
ر عن حقيقة »تحدث«، عن شيء  عبِّ

ُ
بحيث ت

 في العالم الواقعي، كعبارتي 
ً
يحصل فعال

ــرة بـــعـــمـــق« و»يــــأكــــل  ــر عـــلـــى الــــشــــجــ ــ ــّك ــفــ »يــ
إلى  تشير  اللغوية  البنى  بــشــراهــة«.  الــقــط 
ى 

ّ
أشــيــاء مــوجــودة وتــحــدث فــي الــعــالــم. حت

ــارج  ــيــــاء خــ ــاولــــت الـــلـــغـــة وصـــــف أشــ إذا حــ
دوًمــا  فإنها   ،)

ً
الحلم مثال أو  ة 

ّ
)الجن العالم 

ا تشير إلى أشياء 
ً
ستستخدم كلماٍت ورموز

ــم نفسه 
َ
وأفـــعـــال وصــفــات تــقــع داخــــل الــعــال

)النار وأنهار الخمر(.
غرابة  األكثر  األسطورية  الكائنات  أجساد 
ــات تــعــيــش فــي  ــنـ ــائـ ــاد كـ ــســ ــن أجــ  مــ

ٌ
مــــرّكــــبــــة

 شـــيء داخـــل الــلــغــة هو 
ّ

الــعــالــم الــفــعــلــي. كـــل
م. جّرب أن تتحّدث عن أي شيء 

َ
داخل العال

تشير  كلمة  أّي  تستخدم  أن  دون  لي،  تخيُّ
ــالـــم، والــنــتــيــجــة مــعــروفــة:  ــعـ إلــــى أشـــيـــاء الـ
العالم،  هــي حــدود  اللغة  مستحيل. حــدود 
ــا خــــارج الــعــالــم يــقــع خــــارج الــلــغــة. مــّرة  ومـ
أخرى: ال توجد كلمات تستطيع أن تصف 
إلى  أن تجّره  العالم، دون  ما »يقع« خــارج 
العالم نفسه.  داخــل  »تقع«  أشياء وأحــداث 
ــارة  ــ واملــــوقــــف املـــتـــّســـق الـــوحـــيـــد عـــنـــد اإلشــ
إلـــى أّي شـــيء خــــارج الــعــالــم هـــو: الــصــمــت. 
كتاب  من  آخــر جملة  فهم 

ُ
ت بالضبط  وهنا 

الحديث عنه  »مــا ال يمكن  »تــراكــتــاتــوس«: 
)واملــقــصــود هــنــا: مــا يــقــع خـــارج الــعــالــم(... 

ينبغي الصمت إزاءه«.
فــيــتــغــنــشــتــايــن مـــــارَس الــصــمــت فــعــلــًيــا في 
حــيــاتــه. يــصــفــه املــفــّكــر األمــيــركــي نيلسون 
اتجاه صوفي حقيقي  ه »آخــر 

ّ
بأن غــودمــان 

ــل الــفــلــســفــة الــغــربــّيــة«. »تــراكــتــاكــوس«  داخــ

ـــف مـــن 75 صــفــحــة فــقــط. الـــحـــّد األدنـــى 
ّ
مـــؤل

الضروري من الكلمات لإلشارة إلى مشاكل 
نهائي.  بشكل  المعناها  وإظــهــار  الفلسفة 
فيتغنشتاين  عــالــم   

ّ
كـــل  

ّ
إن دارســـــوه  يــقــول 

الفلسفي ُيختَصر فعلًيا بـ 200 صفحة. كما 
ــا للمقاطع 

ً
ــمــًيــا دقــيــق

َ
رق نــظــاًمــا  ـــه يعتمد 

ّ
أن

 مقطع هو »قضّية«، واملقاطع 
ّ

في كتبه. كل
ة الكالم، 

ّ
ليست طويلة. قلة الكتابة، مثل قل

اقتراٌب من الصمت.
التعبير عــن أشــيــاء تــحــدث فــي الــعــالــم عن 
طريق نظام رمزي )اللغة( هي مّيزة بشرّية، 
يصفها بقوله: »لغة التواصل هي جزء من 
 

ّ
أقل الحّية، وهي ليست  البشرية  العضوّية 

تواصل،  كـــأداة  اللغة  ولكن  منها«.  تعقيًدا 
»النقص« ومفتوحة على »سوء  محكومة بـ
كمال   

َ
نتيجة الــفــهــم«  »ســـوء  ينشأ  الــفــهــم«. 

الفكرة في الرأس، وقصور اللغة في إيصال 
ا  هذا الكمال بكامل طاقته. الفكرة تفقد جزًء
ـــقـــال. و»الــنــقــص« 

ُ
مــن »مــثــالــّيــتــهــا« عــنــدمــا ت

قــادم مــن عــدم قــدرة اللغة على نقل الحدث 
الذي يقع في العالم الواقعي كما هو تماما 
و»مثالّيته«.  »كماله«  بـ  الحدث  »كلّيته«.  بـ

دارا عبداهلل

ــتـــي  ــمــــل واألســـــئـــــلـــــة الـ »كـــــــل الــــجــ
ــَبــــت حـــــول الـــفـــلـــســـفـــة، لــيــســت  ــ ــِت ــ ُك
خـــاطـــئـــة، ولـــكـــن ال مــعــنــى لـــهـــا«، 
ــــاوي لـــودفـــيـــغ  ــــسـ ــمـ ــ ــنـ ــ ــلــــســــوف الـ ــيــ ــفــ قــــــــال الــ
محاضرة  خــالل   ،1929 عــام  فيتغنشتاين، 
ألــــقــــاهــــا فــــي بـــــدايـــــات عـــمـــلـــه كـــــمـــــدّرس فــي 
ل  تخيَّ بريطانيا.  في  كامبريدج«  »جامعة 
فــي غرفة عملياٍت  السرير  مــمــّدٌد على  ــك 

ّ
أن

ــفـــًى مـــــا، وأنـــــــك تـــنـــتـــظـــُر عــمــلــيــة  داخـــــــل مـــشـ
جــراحــّيــة حاسمة الســتــمــرار حــيــاتــك. قبيل 
 
ّ
العملّية، يقول لك الطبيب، بشكل عابر، إن
العملّية  واملــمــارســات  الطّبية  األبــحــاث  كــل 
فــي الــطــب ال معنى لــهــا. هــكــذا وصـــف أحــد 
الجملة  وقـــع  فيتغنشتاين  لــودفــيــغ  طـــالب 

أعاله عليه.
كامبريدج«،  »جامعة  ب 

ّ
طــال إلــى  بالنسبة 

العبارة  انتحار.  وكأنها  الجملة  هــذه  بــدت 
رســـالـــة  ــاتــــوس:  ــتــ ـــراكــ »تـ كـــتـــاب  ــي  فــ واردة 
فلسفّية منطقية« الذي نشره فيتغنشتاين 
ــا 

ً
عـــام 1921. أحـــدث الــكــتــاب تــأثــيــًرا مــعــروف

ِبِحّدته في فلسفة القرن العشرين، وموقف 
العمل:  فــي  واضــــٌح  الــجــذري  فيتغنشتاين 
 مـــشـــاكـــل الــفــلــســفــة، 

ّ
اإلزالـــــــة الــنــهــائــيــة لـــكـــل

« للعقل.  
ٌ

وإظهار الجدواها، وكأنها »أمراض
 املشاكل الفلسفّية تقع داخل اللغة 

ّ
جذور كل

تونس ـ ليلى بن صالح

 عند الحديث 
ً
ال

ّ
يبدو مفهوم االستشراق معط

في  الغربين  الفنانن  من  الكثير  أعمال  عن 
إذ  العربي،  للعالم  البصرية  للمادة  لهم 

ّ
تمث

يقعون فــي منطقة وســطــى بــن اإلســقــاطــات 
الداخل.  الجاهزة وبــن فهم ثقافة اآلخــر من 
وهــو ما نجده في تجارب فنانن، مثل بول 
العربية  املنطقة  زاروا  مـــاك،  وأوغــســت  كــلــي 
واحـــتـــفـــوا بــجــمــالــهــا بــشــكــل بـــــريء مـــن دون 
الــســقــوط فــي مــآخــذ وقــع فيها أمــثــال أوجــن 

دوالكروا ودومنيك إنغريس.
وكـــمـــا فـــي الـــلـــوحـــة، نــجــد أن الــفــوتــوغــرافــيــا 
ــادة اســتــشــراقــيــة حـــن تــصــّدى  قـــد أنــتــجــت مــ
العربية. لكن  املــصــّورون ملشاهد من املنطقة 
مجموعة من الفنانن عرفوا كيف يخرجون 
إلــى  لــلــوصــول  الجمالية  السطحية  تــلــك  مــن 
مـــعـــان ودالالت مــخــتــلــفــة، ومــــن ذلــــك تــجــربــة 

الفرنسي  الــتــونــســي  الــفــوتــوغــرافــي  املـــصـــّور 
ـــعـــرض 

ُ
ت الــــــــذي   )1958( غـــاســـتـــيـــلـــي  جــــــالل 

أعماله حتى 19 حزيران/يونيو الجاري في 
»غاليري سلمى الفرياني« بسيدي بوسعيد 

بالقرب من تونس العاصمة.
ــات، تـــلـــتـــقـــي أعــــمــــال  ــمــ ــيــ ــثــ ــلــــى مــــســــتــــوى الــ عــ
ــتـــشـــراق الــفــوتــوغــرافــي،  غــاســتــيــلــي مـــع االسـ
حــيــث يحتفي أســاســا بــالــتــراثــي والــغــرائــبــي 
تلك  فيتقّصى  الــغــربــيــة(  الــعــن  منطلق  )مـــن 
ــلـــدات بعيدة  املــبــانــي الــبــســيــطــة فـــي قـــرى وبـ
عــن الــحــيــاة الــحــضــريــة الــصــاخــبــة، أو يذهب 
ــن عــمــلــيــات  إلـــــى أوابــــــــد مــنــســيــة وبـــعـــيـــدة عــ
الــتــنــقــيــب الــرســمــيــة والــتــصــويــر الــســيــاحــي. 
ــف فــوتــوغــرافــيــا 

ّ
رغـــم ذلــــك، ال يــمــكــن أن نــصــن

قائمة  فهي  استشراقية،  باعتبارها  املصّور 
والهندسة  الــضــوئــي  التركيب  مالحقة  على 
الـــبـــصـــريـــة الــــتــــي يــقــتــرحــهــا بـــعـــيـــدًا عــــن كــل 

مضمرات.
ولنا أن نقارن بن األعمال املعروضة حاليا 
ومجمل لقطاته األخــرى، لنجد أنــه ال يوجد 

فيتغنشتاين ومهّمة الفلـسفة

في »غاليري سلمى 
الفرياني« بمدينة سيدي 

بوسعيد، نقف أمام 
تجربة المصّور التونسي 

الفرنسي وهو يالحق 
تعالُقات الضوء والظالل 

على الجدران

مهّمة الفلسفة هي 
رسم الحدود بين »ما 
يمكن أن يُقال« و»ما 

ال يمكن أن يُقال«. ليس 
مطلوبًا منها أن تجيب 

عن األسئلة، بل أن تكشف 
»المعناها« وزيفها. هذا 
ما خلص إليه الفيلسوف 
النمساوي، وال سيما في 
كتابه »تراكتاتوس: رسالة 

فلسفيّة منطقية«

جالل غاستيلي ثيمات االستشراق ال روُحه

في الخارج يُطفئ الضاحكون الشمس

الخروج من أفخاٍخٍ ُتعّدها اللغة

على الفلسفة 
معالجة العقل بكشف 

األسباب الحقيقية 
لمشاكله

يحتفي بالتراثي 
والغرائبي من دون 

السقوط في النزعة 
االستشراقية

جذور كّل المعضالت 
الفلسفيّة تقع داخل 

اللغة نفسها

التي  )1889ـــــ1951(،  القصيرة  حياته  خالل 
التقليدية  النظرات  فــي  الــشــّك  طبعها 
ــم ينشر  ــي، ل ــغــرب ــي الــفــكــر ال ــســائــدة ف ال
ــدًا،  واح كتابًا  إلّا  فيتغنشتاين  لودفيغ 
أن  من  تمنعه  لم  ِقلٌّة  »تراكتاتوس«.  هو 
هوسرل  مثل  قليلة  أسماء  مع  يكون، 
تأثيرًا  الــفــالســفــة  أكــثــر  ــن  م ــر،  ــدغ ــاي  وه
يلتفت  لم  العشرين.  القرن  بمسار  فكريًا 
الفيلسوف النمساوي إلّا إلى األساسي الذي 
يمنع  لم  هذا  لكن  ضروريًا.  قولُه  يبدو 
ودروســه  مالحظاته  إصــدار  من  دارسيه 

في كتب بعد رحيله.

التفاٌت إلى األساسي

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

شعر

فعاليات

قصور اللغة يظهر بوضوح أمام مثالّيتن: 
الحدث  ومثالّية  الـــرأس،  في  الفكرة  مثالّية 

في الواقع.
ــرًا، وهـــو  ــيــ ــهــ ــااًل شــ ــ ــثـ ــ ــلـــســـوف مـ ــيـ ــفـ يـــــــورد الـ
الجملة خاطئة«. مطلوٌب من  عبارة: »هــذه 
واحـــًدا فقط،   معنى 

ً
أن تحمل العبارة  هــذه 

 لــهــا مــعــنــَيــْن 
ّ
ــهــا تــحــمــل مــفــارقــة، ألن

ّ
ولــكــن

فـــــارق حـــن يـــتـــصـــّدى ملـــوضـــوع تــونــســي أو 
فــرنــســي. يــتــتــّبــع املـــصـــّور أثــــر الـــنـــور والــظــل 
أو  الثقافية  األبــعــاد  ب 

ّ
يتعق وال  املباني،  فــي 

العقائدية.
ــوره، ربما  لــنــزع الــبــعــد االســتــشــراقــي مــن صــ
تونس.  مواليد  من  كونه  من  ان 

ّ
الفن استفاد 

ورغــــم أنــــه عــــاش مــعــظــم حــيــاتــه فـــي فــرنــســا، 
الفوتوغرافية  مشاريعه  يعالج  بقي  أنــه  إال 
ــزة. ومـــن  ــ ــاهـ ــ بـــمـــنـــأى عــــن كــــل مـــرجـــعـــيـــات جـ
الــواضــح أنـــه قــد وجـــد فــي الــفــضــاء البصري 
التونسي مــادة تحّرر طاقة عدسته من دون 
ــرار نــابــعــا مـــن مــنــطــلــقــات  ــقــ أن يـــبـــدو هــــذا الــ

هويته.
ُيذّكرنا هذا املعرض - الذي يحتفي بجوالت 
التي استقّر بها  قــام بها املصّور في تونس 
خالل السنوات األخيرة - بمجموعته األشهر 
رصــد  والــتــي   ،)1997( الــبــيــضــاء«  »السلسلة 
فيها الظالل التي تنتجها الجدران البيضاء. 
وقد جابت تلك املجموعة غاليرهات في مدن 
مختلفة من العالم، وجرى االحتفاء بطرافتها 

الجمالية وعمق شعريتها البصرية.
في أعمال غاستيلي - خالل مجمل مسيرته 
بل  باللقطة وحـــدهـــا،  عــنــايــة  هــنــاك  ليست   -
نــجــد أن املـــصـــّور الــتــونــســي الــفــرنــســي يــقــّدم 
تجربة في معالجة الصورة وطرق طباعتها، 
الــواقــع،  الــتــي نــراهــا فــي  فالظالل ليست تلك 
بل تنضاف إليها ملسة تكثيف حتى يتحّول 
الظل - وهــو فــي الهامش عــادة - إلــى محور 
الصورة وإن كانت تتناول موضوعا بعينه، 

هو ما يصل عن املشاهد بادئ األمر.

ــذر عــن  ــتــ ــوقــــت. وأعــ ــتـــعـــارضـــْن بــنــفــس الــ ُمـ
ــنـــي هـــنـــا. إذا كــانــت  بـــعـــض اإلزعــــــــاج الـــذهـ
 واقعًيا، فهي 

ً
»هذه الجملة خاطئة« خاطئة

ــارة صحيحة  ــ صــحــيــحــة لــغــوًيــا، ألنــهــا إشـ
)داخـــل اللغة( إلــى خطأ )فــي الــواقــع(. وإذا 
 
ً
كـــانـــت »هـــــذه الــجــمــلــة خـــاطـــئـــة« صــحــيــحــة

واقعًيا، فهي صحيحة لغوًيا، ألنها إشارة 
صــحــيــحــة )داخـــــل الــلــغــة( إلــــى ِصـــّحـــٍة )فــي 
تقول »صــح«  اللغة  تعقيد:  بــدون  الــواقــع(. 
لشيء يمكن أن يكون »صحيحا« أو »خطأ« 
وال  قواعدًيا  العبارة صحيحة  الــواقــع.  في 
غــبــار عــلــيــهــا، ولــكــنــهــا ال تــشــيــر فــعــلــًيــا إلــى 
أي شــيء في الــواقــع، ألنها غير قــادرة على 
العبارة  الخطأ.  من  الصح  وتفريق  تحديد 
 
ّ
ألن  ،)Unsinn( لــهــا  مــعــنــى  ال  إذًا،  نــفــســهــا، 

ــهــــدف األســــاســــي مــنــهــا )ومــــــن أي بــنــيــة  الــ
إلــى حقيقة  واإلشـــارة  التفريق  هو  لغوّية( 
ــي، وهـــــي غــيــر  ــعــ ــواقــ ــعـــالـــم الــ ــي الـ تـــحـــدث فــ

مؤّهلة لهذه املهمة. 
ــــدة، والـــفـــلـــســـفـــة مــنــهــا، 

ّ
ــق ــعــ فــــي الــــحــــاالت املــ

تــصــعــب رؤيـــــة »الـــالمـــعـــنـــى« داخـــــل الــلــغــة، 
فقط  فعلًيا  هــي  فلسفّية  مــشــاكــل  تنشأ   

ْ
إذ

مشاكل داخل اللغة نفسها، ال وجود واقعيا 
بــدون حلول،   هذه املشاكل تبقى 

ّ
لها. وألن

تــهــاجــم الــعــقــل وتــصــبــح وكــأنــهــا أمــــراض، 
يراها  كما  الفلسفة  مهمة  بالضبط  وهــنــا 
ومساعدته  العقل  معالجة  فيتغنشتاين: 
على االستشفاء. املعالجة ال تكون باإلجابة 
دة التي طرحتها 

ّ
عن األسئلة واملشاكل املعق

لهذه  العميق  الــســبــب  إظــهــار  بــل  الفلسفة، 
املـــشـــاكـــل، وهــــو الــتــنــاقــضــات داخـــــل الــلــغــة 
الــحــدود  رســم  هــي  الفلسفة  مهمة  نفسها. 
ُيــقــال« و»مـــا ال يمكن أن  بــن »مــا يمكن أن 
ُيقال«. ليس مطلوًبا من الفلسفة أن تجيب 
عـــن األســـئـــلـــة، بـــل أن تــكــشــف »المــعــنــاهــا« 

وزيفها.
الــجــذري  املـــوقـــف  هـــذا  فيتغنشتاين  عـــاش 
فــي حياته. خــرج مــن »كــامــبــريــدج« مبتعًدا 
ــة ابــتــدائــيــة في  ا فـــي مـــدرسـ

ً
ــاذ ــتــ ـــار أســ وصــ

النمسا. لم يأخذ أية أموال من ثروة والده، 
الثراء. خرج  بالغ  النمساوي  األرستقراطي 
من الجامعة وعاش عزلة حقيقية... ال أحد 

يبقى في املشفى بعد التعافي.
)كاتب سوري مقيم في برلني(

إضاءة فوتوغرافية على ظالل تونس

ألف فراشٍة في الصدر

بغداد  معرض  فعاليات  تنطلق  العربي،  والعالم  العراق  من  ناشرين  بمشاركة 
الجاري.  الشهر  من  العشرين  في  وتختتم  المقبل،  الخميس  يوم  للكتاب  الدولي 
هذه هي الدورة الثانية والعشرون من المعرض، وُتمثّل مؤّشرًا يقيس أثر الجائحة 

العالمية في صناعة الكتاب العربي وحجم حضور الجمهور في الظرف الحالي.

ضمن اإلعداد لملف ترشيح جزيرة جربة لدخول الئحة التراث العالمي لليونسكو، 
فتحت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في تونس مسابقة لتقديم أفكار 
الوسائل  باستعمال  جربة  جزيرة  في  والتراثية  الثقافية  المكونات  تثمين  حول 

التكنولوجية الحديثة. آخر أجل لتقديم المقترحات هو 14 حزيران/ يونيو الجاري.

حّددت هيئة تحرير مجلّة »سياسات عربية«، التي يُصدرها »المركز العربي لألبحاث 
أجل  كآخر   ،2021 يونيو  حزيران/  من  والعشرين  السادس  تاريخ  السياسات«  ودراسة 
حال العلوم  البحثية للمشاركة في عدد خاص تعّد له حول  لتسلّم المقترحات 
السياسة وتاريخه عربيًا،  العالم العربي، ومن محاوره: نشأة علم  السياسية في 

وتجارب تدريس العلوم السياسية في العالم العربي.

معهد العالم العربي في باريس حفًال موسيقيًا تقّدمه الفنانة التونسية  ينّظم 
آمال مثلوثي بعد غٍد األربعاء، بدايًة من الثامنة مساًء بتوقيت فرنسا. صعد اسم 
التونسية )2011(؛ حيث قّدمت رؤية فنّية تقطع مع  الثورة  آمال مثلوثي خالل 

الخيارات الثقافية الرسمية وتنهل من طيف واسع من موسيقات العالم.

نيكوالس بينيا بوسادا

الضبّاط
يأتي الضّباط

، عشرين.
ً
عشرة

يأتي الضباط
بضوضاء موتوسيكالتهم،

بخوذاِتهم الخضراء،
بابتساماِتهم املسنونة.

يأتي الضّباط
يضربون النساء

يجّرونهن من شعورهن في الشوارع
يغتصبونهن في أقسام البوليس،

وراء املساجد والكنائس،
في ظلمة الحدائق.

يأتي الضّباط
يسرقون األطفال

واهم
ْ
ُيصادرون َحل

ينزعون أذرع لعبهم
يحرقون حقائب طعامهم

يأتي الضّباط
بعصيانهم، بقضبانهم املنتصبة،

بــمــســدســاتــهــم اإللــكــتــرونــيــة، وأســنــانــهــم 
املتسخة

ورائحِة عفٍن تحت آباطهم
يأتي الضّباط

ُرع
ْ
ذ

َ
 واأل

َ
نوف

ُ
 واأل

َ
يكسرون األْرُجل

 بكتِب
َ

ُيقيمون محارق
الشعراِء املتمردين

يمّرون فوق األجساد
ب.

ّ
 الطال

َ
يخلعون عيون

يضحك الضّباط،
في بؤسهم يضحك الضّباط،
في قطيع كالكالب يضحكون
يضحكون بأسلحتهم النارية

الضّباط يضحكون في األقسام
يضحكون وهم يطلبون رشاوى

يضحكون في األحياء التي نشأوا فيها
والتي يشتمون فيها اآلن أصحابهم

يسطون على بيوت حبيباتهم األوائل
ت أصهارهم.

ّ
يسرقون محال

ليس للضّباط أصدقاء
ال يقرأ الضّباط

َال يعرف الضّباط ما هو الحّب
ك الغضُب الضباط

ّ
يتمل

من أنفسهم
ومن الشعراء
ومن املحامن

جن
ّ
ومن املتزل

ي الراب
ّ
ومن مغن

ومن األطّباء.
الضّباط غاضبون ألنهم ضّباط

ــــى الـــجـــنـــوب وُيـــلـــقـــون  لـــذلـــك يـــذهـــبـــون إلـ
باألحجار

يكسرون نوافذ سيارات أجدادهم
لــلــدمــوع على  بــالــغــازات املسيلة  ُيــلــقــون 

مدارس أبنائهم 
ُيكره الضّباط حقوق اإلنسان

 الضّباط
َ
يكره الحياة

يكرهون أنفسهم
 يـــضـــربـــون الــــشــــّحــــاذيــــن حــــن يـــســـيـــرون 

في املدينة

ً
عشرين، ثالثن، مئة

 الطيور
ّ

فترحل كل
 الفئران

ّ
وتهرب كل

 اللصوص.
ّ

ويختبئ كل
ال أحد يحب ضابطا

 ضابط
ّ

في كل
هناك شخٌص لم يعد إلى البيت

 ضابط
ّ

في كل
هناك شخص نسَي اسمه

 ضابٍط
ّ

في كل
هناك طفل لن يرى الشمس مرة أخرى.

■ ■ ■

في الخارج يقتلون الناس
في الخارج َيقتلون ناسا
في الخارج َيقتلون ناسا

نا يا مارّيا
َ
مثل

لُهْم نفُس هذا القلب
 باملطر

ُ
الذي ينتفخ

ا السوداَء التي ورثناها 
َ
ن

َ
يحملون عيون

عن الطن
ٌوكذلك يأكلون الخبز في الصباح.

على بعد عشر نواٍص امرأة
س

ّ
فت عن التنف

ّ
توق

قّبل األرض بصمت
ُ
واآلن ت

كأنها يُد ابِنها.
ما قلِته يوما يبدو صحيحا:

هذا البلد محكوٌم عليه بالعنف
ال يعلم الواحد ما يفعل حن يقوم

أين يضع بشرته
ي

ّ
تحت أّي شجرة يجلس ليغن

في أي ساعة يصمُت ويطلُب العفو
ال يعرف الواحد أن يغسل يديه

وأن يجّهز املالبس، ويخرج للعمل،
 صامتا، ويكتب قصيدة ــ

ّ
ويظل

ال يفيد هذا في شيء
:

ٌ
قال لي ذاك اليوم صديق

؟
ً
ملاذا تكتب قصيدة

 في بلد جائع؟
ٌ
ماذا تفعل قصيدة

ماذا تفعل األبيات أمام جيش أعمى؟
ماذا يمكن لقصيدة أن تفعل حن يكون 

الجسد
حيوانا يهرب نازفا؟

)ترجمة: أحمد محسن غنيم(

نون تحت الجسور
ّ

حن يدخ
ملشاركة  النواصي  على  يجتمعون  حن 

الطعام.
يتحسس الضّباط األثداء

يستمنون في األماكن العامة
وهم يفّكرون بالفتيات الثائرات

الالتي حبسوهن لتّوهم
الضّباط وحيدون
يبكون مختبئن

حن ال يراهم أحد يبكون
حن يذهبون إلى الحّمام يبكون

حن يشاهدون األخبار ومسلسل املساء 
يبكي الضّباط

 ال أحد يحّبهم
ّ
يبكون ألن

 أياديهم ترتعش
ّ
يبكون ألن

 والديهم
ّ
يبكون ألن

لم يعودوا يدعونهم إلى الطعام
يبكون ألنه لم يعد أحٌد

يريد أن يلعب معهم الكرة.
 في صمت

ُ
يبكي الضباط

ــعــــودوا يــدعــونــهــم إلــى  ــاَس لـــم يــ ــنــ ألن الــ
حفالت الشواء

يبكون في العيد
 ال أحد يسألهم كيف حالهم

ّ
يبكون ألن

يبكون ألن ال أحد ُيعانقهم
يبكون ألن ال أحد يقّبلهم.

الضّباط
عشراٌت، عشرينات، مئات

يشعرون بالوحدة
لذلك دائما يسير الضّباط معا

ال يعتذرون
ي الضّباط

ّ
يختبئ الربُّ حن ُيصل

يأتي الضّباط

ــٌر  ــاعـ شـ  Nicolás Peña Posada
كــولــومــبــي مــن مــوالــيــد 1991. لــه أربــع 
»أمــي  بينها:  مــن  شــعــريــة،  مجموعات 
ــتــي تــقــرأ قــصــائــدي« و»ال  الــوحــيــدة ال
البصل«.  ع 

ّ
قط

ُ
ت أبدًا وهي  الجّدة  تبكي 

يـــعـــمـــل أســـــتـــــاذًا لـــلـــغـــة فــــي املـــؤســـســـة 
ــراد فــلــوريــنــس« في  ــونــ الــجــامــعــيــة »كــ
ــازة  ــ ــا، حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى إجـ ــوتـ ــوغـ بـ
ــز«،  ــ ــديـ ــ األنـ »جـــامـــعـــة  مــــن  اآلداب  فــــي 
املــركــزيــة«.  »الجامعة  مــن  وماجستير 
يشارك في الحراك الثوري مع شعراء 
ــن جــيــلــه عــبــر  كـــولـــومـــبـــيـــني شـــبـــاب مــ

تنظيم حفالت وقراءات شعرية.

بطاقة

نيكوالس بينيا بوسادا

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

لودفيغ فيتغنشتاين

من المعرض
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سينما

نديم جرجوره

« السينمائي 
ّ
يخطو مهرجان »كان

خطواته املعتادة. إعالنات متتالية 
تــخــتــّص بــكــل مـــا يــرتــبــط بــــدورات 
ــقــام ســنــويــا في 

ُ
 ت

ْ
جـــديـــدة، ُيــفــتــرض بــهــا أن

رًا، قليلة. 
ّ

شهر مايو/ أيار. املتغّيرات، مؤخ
وبــاء كورونا سبٌب وحيد الرتــبــاٍك، تحاول 
الـــعـــام. تأجيل  إزالـــتـــه هـــذا  املــهــرجــان  إدارة 
الدورة الـ73 )12 ـ 23 مايو/ أيار 2020( إلى 
ـ يوليو/ تموز 2020 غير  يونيو/ حزيران 
ل بـ3 أيام )27 ـ 

ّ
ناِجٍز. البديل، حينها، متمث

29 أكتوبر/ تشرين األول 2020(، مع تسميٍة 
.»2020 

ّ
استثنائية: »خاص كان

 شــــيء يــســتــمــّر كـــالـــعـــادة. الــتــحــضــيــرات 
ّ

كــــل
واِجــــبــــة. تــحــديــد مـــواعـــيـــد رديـــفـــة لــلــمــوعــد 
، وإغالق 

ً
يــزداد شراسة الوباء  ُملّح.  املعتاد 

تلو آخر، في فرنسا وأوروبا والعالم، يحول 
دون رؤية سليمة للمقبل من األيــام. في 19 
ح صاالت سينمائية 

َ
فت

ُ
مايو/ أيار 2021، ت

يرتادونها  والفرنسيون  فرنسا،  في  كثيرة 
اليوم  ألــف ُمشاهد في  بــأعــداٍد كبيرة )300 
الـــ10  األيـــام  فــي  اثنن  األول. نحو مليونن 
األولـــــــى(. 450 فــيــلــمــا تــنــتــظــر قــــرار اإلفــــراج 
عنها، والبرمجة غنّية بعناوين ومواضيع 

ونجوم واشتغاالٍت.
إلــى  بالنسبة  »املــجــيــد«،  الــيــوم  هـــذا  عشية 
الـــدورة  ــشــاهــديــن، يصعب تحديد مــوعــد 

ُ
امل

« في الشهر املختار منذ 
ّ
الـ74 ملهرجان »كان

أيــار(. املوعد الجديد  سنن طويلة )مايو/ 
قــائــٌم بــن 6 و17 يــولــيــو/ تــمــوز 2021. إلــى 
الرسمية  السلطة  فيه.  الـــدورة  قام 

ُ
ست اآلن، 

ــريــد تخفيفا كــبــيــرًا إلجــــراءات 
ُ
فــي فــرنــســا ت

العزلة واإلغالق و»منع التجّول«. هذا ُيفيد 
ون جــالء كــورونــا 

ّ
املــهــرجــان. كــثــيــرون يتمن

نـــهـــائـــيـــا. كـــثـــيـــرون يــــريــــدون املـــهـــرجـــان فــي 
 ال بـــأس: إقــامــتــه في 

ْ
مــوعــده الــســنــوي، لــكــن

 يكن 
ْ
أّي مــوعــٍد آخــر أفضل مــن إلــغــائــه، وإن

تا.
ّ
اإللغاء مؤق

تساؤالت وتطلّعات
 )1957( لــي  ســبــايــك  األمــيــركــي  السينمائي 
التحكيم  للجنة  رئــيــســا  مــنــصــبــه،  فــي  بــــاٍق 
الـــدولـــيـــة لــلــمــســابــقــة الــرســمــيــة. الــتــفــاصــيــل 
 ،)1960( ــمـــو  ــريـ فـ ــيـــري  ــيـ تـ تــــبــــاعــــا.  تــــصــــدر 
الــدورة   

ّ
إن يقول  للمهرجان،  العام  املــنــدوب 

يعقد  الجديد.  موعدها  في  ثابتة  الجديدة 
مؤتمرًا صحافيا رفقة بيار السكور )1945(، 
رئيس املهرجان )3 يونيو/ حزيران 2021(، 
لإلعالن عن مسائل عــّدة: أفــالٌم ومسابقات 
ــار أقــــســــاٍم جــــديــــدة؛ آلـــيـــات  ــكـ ــتـ ــرامـــــج؛ ابـ وبـــ
اشــتــغــال فـــي زمــــن كــــورونــــا، فــالــفــحــوصــات 
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ّ
كـــــل ـــقـــام 

ُ
تــــحــــديــــدًا( ســـت  PCR( ــلــــزمــــة ــ

ُ
امل

البعض عن مصير  ساعة، مجانا. يتساءل 
أصـــحـــاب الــنــتــيــجــة اإليـــجـــابـــيـــة، خــصــوصــا 
دفع 

ُ
ت  

ٌ
أمـــوال هناك  أجنبيا.   

ُ
السائل يكن   

ْ
إن

لـــحـــضـــور الــــــــدورة )وســــائــــل ســـفـــر، إقـــامـــة، 
مــصــاريــف يــومــيــة، إلــــــخ.(. يــســخــر أحــدهــم: 
لي  ُيسمح  هــل  إيجابية،  النتيجة  تكن   

ْ
»إن

بمتابعة املهرجان... فيسبوكيا؟«.
في تقرير لوكالة »فرانس برس« )31 مايو/ 
 
ّ
إن بيِكر  فرنسوا  كاتبه  يقول   ،)2021 أيــار 

الدورة املنتظرة ستجمع آالف املهنين في 
الــذيــن ســيــأتــون مــن دول  شـــؤون السينما، 
مختلفة، »سعداء بتواجدهم )في املهرجان( 
 شيئا 

ّ
بعد إلغاء الدورة املاضية«. يقول إن

في  شاهدين 
ُ
امل بــأعــداد  التمّسك  يفرض  لن 

 
ّ

الـــصـــاالت )اســتــخــدام 50 فــي املــائــة أو أقــل
العمل   يستمّر 

ْ
إن املــقــاعــد(،  بقليل مــن عــدد 

 
ّ
»لكن الصّحية:  العزلة  فــّك  الحكومة  بقرار 
تقديم بطاقة صّحية )التلقيح وفحوصات 
م  ــقـــدِّ ُيـ PCR ســلــبــيــة( ســـتـــكـــون مـــطـــلـــوبـــة«. 
الـــتـــقـــريـــر نــفــســه صــــــورة أولــــــى عــــن مــشــهــد 

ل  ــا وحــــــضــــــورًا. يـــتـــســـاء ــ ــــالمـ ــان، أفـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ  املـ
السجادة  على  سيمشي  الـــذي  »مــن  كاتبه: 
ــــون  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي األمـ ــأتـ ــ ــيـ ــ الـــــــحـــــــمـــــــراء؟ هـــــــل سـ
ــــق بــن 

َّ
ــــوف ــُي فــــي املــــوعــــد املـــــحـــــّدد؟ كـــيـــف ســ

بــن سهرات  الــحــفــالت،  الكمامات و»زيــنــة« 
التساؤالت  الصّحي؟«.  والتباعد   الكوكتيل 
ــة. إقــامــة  ــحــ ــة. اإلجــــابــــات غــيــر واضــ ــيـ ــعـ واقـ
بتبيان   

ٌ
كفيلة موعدها  فــي  املقبلة  الـــدورة 

املشهد برّمته.
ــاك مــانــدلــبــوم )املــوقــع  مـــن جــهــتــه، يــكــتــب جـ
الفرنسية  اليومية  للصحيفة  اإللــكــتــرونــي 
 
ّ
»لـــو مــونــد«، 3 يــونــيــو/ حــزيــران 2021( أن
اًل  ــام 2020، ُمــحــوِّ كـــورونـــا ُيــطــيــح بــــدورة عـ
الــحــيــاة الـــعـــاديـــة لــالســتــثــمــار الــســيــنــمــائــي 
إلــــى »مــنــطــقــة شــبــه صــــحــــراويــــة«، فـــي عـــاٍم 
، رغم هذا( أُيمكننا التحّدث عن 

ْ
كامل: »لكن

عــــودٍة إلـــى الــطــبــيــعــّي والـــعـــادّي؟ نــحــن غير 
واصــلــن إلــى هــذا بعد. املتحّدثون جــاّدون 
ــرون وســريــعــو االنــفــعــال والــغــضــب، 

ّ
ومــتــوت

في بعض األوقات. التعب الحاصل في ذاك 
نفسه محسوسا.  يجعل  االستثنائّي  العام 
ــي 

ّ
 هـــنـــا: بــاســتــثــنــاء تــفــش

ٌ
ــّم كـــامـــن ــ  األهــ

ّ
لـــكـــن

نسخة خبيثة للغاية )من كورونا(، ُستقام 
الــدورة الـــ74، ونحن نعرف من اآلن ما الذي 
ستكون  شــكــٍل  أي  آخـــر:  )بمعنى  سترتديه 

عليه(«.
ــــعــــرض فــــي املــســابــقــة 

ُ
23 فــيــلــمــا جــــديــــدًا ت

ــــدورة  الــرســمــيــة، وفــيــلــٌم فــرنــســي يــفــتــتــح الـ
غنيٌّ  البرنامج  كراكس.  لليو  »آنيت«   فـــي صــحــٍف الـــ74: 

ٌ
ــاَول ــ

َ
ــن ــتــ ــ بـــعـــنـــاويـــن، بــعــضــهــا ُم

ومراجعات وأخباٍر، وبعضها اآلخر يصنع 
موضوعه،  بسبب  عرضه،  قبل  له  »صيتا« 
ثير لسجاالٍت سابقة. 

ُ
امل أو بفضل مخرجه 

أبـــــــــرز هـــــــــؤالء الــــهــــولــــنــــدي بـــــــول فـــرهـــوفـــن 
اخـــتـــيـــاره  مـــنـــذ   

ٌ
ُمــــــتــــــَداَول جــــديــــده   .)1938(

رؤية  م  ُيقدِّ فرهوفن  »بــول  املاضية:  للدورة 
إيـــروتـــيـــكـــيـــة وطـــريـــفـــة، وســـيـــاســـيـــة أيـــضـــا، 
للقرون الوسطى، في إخراج فخٍم« )تييري 
ـــر، مــنــشــور 

ّ
فــريــمــو، حــــوار مـــع نــيــكــوال شـــال

»لونوفيل  الفرنسية  األسبوعية  املجلة  في 
 .)2020 أيــــــار  ــو/  ــايــ مــ  10 أوبــــســــرفــــاتــــور«، 
ة من وقائع تاريخية، مكتوبة 

ّ
الحكاية مستل

ــة »أفــــعــــال غــيــر ُمــحــتــشــمــة ـ حــيــاة  ــ فـــي روايــ
راهـــبـــة مــثــلــيــة الــجــنــس فـــي زمــــن الــنــهــضــة« 
ــراون.  ــ بـ لــألمــيــركــيــة جـــوديـــث ســـي   )1986(
ـ   1591( كارليني  ا 

ّ
بينيديت ــدعــى 

ُ
ت الــراهــبــة 

ثير غضبا عليها. هناك 
ُ
 عّدة ت

ٌ
1661(. أفعال

والعالقات  والكنيسة  السياسة  بن  تداخل 
البيئة  وتقاليد  اإلصــالح  وثقافة  الجنسية 
االجــتــمــاعــيــة حــيــنــهــا. فـــرهـــوفـــن بــــــارٌع في 
اقـــتـــنـــاص تــفــاصــيــل كــــهــــذه، صـــانـــعـــا مــنــهــا 
أفالما  ُيشبه   

ْ
أن ــع 

ّ
ُيــتــوق سينمائيا،  نتاجا 

سابقة له، املثيرة لنقاشاٍت مختلفة.

عن الجندرية و»نتفليكس«
4 مخرجات فقط ُيشاركن في املسابقة نفسها: 

الــفــرنــســيــات كــاتــريــن كــورســيــنــي )1956( مع 
 )1983( دوكــــورنــــو  وجـــولـــيـــا   ،La Fracture
مع   )1981( ـ الف  هــانــســن  ومــيــا   ،Titane مــع 
يادي 

ْ
ديكو إن

ْ
Bergman Island، والهنغارية إل

ــالٍم عن  ــ كـ  
ّ

ــل كــ امــــرأتــــي«.  ــة  ــّصـ )1955( مـــع »قـ
ُيفترض   

ْ
إذ  ،

ّ
وُممل ُمكّرر  الجندري  التساوي 

أو  الفيلم،   تنبثق من جــودة 
ْ
أن باالختيارات 

من »رغبٍة« في استضافة مخرج/ مخرجة له 
عالقة سينمائية قديمة باملهرجان، واألخير 
ـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى أول عــــــرٍض عــاملــي 

ِّ
ُيـــفـــض

للمهرجان  متابعون  يــقــول   ،
ٌ
رغــبــة لــجــديــده. 

ـــهـــا ُمــطــّعــمــة بــجــودة 
ّ
ـ مــنــذ ســنــن مـــديـــدة ـ إن

ــرارًا، رغــم  ــ  مـ
ٌ

ســيــنــمــائــيــة، غــالــبــا. هـــذا حــاصــل
ــادًا وصــحــافــيــن ومــهــتــّمــن ُيــصــابــون  ـ

ّ
ــق  نـ

ّ
أن

الكبيرة  فــاألســمــاء  أحــيــانــا،  بــصــدمــٍة سلبية 
غــيــر ُمــنــجــزٍة أفـــالمـــا كــبــيــرة ومــهــّمــة، دائــمــا. 
 بعض 

ّ
كاء على االسم فقط مخاطرة، لكن

ّ
االت

«ـ  كمخرجن ومخرجات 
ّ
، و»كان

ٌ
الوفاء جميل

عديدين ـ يلتزمونه مرارًا.
 

ّ
 فــيــلــٍم قــابــٍل إلثــــارة جــــدٍل أو نـــقـــاٍش. كــل

ّ
ــل كـ

أيـــضـــا. لبعض  أو ســيــنــمــائــّيــة  ســيــنــمــائــّي 
املــشــاركــن فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة حــضــوٌر 
أساسّي في الصناعة واملشهد والِصدامات. 
 .

ّ
 جــديــد لــهــم ولــهــن

ّ
كــثــيــرون يــنــتــظــرون كـــل

ــّد  ــا ال ُبـ ــهـ ـ
ّ
يـــتـــشـــّوقـــون ملـــفـــاجـــأة، يـــقـــولـــون إن

 
ّ
حــاصــلــة )يــريــدونــهــا إيــجــابــيــة دائـــمـــا، لكن
 أحيانا(. املواضيع تكون 

ٌ
السلبيات حاضرة

سينمائيٍّ  َمّكٍن 
َ
لت وواقعية،  حّساسة  غالبا 

من تحويلها إلــى مــداخــل، تقود إلــى عوالم 
وتــشــريــٍح وتــعــريــة. إلــى ليو كــاركــس، هناك 
األميركيان وس أندرسن )1969( وشون بن 
 ،)1953( موريتي  ناني  واإليطالي   ،)1960(
والفرنسي جــاك أوديــار )1952(، واإليــرانــّي 
والـــــتـــــشـــــادّي   ،)1972( فــــــرهــــــادي  ــر  ــ ــغـ ــ أصـ
ــارون )1961(، والـــروســـي  ــ هـ مــحــمــد صــالــح 
والتايلندي   ،)1969( يكوف 

ّ
سربرن كيريل 

 .)1970( فــــيــــراســــتــــاكــــول  ــبــــونــــغ  ــاتــ ــيــــشــ أبــ
د في مقاربة أحوال الناس  جدِّ

ُ
اشتغاالتهم ت

والعالم. هواجسهم جمالية ودرامية وفنية، 
تتوافق واختباراٍت دائمة في ُصنع مختلٍف 
وجـــديـــٍد، أو مــحــاولــة ُصــنــعــه. تــجــّولــهــم في 
قة، 

ّ
عوالم ونفوس وعالقات، وفي أسئلة ُمعل

ــزٌء مــن اخــتــبــاراتــهــم تــلــك. هـــذا مــتــأٍت من  جــ
قديٍم لهم. الجديد ينكشف في الدورة الـ74.

 الـــنـــيـــوزيـــالنـــديـــة جـــايـــن كــامــبــيــون 
ّ
غــيــر أن

الحاصلة  الــوحــيــدة  الــســيــنــمــائــّيــة   ،)1954(
 
ٌ
«، عاجزة

ّ
الذهبية« في »كــان على »السعفة 

عن إشــراك فيلمها الجديد في دورة 2021. 
»نتفليكس«.  األميركية  املنّصة  ذلــك؟  سبب 
الــــوّد مــفــقــوٌد بــن املــنــّصــة واملـــهـــرجـــان. عــام 
2017، ُيتيح املهرجان للمنّصة فرصة عرض 
فيلمن لها في املسابقة الرسمية. هذا ُيثير 
عــــي األفــــالم 

ّ
غــضــبــا كــبــيــرًا فـــي نـــفـــوس مــــوز

باختياره  ـ  فاملهرجان  الصاالت،  وأصحاب 
لألميركي  مــايــروفــيــتــز«  »حــكــايــات  فيلمي 
للكوري  و»أوكـــجـــا«   )1969( بــومــبــاخ  نـــواه 
الجنوبي بون جون ـ هوو )1969( ـ يخالف 
 

ّ
كل منذ سنن:  به  فرنسيا، معمواًل  قانونا 

يجب  الرسمية،  املسابقة  فــي  ُيــعــرض  فيلٍم 
بعد  السينمائية  الــصــاالت  فــي  ُيــعــرض   

ْ
أن

انتهاء الدورة. العرض في الصاالت مخالف 
ــنـــّصـــة، الـــتـــي تــعــثــر فـــي »مــهــرجــان  ملـــبـــدأ املـ
»ال موسترا« ُمتسامح  سا. فـ

ّ
فينيسيا« متنف
في هذا املجال.

ض تييري فريمو عن املهرجان »تهمة« 
ُ
ينف

د على  ُيــشــدِّ »نتفليكس«.  مــع  التعاون  عــدم 
« قــوانــن الــتــوزيــع والــعــروض 

ّ
ــان ــ الـــتـــزام »كـ

 )2021( جــديــدان  فيلمان  هناك  فرنسا.  فــي 
 The Power Of The Do »نــتــفــلــيــكــس«:  لـــ
)ذي  لـــألســـتـــرالـــي   Blondeو ــيـــون،  ــبـ ــامـ ــكـ لـ
األصل النيوزيلندّي أيضا( أندرو دومينيك 
ألفــــــالم  رافــــــضــــــن  غــــيــــر  »نـــــحـــــن   :)1967(
»نــتــفــلــيــكــس«، بــل »نــتــفــلــيــكــس« غــيــر راغــبــٍة 
في هــذا، أو غير قـــادرة. دعوتنا لها تهدف 
إلى عرض أفالمها خارج املسابقة. الرفض 
إجـــابـــة«، يــقــول فــريــمــو )املــوقــع اإللــكــتــرونــي 
األمــيــركــي »ديــــداليــــن«، 4 يــونــيــو/ حــزيــران 
ُيــكــّرر ما هو مــعــروف: املنّصة تريد   .)2021
املسابقة ال خارجها. هــذا غير   في 

ً
مشاركة

 فيلٍم ُيشارك فيها يجب عرضه 
ّ

 كل
ّ
وارٍد، ألن

تجاريا في الصاالت الفرنسية. هذا ترفضه 
املــنــّصــة. لــلــتــذكــيــر: كــامــبــيــون حــاصــلــة على 
»البيانو«  عــن   »

ّ
»كــان لـــ الذهبية«  »السعفة 

كايج  تشان  الصيني  مع  مناصفة   ،)1993(
)1952( عن »وداعا خليالتي«، في الدورة الـ 

46 )13 ـ 24 مايو/ أيار 1993(.

عرب »كاّن«
املغربّي الفرنسّي نبيل عّيوش )1969( أحد 
املــشــاركــن فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــدورة 
 Casablanca جــــديــــده،  اخـــتـــيـــار  ـــنـــتـــظـــرة. 

ُ
امل

بــــعــــودٍة  مـــغـــربـــّي  ــاٍء  ــفــ ــتــ الحــ ُمـــثـــيـــر   ،Beats
«. عرٌب كثيرون يريدون 

ّ
»وطنية« إلى »كان

مناسباٍت كهذه، الحتفاٍء بصناعة محلية. 
ُيحيلون فيلما إلى البلد األصلي ملخرجه/ 
األول  الــفــضــل   

ّ
أن ويـــتـــنـــاســـون  مــخــرجــتــه، 

واألخير على ُصنع فيلٍم عائٌد إلى صانعه، 
أو تمويٍل  إنتاٍج   يحصل صانعه على 

ْ
وإن

مــن بــلــده. الــحــّس الوطني، فــي حــالــٍة كهذه، 
نــــافــــٌر. يـــبـــدو إلــــغــــاًء لــجــهــٍد كــبــيــٍر يـــقـــوم به 
وعامالت  عاملن  رفقة  مخرجة،  أو  مخرٌج 

في املهٍن السينمائية.

تفاؤل خِفر 
وتحّديات جّمة

عن »كاّن« والدورة الُمنتظرة

في دورة 2021، تّم ابتكار قسٍم جديد، 
بعنوان Cannes Premieres، يهتّم 

دين« 
ّ
بمخرجني ومخرجات باتوا »مؤك

في عالم السينما، واختيرت أفالٌم لهم في 
مسابقات دورات سابقة. في هذا اإلطار، 

ُيعرض Tromperie للفرنسي أرنو 
 Mothering Sundayشان )1960(، و

ُ
ديبل

إليفا أوّسون )1977(، إنتاج عام 2021. 
ت«، كما 

ّ
ه »مؤق

ّ
هناك أيضًا قسم آخر، لكن

ق بالقضايا البيئية، 
ّ
وصفه املهرجان، يتعل

ل بـ«تقليل بصمة املهرجان على 
ّ
ويتمث

البيئة«، وبـ«مساهمة يدفعها الصحافيون 
املعتمدون«. رغم أّن املسألة غير واضحة 

تمامًا، يبدو املهرجان حريصًا على تسديد 
نقطة متقّدمة له في مجال البيئة، من دون 

خطة واضحة.

جديد المهرجان

في 3 يونيو 2021، عقد بيار السكور، رئيس مهرجان »كاّن«، وتييري فريمو، مندوبه العام، مؤتمرًا 
دًا موعد إقامتها في النصف األول من يوليو  صحافيًا لإلعالن عن برامج الدورة الـ74 وأفالمها، ُمحدِّ

2021، بعد إلغاء دورة العام الفائت، بسبب تفّشي وباء كورونا

)Getty /تييري فريمو وبيار السكور قبيل لحظات من المؤتمر الصحافي في 3 يونيو 2021 )باسكال لو سْغروتان
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األهّم هو أّن دورة 
»كاّن 74« سُتقام وشكلها 

معروٌف

مهرجان

جاين كامبيوننبيل عيوش

فرجيني افيرا

شرفية«  ذهبية  سعفة  »كاّن«  مهرجان  يمنح  الـ73،  الدورة  افتتاح  في 
للممثلة والمخرجة والمنتجة األميركية جودي فوستر )1962، الصورة(، 
ــرة فــنــيــة المــعــة  ــي ــس ــًا ل ــم ــري ــك »ت
مواضيع  تلتزم  ــادرة«،  ن لشخصية 
في  كما  عصرنا«،  »فــي  حّساسة 
بيان إلدارته: »للمهرجان فضٌل كبيرٌ 
أّن  مضيفًة  فوستر،  تقول  علّي«، 
قبل  فيه،  األولــى  للمرة  حضورها 
حاسمة«.  »لحظة  ــان  ك ــواٍم،  ــ أع
فيه  لها  فيلٍم  تقديم  إّن  تقول 
تحقيقه  من  تمّكنت  دائٌم،  »حلٌم 

مراٍت عّدة«.

تكريم جودي فوستر
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

أعلن السويسري 
روجر فيدرير، 
أمس، انسحابه 
من بطولة روالن 
غاروس بعد 
فوزه الصعب 
في الدور الثالث 
على دومينيك 
كويبفير، كاشفًا 
أن أولويته 
القصوى هي 
ويمبلدون. 
وفي حين صدر 
خبر االنسحاب 
عن منظمي 
بطولة فرنسا 
المفتوحة، فإن 
فيدرير استبق 
النبأ بإعالنه أنه 
»يجب أن أقرر ما 
إذا كنت سأستمر 
أم ال. أتساءل هل 
أخاطر )بالركبة( 
أم أنه وقت 
الراحة«، بعد 
فوزه المضني 
على منافسه 
األلماني بنتائج 
مجموعات 6-7 
)7-5( و7-6 )7-3( 
و7-6 )7-4( و5-7 
في لقاء امتد 
على مدار ثالث 
ساعات و35 
دقيقة.

)Getty /فيدرير لعب مباراة ملحمية امتدت ألكثر من 3 ساعات )جون بيري

فيدرير ينسحب
تأهل العب التنس األرجنتيني دييغو شفارتزمان 

إلى ثمن نهائي بطولة روالن غاروس للتنس 
للمرة الثالثة في مسيرته، عقب تغلبه على 

األملاني فيليب كولشرايبر )37 عاما(، الذي عانى 
من مشكالت بدنية. وحقق شفارتزمان، الذي بلغ 
الدور نصف النهائي في روالن غاروس في 2020 
وربع النهائي في 2018، الفوز بثالثة مجموعات 

من دون رّد بواقع 6-4 و6-2 و6-1 في مباراة 
امتدت على مدار ساعتن ودقيقتن.

أبدى اإلسباني رافائيل نادال، املصنف الثالث 
عامليا، رضاه عن الطريقة التي بلغ بها ثمن 

نهائي بطولة فرنسا املفتوحة للتنس، في الوقت 
الذي أقّر فيه بأن األمور تبدو بسيطة »حتى اآلن«، 

ولكن عليه التحسن من اآلن فصاعدًا ملواجهة 
األفضل. وأضاف: »تركيزي األول على الفوز، 

سواء كان بشكل سريع أو بطيء، ال أبحث عن 
الفوز السريع، أحترم كل املنافسن، ومن األفضل 

الحصول على النقطة بشكل أسرع«.

رّد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف األول 
في عالم التنس، على االدعاءات التي تتهمه 

بتقليد أداء النجم اإلسباني رافائيل نادال على 
املالعب الترابية، وقال إنه »في كثير من األحيان، 

تكون هناك بعض التفاصيل التي يقدمها النجوم 
الكبار ويمكنك تقليدها، ولكن أسلوبي في اللعب 

يختلف عنه )نادال(، وال أحاول نسخ أدائه على 
أي حال، فلدي أسلوبي املتفرد منذ فترة طويلة، 

وأطبقه على أي أرضية ملعب«.

شفارتزمان يتأهل 
لثمن نهائي روالن غاروس 

للمرة الثالثة بمسيرته

نادال بعد الفوز 
في فرنسا المفتوحة: 

القادم أصعب

ديوكوفيتش يرّد 
على االتهامات: ال أنسخ 

أداء أي العب
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إسبانيا
من أجل زعامة أوروبا 

بلقب رابع

2829
رياضة

ال يملك املنتخب السلوفاكي تاريخا كبيرا في 
منافسات بطولة »اليورو«، إذ إن مشاركته في 
»يورو 2020« هي الثانية في تاريخه الكروي. 
اإلنجاز  لتكرار  الصغير  املنتخب  وسيسعى 
ــذي حــقــقــه فـــي نــســخــة فــرنــســا عــام  ــ الــكــبــيــر الـ
إلى  السلوفاكي  املنتخب  تأهل  عندما   ،2016
تاريخية رسمية،  أول مشاركة  مــن  الــــ16  دور 
فهل ينجح في تقديم أداء ُمقنع ويذهب أبعد 

من الدور الثاني في عام 2021؟

لمحة وتاريخ في »اليورو«
كانت سلوفاكيا جزءًا من »تشيكوسلوفاكيا« 
عـــام 1996،  بــن ســنــوات 1960 و1992، ومــنــذ 
ــح لـــســـلـــوفـــاكـــيـــا مـــنـــتـــخـــب يــمــثــلــهــا فــي  ــبــ أصــ
ــم يــنــجــح في  مــنــافــســات »الـــــيـــــورو«، إال أنــــه لـ
ــل، ألنــــــه فـــشـــل فــي  ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ ــــدف والـ ــهـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ
التصفيات بن سنوات 1996 و2012، ليتأهل 
ألول مــــرة إلــــى بــطــولــة »يـــــــورو« فــرنــســا عــام 
2016. وفي أول مشاركة رسمية لعب املنتخب 
جانب  إلــى  الثانية  املجموعة  في  السلوفاكي 
ــدأ  ــز، إنـــكـــلـــتـــرا وروســـــيـــــا، وبــ ــلــ مــنــتــخــبــات ويــ
مشواره بالخسارة أمام ويلز )2 – 1(، ثم تفوق 
على املنتخب الروسي في انتصار تاريخي )2 
– 1(، ليختم مشواره في الدور األول بالتعادل 
أهــداف.  بــدون  اإلنكليزي سلبيا  املنتخب  مــع 
وتأهل املنتخب السلوفاكي بعد أن حل ثالثا 

في املجموعة وحل في املركز األول بن أفضل 
أصــــحــــاب املــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي تـــرتـــيـــب جــمــيــع 
أيرلندا  منتخبات  على  متقدما  املجموعات، 
والبرتغال وأيرلندا الشمالية، التي رافقته إلى 
الدور الثاني بفضل ترتيبها أيضا. لكن لسوء 
باملنتخب  اصطدم  السلوفاكي  املنتخب  حظ 
األملــــانــــي الــــقــــوي فــــي الـــــــدور الـــثـــانـــي، وخــســر 
»يــورو  بطولة  لــيــودع  نظيفة،  أهـــداف  بثالثة 
2016«، من دور الـــ16، والــذي ُيعد أبــرز إنجاز 
في  مشاركتها  تــاريــخ  فــي  سلوفاكيا  حققته 
البطولة األوروبية، والذي يسعى إلى تكراره 
في نسخة عام 2021، أو ربما الذهاب أبعد من 

هذا الدور.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــل املــنــتــخــب الــســلــوفــاكــي لــكــرة الـــقـــدم إلــى 
املــركــز  ــــورو 2020«، بــعــد أن احــتــل  بــطــولــة »يـ
الثالث في املجموعة الخامسة من التصفيات 
 4( نقطة   13 سلوفاكيا  وجمعت  األوروبـــيـــة، 
انــتــصــارات وتــعــادل و3 خـــســـارات(، وسجلت 

سلوفاكيا 13 هدفا مقابل تلقيه 11 هدفا.
ثــــالــــثــــة فــي  ــا  ــيــ ــاكــ ــوفــ ــلــ وبـــــعـــــد أن حــــلــــت ســ
مــجــمــوعــتــهــا، خـــاضـــت مـــنـــافـــســـات املــلــحــق، 
وتـــفـــوقـــت فـــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي على 
 ،)2 – 4( الترجيح  بــركــالت  أيــرلــنــدا  منتخب 
ــاراة بــالــتــعــادل الــســلــبــي، ثم  ــبـ بــعــد نــهــايــة املـ
عــلــى منتخب  النهائية  املـــبـــاراة  فــي  تــفــوقــت 

أيرلندا الشمالية )2 – 1( بعد التمديد. 
ــل الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــنـــيـــة لــلــمــنــتــخــب  ــديــ ــبــ رغـــــــم تــ
ــرًا، إال أن املـــــدرب الــجــديــد،  الــســلــوفــاكــي مـــؤخـ
ستيفان تاركوفيتش، نجح في تغيير األمور 
وتــحــســن شــكــل املــنــتــخــب عــلــى الــصــعــيــديــن 
الفردي والجماعي. وفي 3 مباريات حتى اآلن، 
تنوع  وأظــهــر   ،)1-4-1-4( بخطة  املـــدرب  لعب 

مثالي بن الدفاع والهجوم.
ويملك املنتخب السلوفاكي نقطة قوة تتمثل 
بوجود العبن خط وسط محترفن في أقوى 
الدوريات األوروبية، والذين يمكنهم صناعة 
املــبــاريــات. كما  الــفــارق على أرض امللعب فــي 
يــركــز املــــدرب فــي مــعــظــم املــبــاريــات عــلــى دعــم 

ــدار  خـــط الـــوســـط لــخــط الــــدفــــاع، وتــشــكــيــل جـ
املنافسن. وفــي حال  يــوقــف هجمات  دفــاعــي 
التوازن  خلق  في  تاركوفيتش،  املـــدرب،  نجح 
منتخب  فــإن  والهجومي،  الدفاعي  األداء  بن 
ســلــوفــاكــيــا يــمــكــنــه تــخــطــي دور املــجــمــوعــات 
وتــكــرار إنجاز عــام 2016، والتأهل إلــى الــدور 
الثاني من جديد، فهل ينجح في الخروج من 

املجموعة الصعبة التي يلعب فيها؟

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــســلــوفــاكــي فـــي املــجــمــوعــة 
الــخــامــســة إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات إســبــانــيــا، 
بولندا والسويد، ويبدأ مشواره ضد املنتخب 
السويدي  املنتخب  ضــد  يلعب  ثــم  البولندي، 
في مباراة صعبة، ويختتم مشواره في الدور 
األول ضد املنتخب اإلسباني أقوى منتخبات 
هذه املجموعة. أما بالنسبة لتشكيلة املنتخب 

الـــســـلـــوفـــاكـــي فـــمـــضـــت فـــــي حـــــراســـــة املـــرمـــى 
مـــاريـــك روداك، دوســــان  ــا،  ــكـ ــرافـ )مـــارتـــن دوبـ
كـــوشـــيـــاك(، وفــــي خـــط الـــدفـــاع اخـــتـــار املــــدرب 
)بـــيـــتـــر بـــيـــكـــاريـــك، لـــوبـــومـــيـــر ســـاتـــكـــا، ديــنــيــر 
هوبوكان  تــومــاس  سكرينيار،  ميالن  فــافــرو، 
ويــاكــوب هولوبيك(. وفــي خــط الــوســط هناك 
)مــــاريــــك هــامــســيــك، ســتــانــيــســالف لــوبــوتــكــا، 
ــاتــــريــــك هــــروســــوفــــســــكــــي، يـــــــــوراج كـــوكـــشـــا،  بــ

ــاك، فــالديــمــيــري  ــ مـ ــدريــــج دودا، روبـــيـــرت  أونــ
فــيــس، الســزلــو بــيــنــيــس، لــوكــاس هــاراســلــن، 
تـــومـــاس ســوســلــوف، مــاتــيــوس بــيــرو وإريـــك 
)ميكال  فهناك  الهجوم  فــي خــط  أمــا  جيركا(، 

دوريس، روبيرت بوزينيك، دافيك سترليك(.

نجوم المنتخب والمدرب
ـــــط الــــهــــجــــومــــي،  ــــوسـ ــــط الــ ُيــــعــــتــــبــــر العــــــــب خــ

مـــاريـــك هــامــشــيــك، مـــن أبــــرز نــجــوم املنتخب 
ــو الـــــذي خــــاض حــتــى اآلن  الــســلــوفــاكــي، وهــ
126 مباراة دولية، وسجل 26 هدفا، ويعتبر 
ــيـــا فــي  ــلـــوفـــاكـ  لـــسـ

ً
ــيـــال ــثـ ــمـ الـــــالعـــــب األكـــــثـــــر تـ

فــهــو، ستيفان  لــلــمــدرب  وبالنسبة  الــتــاريــخ. 
عام  منذ  املنتخب  يــدرب  الــذي  تاركوفيتش، 
متوسطة  أنـــديـــة  دّرب  أن  لـــه  وســبــق   ،2020
بريسوف  وتــاتــران  كوسيش  مثل  وصغيرة، 

وزيلينا، كما عمل مساعدًا ملدرب سلوفاكيا 
-1-4( ــعــتــبــر خــطــة 

ُ
وت مــن 2013 حــتــى 2018. 

أن  املتوقع  مــن  والــتــي  للمدرب  املفضلة   )1-4
األولــى في  الثالث  املباريات  يستخدمها في 
تــســجــيــل نتائج  والـــهـــدف  املــجــمــوعــات،  دور 
إيجابية تؤهل منتخب سلوفاكيا إلى الدور 

الثاني للمرة الثانية في تاريخه الكروي.
رياض...

سلوفاكيا لمشاركة ثانية تاريخية مثل  األولى

رياض الترك

ُيــعــتــبــر املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي مــن 
بــــن أبــــــرز املـــرشـــحـــن لــلــمــنــافــســة 
وذلـــك   ،»2020 »يــــــورو  لــقــب  عــلــى 
ــتــــي يــمــلــكــهــا  ــة الــ ــقــــويــ بـــســـبـــب الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــ
واألســـمـــاء الـــقـــادرة عــلــى قــيــادتــه إلـــى مــراحــل 
التنويه  مــع  األوروبـــيـــة،  البطولة  فــي  بعيدة 
ــوج باللقب 

ُ
بــأن منتخب »ال فــوريــا روخـــا« ت

اللقب  لتحقيق  ويــســعــى  تــاريــخــيــا،  مــــرات   3
الرابع واالنفراد في صدارة املنتخبات األكثر 

تتويجا في التاريخ.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
شارك املنتخب اإلسباني ألول مرة في بطولة 
»يــورو 1964« والتي استضافها على أرضه 
وبــــن جـــمـــاهـــيـــره، ونـــجـــح مـــن أول مــشــاركــة 
رسمية في التتويج باللقب آنذاك، وبعد ذلك 
شــارك فــي نسخة عــام 1980، بعد غيابه عن 
3 نــســخــات مــتــتــالــيــة، لــكــن مــشــاركــتــه انتهت 
بــاكــرًا بــالــخــروج مــن دور املــجــمــوعــات. وبعد 
ذلك شارك املنتخب اإلسباني في نسخة عام 
1984، وتأهل في البداية من دور املجموعات 
كــمــتــصــدر لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وفـــي الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي واجـــه املــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
وتفوق عليه بركالت الترجيح )5 – 4(، لكنه 
البطلة  فرنسا  أمـــام  النهائية  املــبــاراة  خسر 
ــذاك بــهــدفــن نــظــيــفــن، لــُيــنــهــي املــنــافــســات  ــ آنـ
في الوصافة. ثم تأهلت إسبانيا إلى نسخة 
املــجــمــوعــات،  مـــن دور  عـــام 1988، وخـــرجـــت 
لتعود وتغيب عن نسخة عام 1992، لُيحافظ 
ستمر 

ُ
ــا« بــعــد ذلـــك عــلــى الــظــهــور امل »ال روخــ

الــيــوم، وجــاءت  منذ نسخة عــام 1996 حتى 
نتائجه على الشكل التالي )إقصاء من الدور 

ربع النهائي في نسختي 1996 و2000( ومن 
إســبــانــيــا  لــكــن  عــــام 2004.  املــجــمــوعــات  دور 
األوروبــيــة  الــكــرة  السيطرة على  فــي  نجحت 
ـــوجـــت 

ُ
ت عـــنـــدمـــا  و2012،   2008 ســنــتــي  بــــن 

ــم نــســخــة  بــنــســخــتــي الـــنـــمـــســـا وســــويــــســــرا ثــ
ــك في  ــا، لـــتـــشـــارك بــعــد ذلــ ــيــ ــرانــ بـــولـــنـــدا وأوكــ
مــن دور  عــام 2016، وخــرجــت  نسخة فرنسا 
لفوزين وخــســارتــن في   الــــ16 بعد تحقيقها 

املنافسة.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
»يــورو  إلــى بطولة  اإلسباني  املنتخب  تأهل 
السادسة  املجموعة  تــصــدر  أن  بعد   ،»2020
بـــرصـــيـــد 26 نــقــطــة مـــتـــقـــدمـــا عـــلـــى مــنــتــخــب 
ــيـــف الــــــذي جـــمـــع 21 نــقــطــة،  الـــســـويـــد الـــوصـ
وحــــقــــقــــت إســــبــــانــــيــــا 8 انـــــتـــــصـــــارات مـــقـــابـــل 
تعادلن، وأنهت التصفيات األوروبية بدون 
املنتخب  قــوة  لنقاط  وبالنسبة  خــســارة.  أي 
اإلسباني، فربما تتمثل في قوة خط الوسط 
الــــذي يــعــرف جــيــدًا كــيــفــيــة االســـتـــحـــواذ على 
الكرة وصناعة  الفارق في وسط امللعب لبناء 
الــلــعــب هــجــومــيــا وتــســلــيــم الـــكـــرة لــألجــنــحــة 
واملـــهـــاجـــمـــن، مـــع الــعــلــم أن املـــــــدرب، لــويــس 
إنريكي، ال ُيحبذ فكرة االستحواذ كثيرًا، بل 
ُيفضل التمريرات املباشرة بن الخطوط من 

أجل البناء السريع للهجمات.
ــة  ــنـــحـ ــا هـــــي األجـ ــ ــــاط الـــــقـــــوة أيـــــضـ ــقـ ــ ومـــــــن نـ
ــســاهــم دائـــمـــا فـــي صناعة 

ُ
ــرة الــتــي ت ــهـ واألظـ

ــلـــى مــرمــى  ــلــــق الــــخــــطــــورة عـ الـــهـــجـــمـــات وخــ
املـــنـــافـــســـن، خـــصـــوصـــا أن لـــويـــس إنــريــكــي 
فــي صناعة  األطـــراف  كثيرًا مساندة  ُيفضل 
ُيــجــبــرهــم عــلــى الـــتـــراجـــع نحو  الـــلـــعـــب، وال 
الهجومية  الدفاع، بل يطلب منهم املساندة 
والــضــغــط عــلــى أطـــــراف املــنــافــس ملــنــعــه من 

EURO  2020  يورو

يدخل المنتخب اإلسباني بطولة »يورو 2020« وهو مرشح للمنافسة على 
اللقب األوروبي بكل تأكيد، ويكفي أنه يملك مجموعة من األسماء البارزة 

في كرة القدم لكي يُنافس بقوة على رفع الكأس

)Getty( 2020 إسبانيا من بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب

)Getty( حققت إسبانيا لقب »اليورو« في 3 مناسبات تاريخيًا

)Getty( »ُتشارك سلوفاكيا للمرة الثانية في »اليورو)Getty( 2016 وصلت إلى دورالـ16 في نسخة عام

املنتخب  رامــــوس، عــن تشكيلة  واملـــدافـــع، سيرجيو  الــنــجــم  غــيــاب  فــي 
الــوســط، سيرجيو بوسكيتس، نجم  اإلســبــانــي، ســيــكــون العـــب خــط 
املنتخب في بطولة »يورو 2020«. ورغم أن بوسكيتس تعرض للكثير 
من االنتقادات مع برشلونة بسبب تقدمه في العمر وتراجع أدائــه في 
املــدرب، لويس  التواجد في تشكيلة  أنــه استحق  السنوات األخــيــرة، إال 
إنريكي، في البطولة األوروبية، وذلك بسبب األداء القوي الذي قدمه هذا 
املوسم مع النادي »الكتالوني«، ومن املتوقع ربما أن يخوض آخر بطولة 
إسبانيا  تتويج  في  بوسكيتس  ُيساعد  فهل  بلده،  مع  له  كبيرة  دولية 

بلقب أوروبي جديد؟

التعريف في تدريب منتخب إسبانيا، فهو  إنريكي غني عن  لويس 
وفاة  بسبب  متقطعتني  فترتني  على  عــام 2018  منذ  املنتخب  يقود 
إسبانيا  قــاد  األولــى،  الفترة  ففي  لفترة.  التدريب  وابتعاده عن  ابنته 
الفترة  في 10 مباريات وحقق 8 انتصارات مقابل خسارتني، وفي 
الثانية قاد منتخب إسبانيا في 11 مباراة وحقق 5 انتصارات مقابل 
5 تــعــادالت وخــســارة واحـــدة. هــذا وســيــخــوض، لــويــس إنــريــكــي، أول 
بطولة كرة قدم كبيرة مع بلده في عام 2021، فهل ينجح في تحقيق 
لقب »يورو 2020«، خصوصًا أنه من بني أبرز املرشحني للمنافسة 

بفضل تشكيلته القوية.

سيرجيو بوسكيتس

لويس إنريكي

يبدو  املقابل  فــي  بسهولة.  بالكرة  الصعود 
ــي ســــيــــواجــــه بــعــض  ــانــ ــبــ أن املـــنـــتـــخـــب اإلســ
ــهـــجـــوم، خــصــوصــا مع  املـــشـــاكـــل فـــي خـــط الـ
الهدافن  للمهاجمن  إنريكي  استدعاء  عدم 
فـــي الـــــــدوري اإلســـبـــانـــي، وســـبـــق إلســبــانــيــا 

الفرص  عــانــت مــن مشكلة عــدم استغالل  أن 
التي يحصل عليها املنتخب أمام املنافسن، 
وســـوء اســتــغــالل الــفــرص أمـــام املــرمــى ربما 
ساعده 

ُ
يؤثر على تحقيق االنتصارات التي ت

في التأهل إلى الدور الثاني والذهاب بعيدًا 
في البطولة األوروبية. ويملك إنريكي اليوم 
املهاجم، ألفارو موراتا، الذي سجل 7 أهداف 
في آخر 23 مباراة لعبها، ما يعني أن املدرب 
ــام مــعــضــلــة هــجــومــيــة ستضر  اإلســبــانــي أمــ
أن إســبــانــيــا  ــم  لـــألهـــداف، ورغــ فـــي تسجيله 
التصفيات  فــي  األهـــداف  مــن  الكثير  سجلت 
لــعــبــت ضـــد منتخبات  أنــهــا  األوروبــــيــــة، إال 
على  للمنافسة  مــعــيــارا  عتبر 

ُ
ت وال  صغيرة 

اللقب في بطولة »يــورو 2020«. فهل ينجح 

ــوازن بـــن نــقــاط  ــ لــويــس إنــريــكــي فـــي خــلــق تـ
الــقــوة والــضــعــف والــذهــاب إلــى أبــعــد حــدود 
أمــل جديدة  أن خيبة  أم  »يـــورو 2020«؟  فــي 
ــــروج مــن  ــــخـ ـــالحـــق »املـــــــاتـــــــادور« بـــعـــد الـ

ُ
ــت سـ

املونديال في عام 2018؟

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي فــــي املــجــمــوعــة 
الــخــامــســة مــن بــطــولــة »يــــورو 2020«، ويــبــدأ 
مــشــواره ضــد منتخب الــســويــد فــي مواجهة 
قـــويـــة، ثـــم يــلــعــب ضـــد مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا في 
أن يختتم مشواره  أيضا، على  نارية  مباراة 
ــد مــنــتــخــب ســلــوفــاكــيــا،  فـــي الــــــدور األول ضـ
ــا، مــع  ــ ــمـ ــ ــة ربـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــعــــف مـــنـــتـــخـــبـــات املـ أضــ

مـــبـــاريـــات منتخب  إلــــى أن جــمــيــع  الــتــنــويــه 
ــلــعــب عــلــى مــلــعــب »ال 

ُ
»ال فـــوريـــا روخـــــا« ســت

كــارتــوخــا« فــي مــديــنــة إشــبــيــلــيــة. واســتــدعــى 
)أونـــاي سيمون،  املرمى  في حراسة  إنريكي 
ــيـــرت ســانــشــيــز(، وفــي  ديــفــيــد دي خــيــا، روبـ
ــدفـــاع )خــوســيــه غـــايـــا، جـــــوردي ألــبــا،  خـــط الـ
باو توريس، أيمريك البــورت، إريك غارسيا، 
دييغو يورينتي، سيزار أزبلكويتا، ماركوس 
يورينتي(. وفي خط الوسط هناك )سيرجيو 
بوسكيتس، رودري، بيدري، تياغو ألكانتارا، 
ــاء فــي خط  كــوكــي وفــابــيــان رويــــز، بينما جـ
الهجوم كل من )فيران توريس، دانــي أوملــو، 
ميكيل أويـــارزابـــال، ألــفــارو مــوراتــا، جــيــرارد 

مورينو، أداما تراوري وبابلو سارابيا(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

هل يرفع لويس إنريكي 
الكأس مع نهاية البطولة 

هذا الصيف؟

أيام4الباقي

دولـة 
وكرة

سيكون المنتخب 
السلوفاكي من 

المنتخبات الصغيرة 
المشاركة في »اليورو«، 

والتي تسعى لتسجيل 
مفاجأة والوصول إلى 

أبعد دور ممكن في 
المنافسات
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حسين غازي

ــا، األعـــــــرق  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا أمـ ــ ــــوبـ ــة كـ بــــطــــولــ
فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الــــقــــدم الـــخـــاصـــة 
بــاملــنــتــخــبــات، كــانــت بــدايــتــهــا قبل 
انــطــالق كــأس الــعــالــم، تحديدًا فــي عــام 1916، 
حديثنا  املنتخبات.  رحلة  أقلعت  هناك  ومــن 
الفريق  بــيــرو،  منتخب  على  سينصب  الــيــوم 
الرابعة من حيث عدد  املرتبة  يأتي في  الــذي 
الــتــتــويــجــات بــرصــيــد لــقــبــن فــقــط مــنــاصــفــة 
مـــع بـــــاراغـــــواي وتــشــيــلــي، خــلــف أوروغـــــــواي 
صــاحــبــة الـــرقـــم الــقــيــاســي )15( واألرجــنــتــن 
الوصيفة بـ14 والبرازيل الثالثة بـ9 ألقاب. منذ 
بيرو  قّدمت  أميركا،  كوبا  في  األول  ظهورها 
عروضا جيدة، غالبا ما يتذكر املشجعون أن 
بــيــرو كــانــت املنتخب الــرابــع بــعــد أوروغــــواي 
ــتــــن والــــبــــرازيــــل الــــــذي يـــفـــوز بــلــقــب  ــنــ واألرجــ
البطولة الالتينية. في اآلونة األخيرة، تمّكنت 
بــيــرو فــقــط مــن الــوصــول إلـــى مــركــز الــوصــافــة 
الخاصة  بمكانتها  تتمتع  التي  البطولة  فــي 

باعتبارها أقدم بطولة دولية لكرة القدم.

اللقب األول
أميركا  لكوبا  األولـــى  النسخ  عــن  بيرو  غابت 
من 1916 حتى 1926، ثم ظهرت ألول في عام 
في  الرابعة  ثم  الثالثة،  املرتبة  ت 

ّ
واحتل  1927

1929 وبعدها الثالثة في 1935، لتتراجع في 
عام 1937 للمركز السادس. أتت بعدها نسخة 
1939، التي استضافتها بيرو، وكان اللقب من 
البداية  نصيبها فــي قصة مــثــيــرة. غــابــت فــي 
عن تلك النسخة األرجنتن والبرازيل، بعدما 
فــضــلــتــا خــــوض بــطــولــة روكــــا )ســمــيــت هــكــذا 
األرجنتيني  كــان خوليو روكــا  ألن مؤسسها 

بيرو 
البطل مرتين

يتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 
التي تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل على المالعب البرازيلية، بعدما 
تاريخ  اليوم  ونستعرض  واألرجنتين.  كولومبيا  في  تقام  أن  مقررًا  كان 

منتخب بيرو وأرقامه

3031
رياضة

رئيس البالد( ألسباب اقتصادية، وهي دورة 
العلم  مع  فقط،  الكبيرين  املنتخبن  بن  تقام 
أنــــه عــــرض عــلــى مــنــتــخــب الــســامــبــا املــشــاركــة 
مقابل مبلغ مالي كبير بهدف تغطية نفقات 
السفر. لم تلعب بوليفيا أيضا لكن اإلكوادور 
لم تكن كولومبيا  ظهرت للمرة األولــى، فيما 
وفــنــزويــال جــزءًا مــن اتــحــاد أميركا الجنوبية 
الوقت. شاركت بيرو إلى  القدم في ذلــك  لكرة 
جانب أوروغواي العريقة وباراغواي وتشيلي 
اكــتــســاح الجميع،  واإلكــــــــوادور، واســتــطــاعــت 
ــاراٍت مــتــتــالــيــة مـــن خــالل  ــتــــصــ بــتــحــقــيــق 4 انــ
جيل مميز مع النجم الهداف تــيــودورو لولو 
إكـــوادور بخمسة  بيرو على  فــازت  فرنانديز. 
أهداٍف الثنن، ثم هزمت تشيلي 3-1 وبعدها 
أســقــطــت بـــاراغـــواي بــثــالثــيــة نظيفة ومـــن ثم 
ليما.  الــعــاصــمــة  فــي   1-2 بنتيجة  أوروغـــــواي 
في  الجماهير  معبود  لــســنــوات  »لــولــو«  بقي 
بالده بيرو، هو الذي ولد يوم 20 مايو/ أيار 
1913 وتوفي عام 1996. كان العبا وفيا للنادي 
الذي احتضنه وبدأ مسيرته معه، نقصد هنا 
فــريــق يــونــيــفــرســتــاريــو دي ديــبــورتــس، الــذي 
بدأ اللعب معه عام 1931 واعتزل في صفوفه 
سنة 1953، وكان البطل وأفضل العب وأفضل 
هداف في كوبا أميركا 1939. في نفس العام، 
تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية العاملية من 

 »El Cdatenero« قبل الفيفا. عرف أيضا باسم
أي املـــدفـــع، بــســبــب قــــوة تــســديــداتــه وأهـــدافـــه 
املميزة، إذ أحرز 156 هدفا في 180 مع فريقه، 

و24 هدفا في 32 مباراة مع منتخب بالده.

التتويج الثاني واألخير
اللقاء الختامي، ولم  غابت بيرو 36 عاما عن 
فــي أي نسخة بعد  النهائي  بــلــوغ  فــي  تنجح 
تتويجها األول عام 1939، وكان أفضل إنجاز 
احتالل املركز الثالث مرتن في 1949 و1955. 
ــــردد حــتــى تـــاريـــخ 28 أكــتــوبــر  كــــان الــبــعــض يـ
1975 أن بيرو حققت لقب كوبا أميركا بغياب 
فإن  بالتالي  واألرجنتن(  )البرازيل  الكبيرين 
الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة رفـــع الـــكـــأس حــيــنــهــا كــان 
أمــرًا واردًا بــن الجماهير، لكن فــي ذلــك العام 
 شــيء. استطاع منتخب »ال 

ّ
تحديدًا تغّير كــل

بالنكيروخا« الفوز بمشاركة جميع منتخبات 
القارة الالتينية دون استثناء بعدما لعب في 
املجموعة الثانية إلى جانب تشيلي وبوليفيا، 
وتـــصـــّدر الــتــرتــيــب بــســبــع نـــقـــاط، لــيــواجــه في 
نصف النهائي منتخب البرازيل، فحقق الفوز 
خارج أرضه في بيلو أوريزونتي على استاد 
مــيــنــيــارو بــحــضــور 75 ألـــف مــتــفــرج بنتيجة 
فــي ليما بهدفن  إيــابــا  الــخــســارة  3-1، ورغــــم 
للتأهل  كفيلة  الــذهــاب  نتيجة  كانت  نظيفن، 
ــى الــنــهــائــي. فـــي املــشــهــد الــخــتــامــي واجــهــت  إلـ
ــــان يحلم  ــذي كـ ــ ــيـــرو مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا الــ بـ
قت في نهاية 

ّ
بتحقيق لقبه األول، لكن بيرو حل

املطاف، بعد تألق مجموعة كبيرة من الالعبن 
تـــنـــاوبـــوا عــلــى تــســجــيــل األهـــــــداف، عــلــى غـــرار 
خوان كارلوس أوبليتاس وأزفالدو راميريس 
 من إنريكي كازاريتو وتولفيو 

ّ
)3 أهداف(، وكل

كوبياس وبيرسي روخاس بهدفن.

بيرو حققت 
اللقب األول في الكوبا 

بنسخة 1939

كافاني يعود لتدريبات أوروغواي استعدادًا لكوبا أميركا
انضم نجم منتخب أوروغواي ومانشستر يونايتد اإلنكليزي، إدينسون كافاني، إلى 
التدريبات الجماعية قبل انطالق بطولة  الطبية ملنتخب بالده، وانخرط في  »الفقاعة« 
كوبا أميركا يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري في البرازيل. وغاب كافاني عن مواجهة 
األربعاء  فجر  فنزويال  لقاء  في  يشارك  ولــن  بتعادل سلبي،  انتهت  التي  بــاراغــواي، 
إلى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  الخامسة والسادسة من تصفيات  الجولتني  املقبل، في 
إلى  األحــد  »السيليستي«  بعثة  اإليــقــاف. وســافــرت  مونديال 2022 في قطر، بسبب 
)الجامعة  ملعب  على  الــالتــيــنــي«  »الــعــنــابــي  ملــواجــهــة  كــاراكــاس  الفنزويلية  العاصمة 
تاباريز في هذه  أوســكــار  املخضرم  املــدرب  األوملــبــي(. وسيغيب عن كتيبة  املركزية 
املباراة العب وسط يوفنتوس اإليطالي، رودريغو بينتانكور، بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء.

يورو  ماليين   4 مقابل  هاالند  مع  التعاقد  رفض  كومان 
في 2015

القارة  أندية  كبار  اهتمام  على  هاالند  إيرلينغ  الــشــاب،  النرويجي  املهاجم  يستحوذ 
على  للكبار  ومنافسته  األملــانــي،  دورتموند  بوروسيا  مع  الالفت  تألقه  بعد  العجوز، 
فــي ســن مبكرة وقبل  الــالعــب  توهج  مــن  وبالرغم  العالم.  فــي  املهاجمني  أفضل  لقب 
انتقاله إلى أحد الدوريات، إال أن موهبته لم تقنع الهولندي، رونالد كومان، املدير الفني 
الحالي لبرشلونة، في بداية مسيرته بالدوري املحلي. كانت أعني كشافي املواهب تتابع 
وكان  الثانية،  الــدرجــة  بــدوري  النرويجي  برينه  فريق  في  بداية مسيرته  منذ  هاالند 
وبــدأ بعرض  لالعب،  املتابعني  والــش، ضمن  الشهير، ستيف  املــواهــب  فريق كشاف 
الالعب على أكثر من فريق في الدوريات الكبرى. واكتسب والش شهرة في عالم كرة 
املتألق حاليًا مع  ريــاض محرز،  الجزائري  النجم  اكتشافه ملواهب بحجم  بعد  القدم، 
مانشستر سيتي، والفرنسي، نغولو كانتي، أحد أسباب تتويج تشلسي بدوري أبطال 
أوروبا املوسم املنقضي، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي اإلنكليزي بني آخرين. 
وُعنيِّ والش في الجهاز الفني لفريق إيفرتون في ذات الصيف الذي تعاقد فيه الفريق 
مع رونالد كومان، لتولي قيادة الفريق األول، ليعرض على املدرب الالعب النرويجي 
البالغ من العمر 16 عاما وقتها، ويؤكد له أنه سيكون أحد أهم املواهب في عالم كرة 
القدم. وأوضح والش في مقابلة سابقة أجراها مع موقع »ذي أثليتك« أن الالعب كان 
قريبًا للغاية من االنتقال إلى إيفرتون قادمًا من سالزبورغ النرويجي، وخاض فترة 
اختبار لعدة إيام مع الفريق اإلنكليزي، وطلب والده وقتها 4 ماليني يورو لضّم نجله 
إلى الصفوف الفريق، إال أن املهاجم الشاب لم يقنع كومان وإيفرتون في النهاية، على 

حد قول كشاف املواهب، لتنتهي املفاوضات والصفقة بالفشل.

إريك غارثيا سعيد للغاية في برشلونة
الكتالوني،  النادي  إلى  بعودته  للغاية«  أنه »سعيد  إريك غارثيا، مدافع برشلونة،  أكد 

بعدما قضى 4 أعوام بصفوف مانشستر سيتي.
وصّرح الالعب الدولي اإلسباني في مقابلة مع )برسا تي في(: »الوصول إلى الفريق 
األول أمر جديد، وآمل تحقيق إنجازات كبيرة. ال أفكر كثيرًا في املستقبل. إنه حلم 
أنـــا«. وأشـــار الــالعــب املنضم أخــيــرًا إلــى صفوف  أن أكــون هنا مشجعًا للبرسا كما 
البرسا إلى أنه »قبل خمس سنوات«، كان في املدرجات »يفكر فيما إذا كانت ستتاح 
»شيء رائع«. ورغم  له الفرصة يومًا ما« واآلن قد حصل عليها بالفعل، واصفًا ذلك بـ
صغر سنه )20 عامًا(، أكد غارثيا أنه سيحاول أن يكون »قائدًا في الفريق«، مضيفًا: 
الــزمــالء، وأريــد أن ألعب كل ما يمكن من  »أتحدث كثيرًا في امللعب، وأحــب مساعدة 
مباريات«. وأشــار إلى الصداقة التي تجمعه بأنسو فاتي منذ أن التقيا في صفوف 

ناشئي البلوغرانا.

أيوب الحديثي

تنبأ أغلب من تابع النجم باولو غيريرو، الذي ولد في 1 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 1984، بـــأن هـــذه املــوهــبــة الــتــي نــشــأت فــي حي 
»جورليلوس« الفقير ببيرو، سيكون لها شأن كبير في عالم 
كرة القدم. وبعد أن بدأ مسيرته الكروية في الفئات الدنيا لفريق 
العاصمة ليما، وقــع فــي عــام 2003 عــقــدا مــع عــمــالق أوروبـــا 
بايرن ميونخ، ومثل الفريق الثاني ملوسم وحيد، سجل فيه 21 
هدفًا في 23 مباراة. غيريرو، الالعب الذي كان يخشى الطيران 
كثيرًا، إذ تزعم تقارير إعالمية، أن خوفه هذا يرجع إلى وفاة 
عمه خوسيه غونزاليس غانوزا في كارثة »أليانزا ليما« الجوية 
التألق مع هامبورغ األملــانــي، وبعد  عــام 1987، واصــل مشوار 
موسم شهد غياب الالعب بسبب اإلصابات، تألق في موسم 
لعب تسع  األوروبـــي،  االتحاد  2007-2008، وفي بطولة كأس 
مباريات، وسجل خمسة أهداف وقدم ثالث تمريرات حاسمة.

وبعدها انضم غيريرو إلى نادي كورينثيانز البرازيلي في 13 
 7.5 مقابل  ثــالث سنوات  مدتها  تموز 2012، بصفقة  يوليو/ 
ماليني، ليواصل مشوار تألقه في مالعب أميركا الجنوبية، بعد 

ل أخوه األكبر، خوليو ريفيرا، منتخب البيرو من قبل.
ّ
أن مث

سوداميريكانا،  كوبا  بلقب  كورينثيانز  مع  فــاز   ،2013 وفــي 

على الغريم ساو باولو 3–1، وسجل غيريرو في مباراة الذهاب 
التي انتهت بالفوز 2-1 خارج أرضه، وفي عام 2015، لم يتمكن 
غيريرو من التوصل إلى اتفاق مع فريقه لينقل بعدها ألندية 
فالمنغو وإنترناسيونال. حياة نجم البيرو، شهدت العديد من 
األحداث املؤسفة، ربما كان أبرزها العثور على ابن أخيه جوليو 
ريفيرا ميتًا في حادث سطو في ليما، وهي الحادثة التي أثرت 

كثيرة على الالعب الذي كان مسؤوال عن ابن أخيه.
ــا الــحــادثــة األبــــرز عــلــى املــســتــوى املــهــنــي، فــهــي الــتــي حولت  أمـ
طريقه إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد مزاعم بتعاطي 
الــذي كان يلعب  املهاجم  اتهم  القصة عندما  الكوكايني. وبــدأت 
إيقافه  ليتم  الكوكايني،  بتعاطي  فالمنغو،  فريق  صفوف  فــي 
ملدة عام، في الوقت الذي ادعى فيه الالعب، أنه لم يشرب أكثر 
من الشاي امللون بأوراق الكوكا، وهو مشروب شائع في الدولة 
القانونية، عاملًا  املعركة  تلك  الجنوبية. ودفعت  بأميركا  الواقعة 
أميركيا بارزًا ألخذ عينات من أجساد اإلنكا )إمبراطورية قديمة 
بنتها شعوب منطقة أميركا الجنوبية(، والتي تم اكتشافها على 
أنــه من املمكن أن  البيرو، إلثبات  ارتــفــاع 6000 قــدم في جبال 
تكون املادة الكيميائية املخالفة موجودة دون تناول الكوكايني. 
وبعدها، أصدرت محكمة عليا سويسرية قرارًا بالسماح لالعب 

بالوجود في صفوف منتخب بالده بكأس العالم.

باولو غيريرو

على هامش الحدث

يعّد واحدًا من أشهر المهاجمين والالعبين البيروفيين في تاريخ كرة 
القدم، سيكون محور حديثنا اليوم

منتخب بيرو 
حقق اللقب 
في مناسبتين 
وبلغ النهائي 
في 2019 
)خوان مابروماتا/
فرانس برس(

لطالما شهدت كوبا أميركا منافسة عريقة
)Getty( بين المنتخبات 

الوضع الحقًا
كــانــت بــيــرو قــريــبــة مـــن بــلــوغ الــنــهــائــي في 
املـــربـــع  ــن  مــ خـــرجـــت  لــكــنــهــا  و1983   1979
الذهبي، ومّرت بعدها بفترة تراجٍع كبيرة، 
فــي 1987 و1989  األول  الـــدور  مــن  فخرجت 
األمــــور  تــتــحــّســن  أن  قــبــل  و1995،  و1991 
تدريجيا لتحضر 5 مرات في ربع النهائي، 
فيما حققت املركز الثالث في 2011 و2015. 
إلى  بــيــرو  فــي نسخة 2019 وصــل منتخب 
ـــت 

ّ
، ومـــن

ً
ــيـــاب دام طــــويــــال الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد غـ

العب  تابيا  وريناتو  اإليطالي  بينيفينتو 
ســيــلــتــا فــيــغــو اإلســـبـــانـــي واملــــدافــــع لــويــس 

أدفينسوال من رايو فاييكانو.

أرقاٌم تاريخية
فــارق أهــداف حققه منتخب بيرو في  أكبر 
كــوبــا أمــيــركــا كـــان أربــعــة أهـــــداف، وحــصــل 
ــبــــات، مـــنـــهـــا الـــفـــوز ــاســ ــنــ ــي عــــــــّدة مــ ــ  ذلــــــك فـ

و1949   1941 ــــي  فـ اإلكـــــــــــــوادور  عـــلـــى   0-4
وكولومبيا بنتيجة 5-1 عام 1947 وفنزويال 

الجماهير النفس بأن يتحقق اللقب الثالث 
في النهائي الثالث، لكن الخصم كان صعب 
املــــــــراس، ونـــقـــصـــد هـــنـــا مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 
السامبا  العديد من نجومه، فحقق  بقيادة 
الفوز بنتيجة 3-1. وتأمل بيرو في نسخة 
2021 بالظهور بمستوى جيد، خاصة أنها 
التي  الــجــيــدة  العناصر  مــن  الــعــديــد  تمتلك 
سبيل  فعلى  مختلفة،  دوريــــات  فــي  تنشط 
املثال لديها املخضرم باولو غيريرو العب 
إنترناسيونال وجيانلوكا البادوال مهاجم 

للمنتخب  هــزيــمــة  أقـــســـى  ــا  أمــ  .1991 ــام  عــ
البيروفي فقد كانت ضد البرازيل بسباعية 
نظيفة في نصف النهائي. استضافت بيرو 
البطولة ست مرات )في أعوام 1927 و1935 
وســجــل  و2004(،  و1957  و1953  و1939 
و57  تعاداًل   33 مقابل  انتصارًا   52 الفريق 
صاحب  كويفا  كريستيان  وُيعتبر  هزيمة. 
أســـرع هــدف لــبــيــرو فــي كــوبــا أمــيــركــا، بعد 
البرازيل في  املــبــاراة ضد  بــدء  دقيقتن من 

14 يونيو 2015.

كوبا أميركا... وجه رياضي
حكاية التأسيس والتألق

محمد السعو

تعتبر بطولة كوبا أميركا، مع وصولها إلى 
األعرق  البطولة  واألربعن،  السابعة  النسخة 
في عالم كرة القدم. فهي بــدأت في عام 1916، 
إلــى أعلى  الــتــاريــخ تتطور لتصل  ومــنــذ ذلــك 
املـــراتـــب، وتــحــظــى بــمــشــاهــدات قــيــاســيــة. ومــن 
البطولة  تلك  أبــرز مالمح  إلــى  التعرف  املفيد 
النسخة  إلــى  وصولها  وحتى  انطالقها  منذ 
ــة، الـــتـــي تــعــتــبــر اســتــثــنــائــيــة هـــذا  ــيـ ــلـ ــرازيـ ــبـ الـ

الصيف، بسبب ظروف فيروس كورونا.
سطعت فكرة تنظيم بطولة أميركية جنوبية، 
عام 1916. في ذلك العام، كانت األرجنتن تنظم 
االحـــتـــفـــاالت بــمــنــاســبــة »مــئــويــة االســتــقــالل«، 
رياضي،  بحدث  الذكرى  تخليد  فكرة  فلمعت 
طــلــق عليها 

ُ
أ الــقــدم  فــبــرز تنظيم بطولة لــكــرة 

لكرة  الجنوبية  أميركا  »بطولة  اســم  رسميا 
ــَهــت الدعوة للمشاركة فيها إلى  الــقــدم«، وُوجِّ
االتــحــادات األربــعــة الناشطة فــي ذلــك الوقت، 
وهــــــي: األرجـــنـــتـــن واألوروغـــــــــــــواي وتــشــيــلــي 

والبرازيل فقط.
نجحت الفكرة ولقيت قبواًل، لتبدأ املنافسات 
في الثاني من يوليو/ تموز من العام نفسه، 

وســط أجـــواء مــثــيــرة. وبــمــا أن بنك األفــكــار ال 
يتعطل، تطور األمر في غضون أيام قليلة. ففي 
التاسع من الشهر نفسه، بادر األوروغواياني 
هيكتور ريبادابيا غوميز، إلى تأسيس اتحاد 
أمــيــركــا الجنوبية لــكــرة الــقــدم، بــهــدف رعــايــة 
املباريات وحسم الخالفات  البطولة وتحديد 
الداخلية وحماية سمة الهواية لدى الالعبن 

ومواجهة االحتراف.
ــدار 16 يــومــا،  ــ واســـتـــمـــرت املــنــافــســات عــلــى مـ
أدى  للغاية،  كبير  جماهيري  حــضــور  وســط 
ــاراة الــنــهــائــيــة بن  ــبـ فــيــمــا بــعــد إلـــى تــوقــف املـ
األرجــنــتــن واألوروغــــــــواي بــعــد مــــرور خمس 
دقائق فقط على اللعب، إثر اقتحام الجماهير 
املــدرجــات، أرض ملعب  التي كانت كبيرة في 

»خيمناسيا وإسغريما«.
ــكــمــلــت املــواجــهــة على 

ُ
فــي الــيــوم الــتــالــي، اســت

ــادا«، اعــتــبــارًا من  ــانـ ــّيـ مــلــعــب »راســيــنــغ دي أبـ
الدقيقة السادسة، من دون أن تتغير النتيجة، 
 ألول كوبا 

ً
ــــواي بــطــال ج منتخب األوروغـ ــوِّ

ُ
فــت

ــل مــن  أمــــيــــركــــا، بـــعـــد تــحــقــيــقــه نـــتـــائـــج أفــــضــ
والبرازيل. ومن هنا،  أمــام تشيلي  األرجنتن 
اندلعت شرارة املنافسة التقليدية بن البلدين 

على مدار العقود التالية.
ــمــــى »بــــطــــولــــة أمـــيـــركـــا  ــــســ

ُ
ــة ت ــبــــطــــولــ ــلــــت الــ ظــ

الجنوبية لكرة القدم«، حتى نسخة عام 1967، 
فبداية من نسخة عام 1975 أصبحت البطولة 

سمى »كوبا أميركا« رسميا.
ُ
ت

للبطولة،  األولــى  العشرين  َسخ 
ُّ
الن مــدى  على 

سيطر منتخبا األرجنتن واألوروغــواي على 
األلقاب، فقد حصدا تسعة وثمانية ألقاب على 
التوالي، بينما حقق البرازيل، الذي لم يكن قد 
أصــبــح قــوة عظمى بــعــد، اللقب مــرتــن، فيما 

دخل البيرو سجل األبطال بلقب وحيد.
ــا الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــبــطــولــة، فــقــد كــان  أمــ
تــوازنــا. فاعتبارًا مــن عــام 1949، أصبح  أكــثــر 
ألقاب  بسبعة  األفــضــل  املنتخب  األوروغــــواي 
و1987  و1983  و1967  و1959   1956( أخـــرى 
و1995 و2011( مقابل خمسة ألقاب لألرجنتن 
)1955 و1957 و1959 و1991 و1993(. وبدأت 
املهارة والسحر البرازيليان يظهران من خالل 
و1997  و1989   1949( إضــافــيــة  ألــقــاب  سبعة 
في  األخير  اللقب  كما  و2007،  و2004  و1999 
2019، ما رفع حصيلة السامبا إلى 9 ألقاب(، 
بينما فاز الباراغواي بالبطولة مرتن )1953 
رفــع   )1975( آخـــر  لــقــبــا  بــيــرو  وحــــاز  و1979( 
إلى لقبن، مع لقب لبوليفيا )1963(  رصيده 
وآخر لكولومبيا )2001(، ودخل تشيلي سجل 

الشرف بلقبن متتالين )2015 و 2016(.

كوبـا           أميركا

Monday 7 June 2021 Monday 7 June 2021
االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة



32

»قوارب التنين«
أهم مهرجان تقليدي في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

تملك  خمسينية،  امـــرأة  ليانغ،  يــو 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة  مـــتـــجـــرًا فــ
بــكــن، لــبــيــع لــفــائــف األرز الــخــاص 
بـــ »مــهــرجــان  بــعــيــد دوان وو، أو مــا يــعــرف 
ــوارب الــتــنــن« وهـــو عــيــد تــقــلــيــدي يحتفل  قــ
به الصينيون في اليوم الخامس من الشهر 

الخامس وفق التقويم القمري. 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر املــــاضــــي، بــــــدأت يــو 
قــصــب  أوراق  ــع  ــمـ جـ ــــي  فـ ــغ،  ــنـ ــيـ بـ وزوجـــــهـــــا 
الــخــيــزران لصنع الــلــفــائــف املــحــشــوة بـــاألرز 
والـــبـــيـــض والـــلـــحـــوم واملـــكـــســـرات والـــفـــواكـــه 
املجففة، وذلك استعدادًا لفعاليات املهرجان 
الـــذي يــصــادف هـــذا الـــعـــام، الـــرابـــع عــشــر من 
يونيو/ حزيران الجاري. فيقبل الصينيون 
على شراء هذا النوع من الطعام، إما من أجل 

تناوله، أو رميه في النهر لتأكله األسماك.
ويـــرجـــع ســبــب ذلــــك إلــــى قــصــة تـــرويـــهـــا يو 
»العربي  ليانغ، بحماسة وشغف في حديث لـ
الجديد«: »قبل أكثر من ألفي عام، وبالتحديد 
أثناء فترة املمالك املتحاربة في الصن )1027 
إلـــى 278 ق.م( ظــهــر شــاعــر اســمــه تشو  ق.م 
يــــوان، كـــان يــدعــو فــي قــصــائــده إلـــى الــوحــدة 
والـــتـــالحـــم بـــن املــمــالــك املــخــتــلــفــة، كــمــا كــان 

)Getty( العديد من الصينيين يحجمون عن الزواج أو اإلنجاب في هذا الشهر، لتجنب سوء الطالع

فيها  استشرى  فترة  فــي  بــاإلصــالح  يطالب 
كــان مؤثرًا ومسموعا،  الفساد، وألن صوته 
ــارج بــلــدتــه الــواقــعــة فــي مقاطعة  تــم نفيه خـ
خوبي وسط البالد، فلم يحتمل ذلك، وقرر أن 
ينتحر، فألقى نفسه في نهر مي لو«. تتابع 
ه عندما علم سكان القرية املحيطة بالنهر 

ّ
أن

بأمر انتحاره، هرعوا إلى املكان إلنقاذه، أو 
ــدأوا بإلقاء  األقـــل الســتــعــادة جثته، وبــ على 
لفائف األرز في قاع النهر لدرء خطر األسماك 
ــرع الــطــبــول  الــجــائــعــة عـــنـــه، وشــــرعــــوا فـــي قــ
وافـــتـــعـــال الــضــجــيــج واألصـــــــوات الــصــاخــبــة 
 
ّ
لــطــرد األرواح الــشــريــرة مــن املـــكـــان، غــيــر أن

استعادة  فــي  تفلح  لــم  املــتــكــررة  محاوالتهم 
د ذكراه في ما بعد، ويصبح 

ّ
شاعرهم، لتخل

أيـــقـــونـــة شــعــبــيــة ملـــقـــاومـــة الـــفـــســـاد والــظــلــم. 
 البعض ينظر 

ّ
ه رغم أن

ّ
تضيف يو ليانغ، أن

ها مجرد 
ّ
إلى قصة الشاعر تشو يوان، على أن

 الصينين مــا زالـــوا يؤمنون 
ّ
أســطــورة، فـــإن

ــه 
ّ
أن يــظــن   بعضهم 

ّ
إن بــل  ــوده،  ــ بحقيقة وجـ

ما زال حيا في مكان ما، لذلك يستمرون في 
 عام، ويتبارون في سباقات 

ّ
قرع الطبول كل

القوارب بحثا عنه، ويرمون لفائف األرز في 
الجائعة عن نهش  األنهار لصرف األسماك 
لحمه. وعن طبيعة عملها، وعوائده املادية، 
ها كانت في املاضي تصنع 

ّ
تقول يو ليانغ، إن

خـــالل فــتــرة املــهــرجــان مــا ال يقل عــن خمسة 
آالف قطعة في اليوم الواحد من لفائف األرز 
التي تشتهر في الصن باسم »تسونغ زي« 
لكن خــالل السنوات األخــيــرة بــدأ الكثير من 
املطاعم واملتاجر الكبيرة يتخصص في هذه 
الصناعة نظرًا للتوجه نحو التصدير خارج 
البالد، كما أصبحت اللفائف تباع طوال أيام 
ها 

ّ
العام وليس فقط أثناء املهرجان. تضيف أن

 عمليات 
ّ
ال تشعر بالغن إزاء ذلك، باعتبار أن

الثقافة  الواسعة تساهم في نشر  التسويق 
الــعــالــم، وتـــعـــّرف املجتمعات  الــصــيــنــيــة فـــي 
األخــــرى بــالــتــراث واإلرث الــصــيــنــي الــقــديــم. 
على صعيد آخــر، يقول داو بن، وهو شاب 
عشريني، لطاملا شارك في مسابقات قوارب 
ــه بــســبــب اإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة  ــ

ّ
الــتــنــن، إن

الخاصة بتفشي فيروس كورونا، لن تنظم 
هذا العام فعاليات كبيرة إلحياء املهرجان، 
وسيقتصر ذلك على بعض املناطق التي لم 
اعتادت  كثيرة، حيث  فيها إصابات  تسجل 
 

ّ
كل املــشــاركــة  على  الصينية  التجذيف  فــرق 

عام في مسابقات على مستوى الدولة وسط 
في  واســعــة  كبيرة وتغطية  حــشــود شعبية 

وسائل اإلعالم املحلية.
عن تأثير املهرجان في حياة وثقافة املجتمع 
إيمي  االجتماعية  الباحثة  تقول  الصيني، 

 عيد دوان وو، ينطوي على العديد 
ّ
تــان، إن

 
ّ
مـــن الـــخـــرافـــات، فــهــنــاك اعــتــقــاد ســـائـــد بـــأن

اليوم الخامس  األرواح الشريرة تتحرر في 
معها  فتجلب  الخامس،  القمري  الشهر  من 
اآلفـــــــات واألمــــــــــراض واألوبـــــئـــــة والـــــكـــــوراث، 
يعمدون  لذلك  الــنــاس،  مــن محن  وتضاعف 
فــي هـــذا الــيــوم إلـــى إحــــداث ضجيج إلخــافــة 
األرواح املــتــنــاثــرة، وطــردهــا مــن املــكــان، كما 
ــلـــى جــــــــدران مــنــازلــهــم  يـــلـــصـــقـــون صـــــــورًا عـ
السامة مثل:  والــحــشــرات  الــزواحــف  لبعض 
ــاكـــب، لــلــغــرض  ــنـ ــعـ ــــي والـ ــاعـ ــ الـــعـــقـــارب واألفـ
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ إيمي  نفسه. تضيف 

العديد من الصينين يحجمون عن الزواج 
أو اإلنـــجـــاب فــي هـــذا الــشــهــر، لتجنب ســوء 
 اإلقــبــال الشديد من 

ّ
الــطــالــع، وتشير إلــى أن

الناس على تشجيع فرق التجذيف وقارعي 
التنن، تنطلق  قــوارب  الطبول في سباقات 
ــه بــقــدر ما 

ّ
مــن تــلــك املـــخـــاوف، إليــمــانــهــم بــأن

يتم إحـــداث ضجيج وضــوضــاء فــي املــكــان، 
أدراجــهــا  وتــعــود  الشريرة  األرواح  تنسحب 

إلى غير رجعة. 
بعيدًا عن أسطورة املهرجان، يعتقد آخرون 
روتــن  لكسر  فرصة  بأنه  الشباب  مــن جيل 
اإلجــازة  الصن، بسبب  في  العملية  الحياة 
الطويلة التي يحظى بها املوظفون والعّمال 
ــه بغض  ــ ـ

ّ
)ثـــالثـــة أيــــــام(، ويـــقـــول بــعــضــهــم إن

الــنــظــر عــن مـــدى صــحــة قــصــة الــشــاعــر تشو 
يوان الذي دفع حياته احتجاجا على الفساد 
 إحـــيـــاء املـــهـــرجـــان واســتــمــرار 

ّ
ــإن ــ والـــظـــلـــم، فـ

أكثر  مــرور  رغــم  التقاليد  تلك  على  الحفاظ 
من ألفي عام، يؤكد معاني القيم اإلنسانية 
في تاريخ وحضارة الشعب الصيني، والتي 
الذين  تتصل بالوفاء واإلخــالص لألسالف 

تركوا هذا اإلرث الكبير.

كان الشاعر تشو يوان 
يدعو في قصائده إلى 
الوحدة والتالحم بني 
املمالك املختلفة، كما 
كان يطالب باإلصالح 
في فترة استشرى 

فيها الفساد

■ ■ ■
بسبب اإلجراءات 

االحترازية الخاصة 
بتفشي فيروس 

كورونا، لن تنظم هذا 
العام فعاليات كبيرة 

إلحياء املهرجان

■ ■ ■
يعتقد البعض أّن 
املهرجان فرصة 

لكسر روتني الحياة 
العملية في الصني، 

بسبب اإلجازة الطويلة 
التي يحظى بها 

املوظفون

باختصار

مهرجان قوارب التنين هو عيد تقليدي يحتفل به الصينيّون في اليوم الخامس من الشهر الخامس وفق التقويم القمري، إْذ 
يقبل الصينيون على شراء اللفائف المحشّوة باألرز والبيض

هوامش

محمود الرحبي

اختارت أخيرا املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لالحتفال  العامري،  هــالل  العماني،  الشاعر  )ألكسو( 
به في اليوم العربي للشعر بدورته السابعة، بناء على 
تزامن  للكتاب واألدبــاء.  الُعمانية  الجمعية  توصيٍة من 
هذا الترشيح مع زيارة إدارة هذه الجمعية الشاعر في 

بيته لالطمئنان إليه. 
يأتي اختيار العامري لهذا التكريم مستحقا من أكثر 
من زاوية، فللشاعر رصيده املتراكم من دواوين، بدأت 
الـــذي نــشــر فــي بــدايــة الثمانينيات،  الــغــربــة«  »هـــودج  بــــ
ثــم تــوالــت مجموعة أخـــرى مــن الـــدواويـــن ذات اإليــقــاع 
الــتــفــعــيــلــي، حــيــث يــعــتــبــر هــــالل الـــعـــامـــري مـــن أوائــــل 
الشعراء الُعمانيني  الذين حّرروا القصيدة من أسوارها 
التقليدية، وفتحوها على مطلق رياح القصيدة الحّرة 
الداخلي، حيث  واإليــقــاع  الــصــورة  تركيب  على  املبنية 
توالت، في هذا السياق، مجموعة من الدواوين، أهمها 
»الــكــتــابــة عــلــى جـــدار الــصــمــت« و»اســتــراحــة فــي زمــن 
القلق« و»األلق الوافد« و»قطرة في زمن العطش«. وإلى 
جانب هذه األعمال، تميز هالل العامري أكثر بمواقفه 
التنشيطي. كل من  الثقافية، وخصوصا في جانبها 
عــرفــه وتــعــامــل مــعــه شــعــر أنـــه إزاء مــثــقــف أب، يقف 

احتياجاتهم،  مختلف  لهم  ويمهد  اب، 
ّ
الكت جانب  إلــى 

من  مهمة  مجموعة  تفعيل  وراء  كــان  أنــه  خصوصا 
املــنــاشــط الــثــقــافــيــة، مـــن ضــمــنــهــا طــبــاعــة اإلصـــــدارات 
عمل  حــني  والثقافة،  الــتــراث  وزارة  نفقة  على  الحديثة 
فيها مــديــرا عــامــا لـــآداب. وفــي هــذا الــجــانــب، يصعب 
حصر إسهاماته التي استمرت أكثر من ثالثة عقود 
في قطاع الثقافة واآلداب. وكان وراء إقامة ندواٍت ظلت 
في الذاكرة، مثل الندوة املوّسعة تأبينا لنجيب محفوظ 
نسى تلك املناشط 

ُ
في عام وفاته 2006. من دون أن ت

امللتقى  مثل  واالســتــمــرار،  الديمومة  طابع  تأخذ  التي 
األدبـــي الــســنــوي الـــذي بــدأ فــي 1995، واســتــمــر قرابة 
عقدين، إذ كان كل سنة يتم اختيار والية من واليات 
أسبوعا،  التي تستمر  »امللتقى«  أيــام هذا  ُعمان. وفي 
املــخــتــارة حــدثــا مــتــنــوعــا للمسابقات  الـــواليـــة  تــعــيــش 
التي تتميز  الفولكلورية  الفنون  اإلبداعية واستعراض 
بها كــل جهة مــن جــهــات ُعــمــان. هــذا الــحــدث السنوي 
أن تقلص تدريجيا حتى  اآلن، بعد  أفــل  املهم  الثقافي 
لم يعد له أثر، حني أحيل العامري إلى التقاعد، متّوجا 
بتكريمه بوسام االستحقاق من ِقَبل السلطان قابوس 

رحمه الله.
ال أذكــر أن كاتبا ُعمانيا ذهــب إلــى العامري في طلب 
أمــر أو خــدمــة ورده خــائــبــا، إلــى درجـــة أن الصحافية 

في  مــرة  أجـــرت  الوهيبي،  بــدريــة  الُعمانية،  والــشــاعــرة 
عــلــى مجموعة من  اســتــفــتــاء وزعــتــه  الــزمــن  صحيفة 
الكتاب الُعمانيني، فيه سؤال واحد: بماذا تدين للشيخ 
 فــي عــرض 

ً
هـــالل الــعــامــري؟ فــجــاءت الــــردود مــتــدفــقــة

قول  أبرزها  من  والشخصية،  الثقافية  الرجل  مواقف 
العامري  »هــالل  املعمري:  واإلعالمي سليمان  القاص 
ــهـــروا عــلــى تــشــكــل بــطــاقــتــي املــعــنــويــة  ــذيـــن سـ ــد الـ أحــ
ــقـــاص، مــنــذ أول مــشــاركــة لـــي فـــي املــلــتــقــى األدبــــي  كـ
الــذي زرع  امللتقى  الثالث في صحار عــام 1997. هــذا 
هــو بــذرتــه وظـــل يسقيها بــحــب، فــأنــتــجــت كــثــيــرا من 

أيــنــع بعضها وحــــان قــطــافــه، ويــبــس البعض  الــثــمــار، 
اآلخر في شجرته«. شاعرنا من مواليد مدينة النخيل، 
سمائل، عام 1953. درس االقتصاد في جامعة دنفر 
األميركية، وتخّرج منها عام 1978. تقلد عدة وظائف 
بعد تخّرجه، من أهمها مديرا عاما للتلفزيون الُعماني، 
مديرا  قــابــوس،  السلطان  لجامعة  الــعــام  لــأمــني  نائبا 
عاما للثقافة في وزارة التراث القومي والثقافة. نشرت 
أعماله الشعرية تحت عنوان: »األعمال الكاملة للشاعر 
هالل العامري« عام 2013 بدعم من »البرنامج الوطني 
لدعم الكتاب في سلطنة ُعمان«. في انتفاضة الحجارة 
الفلسطينية األولى، وقف العامري في لقطة تلفزيونية 
تـــصـــّوره بــجــانــب أحــــد أطـــفـــال االنــتــفــاضــة الــشــهــداء، 
الكيان  بــطــش  الــذيــن قتلتهم آالت  األطــفــال  أكــثــر  ومـــا 
الصهيوني املغتصب. يظهر الطفل طريحا غارقا في 
دمــائــه، األمــر الــذي أوحــى بتخليد ذلــك املوقف العظيم 
الطفل/  »سجى  فيها:  جــاء  الــعــامــري،  لهالل  بقصيدة 
السفوح/ على قارعات  لهيب  الندى والدماء/ فوق  بني 
املــدى/ والــحــزن أرجــوحــة/ في مهب الحجارة/ والوقت 
الــعــبــارة/ واملــّد  الــســحــاب/ رســول  الليل/ خيل  مقصلة 
بوصلة  بالريح/  املغلف  الــشــراع  بحد  الــوثــوب/  صمت 
لت بحره/ كونت شرعة للجنون/ بحثا 

ّ
للدماء التي شك

عن الضوء والفجر واالستنارة«.

في تكريم »ألكسو« هالل العامري

وأخيرًا

من أوائل الشعراء الُعمانيين 
الذين حرّروا القصيدة 

من أسوارها التقليدية، 
وفتحوها على مطلق رياح 

القصيدة الحرّة

االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة
Monday 7 June 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


