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رحيل فيليب: 
شاهد ملك

طوى األمير فيليب، 
زوج ملكة بريطانيا، 

إليزابيث، أعوامه 
المائة إال شهرين، 

أمس. رحل شاهد 
على قرن من 

التحوالت السياسية 
األهم في العالم، 

من موقعه 
العائلي الملكي بين 
اليونان والدنمارك، 
قبل أن يصبح زوج 
من كانت لعقود 

أقوى امرأة في 
العالم وأثراهّن.
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بحل وسط... وتعويل 
على اجتماع األربعاء

    ظريف: جميع 
العقوبات التي فرضها 
ترامب مخالفة لالتفاق 

النووي وتتعين إزالتها

    إيران تفرج عن 
ناقلة نفط كورية جنوبية 

محتجزة منذ يناير 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مفاوضات فيينا النووية

البيانات الخاصة بتبديل اللقاحات بين جرعتين غير كافية
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رحالت

العراق: إلغاء 
اقتراع الخارج 

ضربة مبكرة للتيار 
المدني واألقليات 

هل تقدم إدارة 
بايدن تنازالت لألسد 

مقابل الرهائن 
األميركيين؟  

عبد الفتاح 
كيليطو: عالج ما 
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الصحافيون 
الفلسطينيون 
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النتخابات نقابتهم

»حرب الطعون« 
تشعل سباق 

االنتخابات 
الفلسطينية 
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النرويج عام 1019
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األوروبــيــة وبعدها  األدويـــة  أعلنت وكالة  بعدما 
التي  الــدم  تجلطات  أّن  العاملية  الصحة  منظمة 
وا لقاح أوكسفورد-

ّ
ُسّجلت لدى أشخاص تلق

جدًا«  »نــادرة  لكوفيد-19  املضاد  أسترازينيكا 
ما 

ّ
إن والتجلطات  بينه   

ً
محتمال رابطًا  ثّمة  وأّن 

ــّدة ثقتها  هــو »غــيــر مــؤكــد«، اســتــعــادت دول عـ
بــهــذا الـــلـــقـــاح. وقــــــّررت تــلــك الـــــدول املــضــي في 
استخدامه، مستثنية األشخاص دون 60 عامًا، 
من بينها إيطاليا وإسبانيا وأملانيا. أّما فرنسا، 
فقد أعلنت الهيئة العليا للصحة فيها أّن الذين 
وا جرعة أولى 

ّ
 أعمارهم عن 55 عامًا وتلق

ّ
تقل

مـــن لـــقـــاح أوكـــســـفـــورد-أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، ســوف 
يــحــصــلــون عــلــى جـــرعـــة ثــانــيــة مـــن لـــقـــاح آخــر 
نفسها،  بالتقنّية  مودرنا(  أو  )فايزر-بيونتيك 
نـــووّي ريــبــوزّي  ــه قائم على ناقل حمض 

ّ
أن أي 

كانت  الفرنسية  الهيئة  أّن  ُيــذكــر  إيـــه(.  إن  )آر 
ملن  للجدال  املثير  باللقاح  التحصني  قت 

ّ
عل قد 

هم دون 55 عامًا في 19 مارس/ آذار املاضي. 
فــي ســيــاق مــتــصــل، أوضــحــت منظمة الصحة 
العاملية، على لسان املتحدثة باسمها مارغريت 
البيانات  فــي غــيــاب  ــهــا ال تستطيع 

ّ
أن هــاريــس، 

اللقاح  بــشــأن تغيير  تــوصــيــة  ــدار  الــكــافــيــة إصــ

قّررت  مثلما  ني، 
َ
لكوفيد-19 بني جرعت املضاد 

االستشارية  الخبراء  وكانت مجموعة  فرنسا. 
االستراتيجية بشأن التحصني التابعة للمنظمة 
أّن  قد خلصت في فبراير/ شباط املاضي إلى 
به  أن نوصي  أمــرًا يمكننا  ليس  اللقاح  »تغيير 

في هذه املرحلة«. 
من جهة أخرى، أعلنت وكالة األدوية األوروبية 
ــهــا تــــدرس حــــاالت تــجــلــط دم لـــدى أشــخــاص 

ّ
أن

ــوا لــقــاح جــونــســون أنـــد جــونــســون املــضــاد 
ّ
تــلــق

لكوفيد-19. يأتي ذلك بعد تسجيل أربع حاالت 
مــن بينها وفـــاة واحــــدة. وأشــــارت الــوكــالــة إلــى 

أّن ثــالث حـــاالت ُســّجــلــت فــي الــواليــات املتحدة 
تــجــارب سريرية  األميركية ورابــعــة فــي خــالل 
في موقع لم ُيحّدد. ُيذكر أّن االتحاد األوروبــي 
كان قد أجاز استخدام هذا اللقاح لكنه لم يبدأ 
أّن إجمالي  إلــى  ــارة  اإلشــ تــجــدر  بــه.  التحصني 
إصـــابـــات كـــورونـــا حـــول الــعــالــم بــلــغ نــحــو 135 
نــحــو 108 ماليني  بينها  مــن  إصـــابـــة،  مــلــيــون 
و500 ألــف حــالــة تــعــاٍف، فــي حــني يقترب عدد 
الوفيات من ثالثة ماليني، بحسب بيانات عّداد 

»وورلد ميترز« أمس الجمعة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

مرونة أميركية ال ُتحدث اختراقًا

السبت  10 إبريل/ نيسان 2021 م  28  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2413  السنة السابعة

Saturday 10 April 2021

ابتزاز اللبنانيين بالخبز 
تجددت مشاهد الطوابير لشراء الخبز في لبنان بعدما قررت األفران االمتناع عن 

توزيع هذه السلعة الحيوية إلى المحال للحفاظ على أرباحها. ]10ـ11[

السالم 
األيرلندي 

بخطر
التوتر في أيرلندا 

الشمالية بين 
القوميين والوحدويين 

والشرطة يتفاقم. 
األسباب المباشرة وغير 

المباشرة عديدة، 
وليس »بريكست« 

بعيدًا عنها، وقد بات 
الوضع يهدد السالم 

الموقع عام 1998.
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)Getty/من مواجهات القوميين مع الشرطة في بلفاست، 8 إبريل )شارلز مكغيالن

هجرة األطباء 
السوريين وصلت إلى 

الصومال، حيث يعيش 
ويعمل عدد منهم 

منذ سنوات.
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على الرغم من 
المرونة األميركية 
في المفاوضات 

التي تجري بين 
مجموعة »1+4« 

وإيران بشأن 
ملفها النووي، 

و»األجواء 
اإليجابية والبناءة«، 

بحسب االتحاد 
األوروبي وروسيا 

والصين، فإن 
اجتماع فيينا لم 
يحدث اختراقًا، 

مع تكرار طهران 
شرطها رفع 

جميع العقوبات 
قبل العودة 

اللتزاماتها النووية
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سياسة

الــجــانــب اإليـــرانـــي مــا زال مــصــّرًا عــلــى رفــع 
تخصيب  وقــف  ويرفض  العقوبات،  جميع 
اليورانيوم في إطــار حل مرحلي. والالفت، 
الــــروســــي  الــــجــــانــــبــــن  ــادر، أن  ــ ــ ــــصـ ــ املـ ـــق  ــ وفــ
ــــى إقــــنــــاع الــجــانــب  والـــصـــيـــنـــي يــســعــيــان إلـ
اإليــرانــي بحل وســط لرفع العقوبات، نظرًا 

لصعوبة رفعها بالكامل ومرة واحدة. 

واإليـــــرانـــــي. وأوضــــحــــت املــــصــــادر املــواكــبــة 
ملــفــاوضــات فيينا أن هــذه األطـــراف طرحت 
ــــدة خـــطـــط عـــلـــى الـــجـــانـــبـــن، مــنــهــا الـــبـــدء  عـ
الــنــوايــا،  بــخــطــوات صغيرة كــبــادرة لحسن 
ــوبـــات مــقــابــل  بــحــيــث تـــرفـــع واشـــنـــطـــن عـــقـ
عــودة طهران إلى التزامات نووية، على أن 
تستكمل بخطوات أخــرى أكثر أهمية، لكن 

وأوضــــحــــت أن جــمــيــع األطـــــــراف تـــأمـــل من 
خالل إطالة أمد املفاوضات، وعقد لقاء آخر 
فــي فــيــيــنــا، األربـــعـــاء املــقــبــل، عــلــى مستوى 
عقد  وقــبــلــه  الـــخـــارجـــيـــة،  وزراء  مـــســـاعـــدي 
في  الخبراء،  مستوى  على  فنية  مباحثات 
إيــجــاد حــلــول مــرضــيــة للجانبن اإليــرانــي 
إلى  للوصول  لكن ال ضمانات  واألميركي، 

الــحــلــول. وكـــان املجتمعون فــي فيينا  هــذه 
قـــد بــحــثــوا نــتــائــج مــفــاوضــات مجموعتي 
»رفـــع الــعــقــوبــات« و»االلـــتـــزامـــات الــنــوويــة« 
ــراف في  الــتــي دارت بــن خــبــراء الــــدول األطــ
االتفاق النووي، مع كل من إيران والواليات 
املتحدة على حد سواء خالل األيام الثالثة 
املاضية، بعد عقد الجولة األولى ملباحثات 

اللجنة املشتركة، الثالثاء املاضي. وتهدف 
العقوبات  قائمة  مزاوجة  إلــى  املجموعتان 
التي يجب أن ترفعها واشنطن عن طهران 
وقائمة االلتزامات النووية التي ينبغي أن 

تمتثل لها إيران.
وبــحــســب بــيــان لــلــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة، فقد 
قال رئيس الوفد اإليراني عباس عراقجي، 
خـــالل االجــتــمــاع: »لــديــنــا اإلرادة ملــواصــلــة 
مـــا بـــدأنـــاه فـــي فــيــيــنــا شــــرط تـــوفـــر اإلرادة 
والجدية لدى الطرف اآلخر«. لكنه كرر، في 
العقوبات األميركية  املقابل، أن رفع جميع 
النووي،  االتــفــاق  »خطوة ضــروريــة إلحياء 
ــن رفـــعـــهـــا إيــــــران  ــ ــقـــق مـ ــتـــحـ وفــــقــــط بـــعـــد الـ
إلى  وتعود  التصحيحية  توقف خطواتها 

تعهداتها النووية بالكامل«.
وأعــلــن سفير ايــــران لـــدى الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــة الـــــــذريـــــــة كـــــاظـــــم غـــــريـــــب أبــــــــادي  ــاقــ ــطــ ــلــ  لــ
ــال  ــثـ ــلـــى ســـبـــيـــل املـ ــقـــق يـــعـــنـــي عـ ــتـــحـ  أن »الـ
ــة مــن  ــيــ ــهـــوريـــة اإلســــالمــ ــمـ  أن تــتــمــكــن الـــجـ
تــوقــيــع عـــقـــود نــفــطــيــة، وتـــصـــديـــر نــفــطــهــا، 
أو  مصرفية،  قنوات  عبر  عائداتها  وتلقي 

التفكير في استخدام آخر لها«. 
ونــقــل مــوقــع املــرشــد اإليــرانــي األعــلــى علي 
ــادي قــولــه »فـــي مــا يتعلق  خــامــنــئــي عــن أبــ
بــالــقــطــاع املــصــرفــي، يــجــب أن تــكــون إيـــران 
قــــادرة أيــضــا عــلــى إجــــراء مــعــامــالت مالية 
عبر استخدام قنوات مالية أخرى«. واعتبر 
أن تــلــك هـــي »الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــضــمــان 
رفــع الــعــقــوبــات عمليا« ولــيــس »فــقــط على 

الورق«.
الخارجية  وزيـــر  وفــي ســيــاق مشابه، كتب 
اإليــرانــي محمد جــواد ظريف، في تغريدة: 
»تقدم إيران مسارًا منطقيا لاللتزام الكامل 
تجاه االتفاق النووي. يجب على الواليات 
املتحدة - التي أثارت هذه األزمة - أن تعود 
ــزام الـــكـــامـــل، وســـتـــرد إيــــران   ــتــ أواًل إلــــى االلــ
بــعــد الــتــحــقــق الــســريــع« مــن الـــتـــزام أمــيــركــا 

بتعهداتها ورفع الحظر. 
ــل إجـــــــــراءات الـــحـــظـــر الــتــي  ــ وأضـــــــاف أن »كـ
فرضها ترامب كانت ضد االتفاق النووي، 
ويجب رفعها، بغض النظر عن االختالفات 
ــــورة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــات الـــالمـــنـــطـــقـــيـــة واملـ ــيــ ــمــ ــســ ــتــ والــ

إلجراءات الحظر«.
وأعـــلـــن االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، فـــي بـــيـــان، أن 
محادثات »بناءة« جرت في فيينا. وأوضح 
ــذوا عــلــمــا بــمــحــادثــاتــنــا  ــ أن »املـــشـــاركـــن أخـ
الــبــنــاءة والـــتـــي تــتــمــحــور حـــول الــنــتــائــج«. 
وكتب السفير الروسي لدى الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، في 
ــران والــــصــــن وبــريــطــانــيــا  ــ ــ ــدة، أن إيـ ــريـ ــغـ تـ
وفــرنــســا وأملـــانـــيـــا وروســـيـــا »اســتــعــرضــوا 
العمل الذي أجراه الخبراء في األيام الثالثة 
املاضية، ولفتوا بارتياح إلى التقدم األولي 

الذي تحقق«. 
من جهته، قال السفير الصيني لدى الوكالة 
ــــراف  ــغ تـــشـــون إن »جــمــيــع األطـ ــ الـــذريـــة وانـ
قـــلـــصـــت خـــالفـــاتـــهـــا، ونـــشـــهـــد فــــي الــــواقــــع 
الــزخــم لتوافق تدريجي آخــذ في  حالة مــن 
ستكون  املــنــاقــشــات  أن  مضيفا  الــتــبــلــور«، 
مكثفة بن مجموعتي العمل ودبلوماسين 

كبار، األسبوع املقبل. 
وأشـــــــار دبـــلـــومـــاســـيـــون غـــربـــيـــون، لــوكــالــة 
»رويترز«، إلى أنهم سيعرفون في غضون 
أســابــيــع مـــا إذا كــانــت جــــوالت املــحــادثــات 
ستثمر عن نتيجة قبل انتخابات الرئاسة 
اإليــرانــيــة فــي 18 يــونــيــو/ حـــزيـــران املقبل. 
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه »نظرًا 
للتعقيد الفني لألوجه النووية والتعقيدات 
الــقــانــونــيــة لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، ســيــكــون من 
التفاؤل البالغ االعتقاد بأن املهمة ستنتهي 
ــلــــن  ــــون بـــضـــعـــة أســـــابـــــيـــــع«. وأعــ ــــضـ فـــــي غـ
إطالعهم  يجري  أنــه  أميركيون  مسؤولون 

على ما يدور في االجتماعات.

فيينا: مرونة أميركية ال ُتحدث اختراقًا

إيران  أّن  الجمعة،  أمس  الجنوبية،  كوريا  في  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علمها، احتجزتها في مياه الخليج في 
يناير/كانون الثاني، حينما كانت طهران تضغط لإلفراج عن أصول إيرانية 
األميركية.  العقوبات  بموجب  سيول  في  مجّمدة  الدوالرات  بمليارات 
حول  مباحثات  األخيرين،  العامين  مدى  على  وسيول،  طهران  وأجرت 
تحرير هذه األموال، لكنها لم تنجح، لترفع إيران شكوى في المحاكم 

الدولية في أغسطس/آب الماضي.

اإلفراج عن الناقلة الكورية

الحدث

فيينا، طهران ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مواكبة ملفاوضات 
ــلــــف الـــــنـــــووي اإليـــــــرانـــــــي، الـــتـــي  املــ
فيينا  فــي  الثانية  جولتها  عــقــدت 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، لـ
الــصــن  ــم  تـــضـ والــــتــــي   ،»1+4« مـــجـــمـــوعـــة 
ــيـــا وروســـيـــا،  ــانـ وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وأملـ
ــــع الـــطـــرفـــن  أجـــــــرت مــــفــــاوضــــات مـــكـــثـــفـــة مـ
اإليــرانــي واألميركي على حد ســواء، خالل 
األيام األخيرة، سواء على مستوى الخبراء 
أو رؤساء الوفود املشاركة، ولم تنجح بعد 
في تقريب وجهات نظر الطرفن للوصول 
ــافــــت املــــصــــادر أن  إلــــى حـــلـــول وســـــط. وأضــ
تسجل  لم  الجمعة،  أمــس  فيينا،  مباحثات 
اخـــتـــراقـــا كـــبـــيـــرًا، ومــــا زالـــــت وجـــهـــات نظر 
الـــطـــرفـــن األمـــيـــركـــي واإليــــرانــــي مــتــبــاعــدة. 
غير أنها كشفت أن واشنطن أبدت مبدئيا 
مــرونــة فــي رفــع الــعــقــوبــات الــتــي ال تتناغم 
مــع االتــفــاق الــنــووي، لكن الــخــالف العميق 
بن الطرفن يتركز حول تحديد العقوبات 

التي يجب إزالتها. 
وتـــرى واشــنــطــن أن بعض الــعــقــوبــات التي 
ــد تــرامــب  ــالـ فــرضــهــا الــرئــيــس الــســابــق دونـ
»مكافحة  مثل  مسميات  تحت  إيـــران،  على 
اإلرهــاب«، ال تتعارض مع االتفاق النووي، 
بينما تؤكد طهران على ضرورة رفع 1600 
عقوبة فــرضــت عليها مــرة واحــــدة. وأكــدت 
املــصــادر أنــه »ال يوجد حديث حــول العمل 
ــا يـــجـــري تــنــاولــه  خـــطـــوة بـــخـــطـــوة، لـــكـــن مــ
عـــمـــلـــيـــا، مــــن دون تــســمــيــتــه، لـــيـــس بــعــيــدًا 
عـــن هــــذه الـــخـــطـــة«، مــشــيــرة إلــــى أن »إيــــران 
 ال تـــــزال تــتــمــســك بــمــوقــفــهــا حــــول ضــــرورة 
ــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات مـــــــــرة واحـــــــــــدة،  ــيــ ــمــ  رفـــــــــع جــ
من  التحقق«  بعد  تعهداتها  إلــى  والــعــودة 

رفعها. 
وأوضحت أن مجموعة »4+1« بذلت جهودًا 
كــبــيــرة خـــالل املــبــاحــثــات عــلــى مـــدى األيـــام 
الــثــالثــة األخـــيـــرة، وخـــاصـــة أمــــس، لتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الــجــانــبــن األمــيــركــي 

ــرز« عــن مــصــادرهــا  ــتـ  نقلت وكــالــة »رويـ
أن تحركات ولي العهد األردني السابق 
ــتــــي  ــزة بـــــن الــــحــــســــن، والــ ــ ــمـ ــ األمـــــيـــــر حـ
انقطاع  ــارة ألهــالــي ضــحــايــا  زيــ شملت 
ــــي مــســتــشــفــى الـــســـلـــط،  األوكــــســــجــــن فـ
واالجـــتـــمـــاعـــات مـــع الــعــشــائــر، أدت إلــى 
الجبرية، خصوصا  اإلقــامــة  في  وضعه 
تمثل  تحركاته  أن  القصر  رأى  أن  بعد 
مـــحـــاولـــة لــتــقــويــض صـــــورة املـــلـــك عبد 
الــلــه الــثــانــي ونــجــلــه ولـــي الــعــهــد األمــيــر 

الحسن.
وأشارت وكالة »رويترز«، أمس الجمعة، 
ــل الـــعـــائـــلـــة املــالــكــة  ــ ــــى أن الــــشــــرخ داخــ إلـ
حــصــل بــعــد أن زار حــمــزة أقـــــارب 9 من 
ــا، تـــوفـــوا بعد  ــورونــ ــيـــروس كــ مـــرضـــى فـ
نفاد األوكسجن داخل مستشفى السلط 
مـــارس/آذار املاضي، إذ  الجديد، في 14 
إنها جاءت بعد ساعات من زيــارة امللك 
ــتـــرز«  إلـــى املــســتــشــفــى. وأوضـــحـــت »رويـ
ــر مـــــن عـــشـــرة  ــ ــثـ ــ ــدثــــت إلـــــــى أكـ ــا تــــحــ ــ ــهـ ــ أنـ
مـــن املـــســـؤولـــن،الـــحـــالـــيـــن والــســابــقــن، 
وامللمن بــشــؤون القصر حــول األحــداث 
ــام حـــمـــزة بــزعــزعــة  ــهــ ــى اتــ ــ الـــتـــي أدت إلـ
الــبــلــد. وقـــال ثمانية إن زيـــارة  اســتــقــرار 
إلى املستشفى سعت لهز صورة  حمزة 
ــــى وضــعــه  ــلــــك، ودفــــعــــت الـــســـلـــطـــات إلـ املــ
بالتورط  واتهامه  الجبرية  اإلقــامــة  قيد 
فــي أنشطة تــهــدف إلــى زعــزعــة استقرار 
الــبــالد. ورفــض الــديــوان امللكي التعليق 
عندما سئل عما دفع الحكومة للتحرك 
ــــذي لـــم يــظــهــر عــلــنــا منذ  ضـــد حـــمـــزة، الـ

تفجر الخالف السبت املاضي.
وقـــــــــال جـــــــــواد الــــعــــنــــانــــي، الـــــــــذي شــغــل 
منصب آخــر رئــيــس لــلــديــوان امللكي في 
عهد املــلــك الــراحــل الحسن بــن طــالل إن 
»الخصومة العائلية انتهت، لكن يتعن 
علينا معالجة القضايا التي أدت إليها، 
والفقر«.  كوفيد-19  وإدارة  البطالة  مثل 
وأضــاف »هــذه أســبــاب... االحتقان الذي 
يــدفــع الـــنـــاس لــخــلــق أوثـــانـــهـــا«. وكــانــت 

أنشطة حمزة مصدر قلق للملك قبل وقت 
طويل من وصول األحــداث إلى ذروتها، 
إذ  الــبــارزيــن،  السياسين  لبعض  وفــقــا 
االجتماعي  التواصل  ظهر على وسائل 
ـــع شـــيـــوخ عـــشـــائـــر انـــتـــقـــدوا  يـــتـــحـــدث مـ
الثاني لتقاعسه عن توفير ما  الله  عبد 
وتذكر  والعطايا.  الوظائف  من  يكفيهم 
عبد الله الحويطات، أحد أفراد العشائر، 
ــام بــهــا حـــمـــزة، فـــي وقـــت ســابــق  ــــارة قـ زيـ
من العام الحالي، إلى تجمع في جنوب 
الـــذي  والــــــده،  أن  أخــبــرهــم  األردن حــيــث 
لم يكن  كــان على صلة قوية بالعشائر، 
النحو  على  األوضــــاع  بــتــدهــور  ليسمح 
الذي وصلت إليه في األردن. وقال اثنان 
السابق  العهد  ولــي  إن  الــحــاضــريــن  مــن 
أبدى تعاطفا مع ما قيل عن سوء إدارة 
البالد. وأوضحت »رويترز« أنه لم يتسن 

لها التأكد من روايتهما بشكل مستقل.
وقالت مصادر مطلعة إنه على الرغم من 
أن حــمــزة نـــادرًا مــا يعّبر عــن رأيـــه علنا، 
فــقــد رأى الــقــصــر فــي تــحــركــاتــه محاولة 
لتقويض صورتي امللك عبد الله ونجله. 
وقال ثالثة مسؤولن في الديوان امللكي 
إن الــتــحــركــات انــتــهــكــت كـــذلـــك الــقــواعــد 
التي تتطلب من أي فرد من أفراد العائلة 
املـــالـــكـــة إبـــــالغ الــقــصــر بــــزيــــارة األمـــاكـــن 
ــن تــتــابــع كل  الــعــامــة. وكـــانـــت قــــوات األمــ
ــلـــغ  ــبـ ـ

ُ
خــــطــــوة مـــــن خـــــطـــــوات حـــــمـــــزة، وت

فيه  فــي وقــت يتصاعد  بأنشطته،  املــلــك 
الــســخــط الـــعـــام بــســبــب الــبــطــالــة والــفــقــر 
وفقا  قياسية،  ملستويات  وصــال  اللذين 
الوضع  على  مطلعن  أشــخــاص  لثالثة 
تحدثوا لــرويــتــرز. وقـــال مــســؤول أمني، 
ردًا على سؤال عن هذه املتابعة، إن مهمة 
األجــهــزة األمــنــيــة حماية ســالمــة الــبــالد. 
ومــع مــا بــدا مــن تــزايــد شعبيته، شعرت 
ــان لــلــتــدخــل.  ــ ــأن الــــوقــــت حـ ــ الـــســـلـــطـــات بـ
وقـــالـــت شــخــصــيــة ســيــاســيــة بـــــارزة »لــم 

يترك لنا أي خيار«.
)رويترز(

أزمة األردن: زيارات حمزة 
فجرت الخالف مع الملك

تؤكد طهران ضرورة 
رفع 1600 عقوبة فرضت 

عليها مرة واحدة

ُطرحت عدة خطط منها 
البدء بخطوات صغيرة 

كبادرة حسن نوايا

متابعة طهران تريد رفع جميع العقوبات... وروسيا والصين 
تحاوالن إقناعها بحل وسط

وجهت التيارات 
اإلسالمية وأحزاب 

السلطة في العراق 
ضربة قوية إلى 

المشروع المدني 
في البالد، بعد 

إلغاء مفوضية 
االنتخابات اقتراع 

العراقيين في 
الخارج في 

االنتخابات، فيما 
يستعد ممثلون 

عن مكّونات، 
تعتبر نفسها أبرز 

المتضررين، خاصة 
المسيحيين، للطعن 

بقرار المفوضية

مبكرة للتيار المدني واألقليات العراق: إلغاء انتخابات الخارج ضربة  قضية

ُحِرم العراقيون في الخارج من المشاركة باالنتخابات )لؤي بشارة/فرانس برس(

ــا مضيه فــي عملية الــطــعــن بــقــرار إلــغــاء 
ّ
كــن

االتحادية  املحكمة  أمــام  الخارج  انتخابات 
تــبــريــرات ساقتها  الــعــراقــيــة.  وتعليقا على 
ــاء الـــتـــصـــويـــت لـــعـــراقـــيـــي  ــ ــغـ ــ املـــفـــوضـــيـــة إللـ
ــا فـــي مــؤتــمــر صحافي 

ّ
ــارج، أوضــــح كــن ــخـ الـ

األربــعــاء املــاضــي، أنــه يمكن احــتــواء الفساد 
في تصويت الخارج بداًل من إلغاء أصوات 

العراقين.
من جهته، أشــار النائب عماد يوحنا، وهو 
أحـــد أعــضــاء حملة الــطــعــن بــالــقــرار، إلـــى أن 
انتخابات  إلغاء  بقرارها  تحرم  »املفوضية 
الـــعـــراقـــيـــن مــن  ــئـــات اآلالف مــــن  الــــخــــارج مـ
حــق املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، وهـــو خــرق 
للقانون والدستور في البالد، الذي يضمن 
املــشــاركــة اآلمــنــة لكل مــواطــن فــي التصويت 
للبرملان  بــد  فإنه ال  ولــذلــك  االنتخابات.  فــي 
الـــعـــراقـــي أن يــرفــض هــــذا األمــــــر«. وأوضــــح، 
ــديـــد«، أن »املــســيــحــيــن هم  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــقـــرار، ألن أكثر  أكــثــر املــتــضــرريــن مــن هـــذا الـ
مــن مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون مــن املسيحين 
ــارج الــبــلــد. وهـــؤالء  الــعــراقــيــن يــســكــنــون خــ
ســـتـــذهـــب أصـــواتـــهـــم هــــبــــاء، بــســبــب بــعــض 
ولـــذلـــك  الــــــداخــــــل.  ــي  ــ فـ الـــحـــزبـــيـــة  اإلرادات 
ســنــتــوجــه إلـــى املــحــكــمــة االتــحــاديــة للطعن 

بهذا القرار«.
وقال رئيس كتلة »الوركاء« جوزيف صليوا 
إن »العراقين املدنين والعلمانين، والذين 
ال يــؤمــنــون بــالــســالح اإليـــرانـــي فــي الــعــراق، 
باتوا محرومن من اإلدالء بأصواتهم، التي 
الــبــالد، وهي  فــي  بالتغيير  أن تسهم  يمكن 
خــطــة مـــدروســـة مــن قــبــل الــقــوى السياسية 
ــن«.  ــديــ ــرافــ ــي بـــــالد الــ واملـــســـلـــحـــة الــــنــــافــــذة فــ
ودعـــــا »املـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة فـــي الـــعـــراق، 
والقوى  املستقلة،  السياسية  والشخصيات 
عراقيي  بقرار حرمان  الطعن  إلــى  الوطنية، 

بغداد ـ زيد سالم

من  متضررة  عتبر 
ُ
ت كثيرة  عراقية  شــرائــح 

قــــرار مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات إلـــغـــاء اقــتــراع 
عــراقــيــي الـــخـــارج، فـــي االنــتــخــابــات املــبــكــرة 
املقرر أن تجرى في 10 أكتوبر/ تشرين األول 
املقبل، في وقت يبدو حراك القوى الرافضة 
لــلــقــرار ضــعــيــفــا، ولـــم تــدعــمــه أي مــن الــقــوى 
الخارجية  الجهات  أو  الــبــالد،  فــي  الرئيسة 
األمــم  الــعــراقــيــة، مثل  بــاالنــتــخــابــات  املهتمة 
ــي، اللتن  ــ املــتــحــدة وبــعــثــة االتـــحـــاد األوروبــ
فنية  ومساعدات  منح  تقديم  أخيرًا  أعلنتا 

ومالية دعما لالنتخابات.
الــعــراقــي، خصوصا  املــدنــي  التيار  ويعتبر 
الحركات الناشئة التي ولدت عقب الحراك 
ــافـــة  بـــاإلضـ  ،2019 أكـــتـــوبـــر  فــــي  الـــشـــعـــبـــي 
إلـــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي، والــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة املـــســـيـــحـــيـــة والـــصـــابـــئـــة أبــــرز 
وأوضــح سياسيون  القرار.  من  املتضررين 
وممثلون عــن تلك الــقــوى أنــه مــن املــعــروف 
أن غــالــبــيــة عــراقــيــي الـــخـــارج ال يــصــوتــون 
لــــألحــــزاب اإلســـالمـــيـــة، بـــل لــلــقــوى املــدنــيــة 
أكثر من مليون  والعلمانية، كما أن هجرة 
ونــصــف املــلــيــون مــســيــحــي بــعــد عـــام 2003 
قــادمــة  املــكــون  هـــذا  جعلت غالبية أصــــوات 
من الخارج وليس الداخل، الذين ال يتجاوز 
عددهم 450 ألف نسمة، يتوزعون على عدة 

مدن، أبرزها بغداد ونينوى وأربيل.
ــقـــدر عـــدد الــعــراقــيــن املـــوجـــوديـــن خـــارج  وُيـ
الـــبـــالد بــنــحــو 5.8 مـــاليـــن شـــخـــص، غـــادر 
فــي 2003،  األمــيــركــي  الــغــزو  بــعــد  معظمهم 
ــو 36 دولـــــــــة عـــربـــيـــة  ــحــ ــلــــى نــ وتـــــــوزعـــــــوا عــ
وأجــنــبــيــة، فـــي أوروبـــــا والــــواليــــات املــتــحــدة 
وتركيا واألردن ومصر ولبنان وإيران. لكن 
هذا الرقم يبقى مشكوكا فيه، إذ إن العراق لم 

الــخــارج مــن التصويت«. وتــابــع، فــي حديث 
مع »العربي الجديد« إن »أنزه األصوات في 
الخارج،  أصــوات  عراقية هي  انتخابات  كل 
والــشــراء  البيع  لعمليات  تخضع  ال  كونها 
ــزاز. وبــالــتــالــي فـــإن أصــــوات الــخــارج،  ــتـ واالبـ
ــــورة  ــد األحــــــــــداث األخـــــيـــــرة وتــــحــــديــــدًا ثـ ــعـ بـ
تــشــريــن، والـــرقـــابـــة الــدولــيــة واألمــمــيــة على 
االنتخابات العراقية، باتت أكثر نزاهة، وهو 
ما ال تريده األحزاب الدينية في البالد التي 
تعتمد أساسا على التزوير للحصول على 

مكاسب«.
وفـــي حــن ال يــوجــد أي إعـــالن رســمــي حــول 
ــذي يــشــكــلــه عـــراقـــيـــو الــــخــــارج فــي  ــ الـــثـــقـــل الــ
عن  يتحدثون  فــإن سياسين  االنــتــخــابــات، 
قدرتهم على إيصال 15 إلى 20 شخصا إلى 
البرملان. وقال علي أحمد، العضو في حركة 
»البيت الوطني«، وهو كيان سياسي جديد،  
لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــعــظــم الــجــالــيــات 
ــــي الـــــخـــــارج تـــقـــف إلــــــى جـــانـــب  الــــعــــراقــــيــــة فـ
الكيانات السياسية املدنية والعلمانية التي 
)األول(. وخــالل  تــظــاهــرات تشرين  أفــرزتــهــا 
الــســنــوات املــاضــيــة كــانــت أصــواتــهــم تتجه 
الــحــركــات املــدنــيــة القليلة واملــعــروفــة.  نــحــو 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن إلـــغـــاء انـــتـــخـــابـــات الـــخـــارج 
ضربة في صميم املشروع املدني والعلماني 
ــعــــراق مـــن قــبــل الـــتـــيـــارات اإلســالمــيــة  فـــي الــ
التي  املسلحة،  والفصائل  السلطة  وأحـــزاب 

تدرك خطورة نتائج االنتخابات املقبلة«.
قــوى سياسية،  رّحبت  اآلخــر،  الجانب  على 
ــة الــقــانــون«  أبــرزهــا تحالفا »الــفــتــح« و»دولــ
ــرار وســـــــط مــــــحــــــاوالت الـــتـــنـــصـــل مــن  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
أي مــســؤولــيــة عـــن الـــقـــرار، لــكــن قــاضــيــا في 
ــات قـــــــال، لــــ»الـــعـــربـــي  ــابــ ــخــ ــتــ مـــفـــوضـــيـــة االنــ
الــجــديــد«، إن قـــرار إلــغــاء تــصــويــت عراقيي 

الخارج جاء بتوافق سياسي مسبق.

يجر لغاية اآلن أي تعداد أو مسح ملواطنيه 
بالخارج.

وقــــــرر مـــجـــلـــس املـــفـــوضـــن فــــي املــفــوضــيــة 
مــارس/  فــي  الــعــراقــيــة،  لالنتخابات  العليا 
الــعــراقــيــن في  آذار املـــاضـــي، عــــدم شـــمـــول 
الــخــارج بعملية االقــتــراع. وذكـــر، فــي بيان 
على  ينص  االنتخابات  »قانون  أن  وقتها، 
استخدام  عبر  الــخــارج  عراقيو  يصوت  أن 
الــبــطــاقــة الــبــيــومــتــريــة حــــصــــرًا«، مــوضــحــا 
فنية  عــدة معوقات  »واجــهــت  املفوضية  أن 
ــار إلــى  ومــالــيــة وقــانــونــيــة وصــحــيــة«. وأشــ
إجـــراء  عـــن  اعـــتـــذرت  الــخــارجــيــة  أن »وزارة 
الــســفــارات  فــي  واالقــتــراع  التسجيل  عملية 
ــيـــات الســـتـــحـــالـــة إقـــامـــتـــهـــا فــي  ــلـ ــقـــنـــصـ والـ
املرحلة الراهنة، إضافة إلى ما ستستغرقه 
مكاتب  باسم  جارية  حسابات  فتح  عملية 
الــعــراق، ومــا يتطلبه ذلك  املفوضية خــارج 
من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول«. 
التصويت  إلــغــاء  عملية  املفوضية  وبـــررت 
بأن العملية االنتخابية في الخارج تجرى 
العراقية،  أماكن غير خاضعة للسيادة  في 
مــا يجعلها خــاضــعــة لــقــوانــن تــلــك الـــدول، 
املخالفات  العراقي على  للقضاء  وال واليــة 
قد تحصل خالل عملية  التي  والتجاوزات 
ــراع. واعــــتــــبــــرت أن إرســـــــال مــوظــفــي  ــ ــتــ ــ االقــ
املفوضية إلى دول أخرى، في ظل الظروف 
الصحية الحرجة املتمثلة بانتشار جائحة 

كورونا، يعرض سالمتهم للخطر.
بتبريرات  شككوا  عراقين  سياسين  لكن 
الشيوعي  الحزب  املفوضية، ومنهم عضو 
عــلــي الــســودانــي، الـــذي أكـــد أن »املــفــوضــيــة 
لـــــم تـــعـــمـــل أســـــاســـــا إلجـــــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
بالخارج، ولم تتحرك نحوها منذ تحديد 
مــوعــد االنــتــخــابــات مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
بــمــا يــؤكــد وجــــود تـــوافـــق ســيــاســي مبيت 

لـــإضـــرار بــاملــرشــحــن املــدنــيــن عــلــى وجــه 
رى لو كانت أصوات 

ُ
التحديد«. وتساءل »ت

أو  املالكي  لصالح  تذهب  الــخــارج  عراقيي 
ــامـــري هـــل كـــانـــت ســتــجــرؤ  ــعـ الــخــزعــلــي والـ
في  إلغائها؟«،  على  االنتخابات   مفوضية 
الحكومة األسبق نوري  الــى رئيس  إشــارة 
ــائـــب أهـــل  ــيــــم مــلــيــشــيــا »عـــصـ ــالـــكـــي وزعــ املـ
الـــحـــق« قــيــس الـــخـــزعـــلـــي، وزعـــيـــم تــحــالــف 
»الــفــتــح« هــــادي الــعــامــري، الــذيــن يــقــودون 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــلـــيـــفـــة إليــــــــران فــي 
الـــــعـــــراق. وأضـــــــاف أنـــــه »فـــــي االنـــتـــخـــابـــات 
فــي دول  اقــتــراع  السابقة، شــهــدت محطات 
إيـــران واألردن ولــبــنــان، واملــعــروف أن  مثل 
ات، انقالبا  من فيها يصوتون حسب الوالء
الناخبن، وهذا قد يكون  كبيرًا في أمزجة 
ســبــبــا الســـتـــشـــعـــارهـــم بــخــطــر انـــتـــخـــابـــات 
الخارج«، معتبرًا أن »إلغاء أصوات الخارج 

ضربة مبكرة للمدنين«.
ــاق، يــــتــــوجــــه ســــيــــاســــيــــون عــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
ــرز املــتــضــرريــن  مــكــونــات، تــعــتــبــر نــفــســهــا أبــ
وأعلن  بــالــقــرار.  للطعن  املسيحين،  خاصة 
البرملان يونادم  رئيس كتلة »الرافدين« في 
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المسيحيون أكثر 

المتضررين من القرار
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الحوثيون يعلنون 
استهداف مطار أبها

ــلـــن املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــوثــيــن  أعـ
ــع، أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــريــ ــ يـــحـــيـــى ســ
نــفــذ  املــــســــيــــر  الـــــجـــــو  »ســــــــــالح  أن 
ــــى مــــوقــــع  ــلـ ــ ــلــــيــــة هــــجــــومــــيــــة عـ عــــمــ
حــســاس بــمــطــار أبــهــا الــدولــي )فــي 
الــســعــوديــة(، بــطــائــرة مــســيــرة نــوع 
قاصف 2«. وأضاف لوكالة األنباء 
للجماعة،  التابعة  )سبأ(،  اليمنية 
أن »الــعــمــلــيــة الــهــجــومــيــة أصــابــت 
أن »هذا  إلــى  هدفها بدقة«، مشيرًا 
االستهداف يأتي في إطار حق الرد 

املشروع على تصعيد العدوان«. 
)العربي الجديد، األناضول(

دعوات لمعاقبة 
مسّربي عقارات سلوان

دعـــت شــخــصــيــات مــقــدســيــة، أمــس 
العقارات  الجمعة، ملعاقبة مسربي 
ــى الـــجـــمـــعـــيـــات االســـتـــيـــطـــانـــيـــة،  ــ إلــ
مـــــــحـــــــذرة مـــــــن خـــــــطـــــــورة تـــســـريـــب 
مــن  أول  لــلــمــســتــوطــنــن،  عــــقــــارات 
أمـــس الــخــمــيــس، فــي بــلــدة ســلــوان، 
جــنــوبــي املــســجــد األقــــصــــى. ونـــدد 
ــاركـــون فـــي خــيــمــة االعــتــصــام  املـــشـ
ــان، مــن  ــتــ ــســ ــبــ املــــقــــامــــة فـــــي حـــــي الــ
ــلـــدة ســــلــــوان، بــعــمــلــيــات  أراضـــــــي بـ
الـــتـــســـريـــب األخــــيــــرة لـــعـــقـــارات فــي 
حــي بــطــن الـــهـــوى. ووصـــف رئيس 
بالقدس  العليا  اإلســالمــيــة  الهيئة 
)الــصــورة(،  الشيخ عكرمة صــبــري 
»الـــجـــريـــمـــة الـــكـــبـــرى  ــريـــب بــــ ــتـــسـ الـ
الــتــي تــفــوق فــي خــطــورتــهــا جــرائــم 

االنقالبات«.
)العربي الجديد(

االحتالل يقمع مسيرات 
ضد االستيطان

ــيــــب عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن،  أصــ
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عـــقـــب قـــمـــع قــــوات 
ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي مــســيــرات  ــتـ ــ االحـ
ســلــمــيــة ضـــد االســتــيــطــان ورفــضــا 
إلقـــامـــة بــــؤر اســتــيــطــانــيــة فـــي عــدة 
مناطق من الضفة الغربية املحتلة. 
أبو ثابت،  وذكــر الصحافي محمد 
ــو مـــن قــريــة بــيــت دجــــن، شــرقــي  وهـ
نابلس، شمالي الضفة، في حديث 
ــديــــد«، أن »قـــــوات  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ
السلمية  املــســيــرة  قمعت  االحــتــالل 
األســبــوعــيــة الــتــي تنظم مــنــذ نحو 
ــة  ــ ــامـ ــ ــا إلقـ ــ ــــضــ ــة أشـــــــهـــــــر، رفــ ــمــــســ خــ
في  استيطانية  بـــؤرة  مستوطنن 
للقرية،  الشرقية  الشمالية  املنطقة 
ما أوقع عشرات اإلصابات بحاالت 

اختناق بالغاز املسيل للدموع«.
)العربي الجديد(

سعيّد: تونس تحتاج 
لبرلمان وطني

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  اعـــتـــبـــر الـــرئـ
»تونس  أن  الجمعة،  أمــس  سعيد، 
بحاجة إلــى بــرملــان وطــنــي محترم 
ووزارة كاملة مسؤولة )في إشارة 
إلى الحكومة(«. وأضــاف في كلمة 
له خالل مشاركته في الذكرى الـ83 
تونس،  بالعاصمة  الشهداء  لعيد 
أن »االنسجام وتواصل مؤسسات 
الـــدولـــة يــتــم فـــي ظـــل احـــتـــرام كــامــل 
ملــقــاصــد الــدســتــور، ألنـــه لــيــس أداة 
للحكم، بل هو أداة لتحقيق الحرية 
ولــلــتــوازن اإليــجــابــي بــن السلطة 

واملواطنن«.
)األناضول(

تركيا تطالب إيطاليا 
باالعتذار

ــال في  طــالــب رئــيــس دائـــــرة االتـــصـ
الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
)الصورة(،  اإليطالي ماريو دراغي 
ــه الـــرئـــيـــس  ــفــ ــــن وصــ ــتــــراجــــع عـ ــالــ بــ
ــب أردوغـــــــــــان  ــيــ ــــي رجــــــــب طــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
»الــديــكــتــاتــور«، واالعـــتـــذار. وقــال:  بـــ
»ندين بشدة هذا الخطاب الــذي ال 
الدبلوماسية. إذا كان  مكان له في 
ماريو دراغي يبحث عن ديكتاتور، 
فعليه أال ينظر إلى أبعد من تاريخ 

إيطاليا. 
)أسوشييتد برس(

)Getty( تابعت قوات األمن جميع خطوات حمزة

)Getty( سيتم عقد اجتماع جديد في فيينا األربعاء المقبل
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سورية: قتلى للنظام 

و»قسد«
اســتــهــدف مــجــهــولــون لــيــل الخميس 
ـــ الـــجـــمـــعـــة بـــاألســـلـــحـــة املـــتـــوســـطـــة  ــ ــ
ــز الــــبــــكــــار الـــتـــابـــع  والـــخـــفـــيـــفـــة حــــاجــ
»للمخابرات الجوية« التابعة للنظام 
السوري في ريف محافظة القنيطرة 
قـــرب الـــحـــدود مـــع الـــجـــوالن املــحــتــل، 
مـــا أدى إلــــى مــقــتــل 3 مـــن عــنــاصــره 
ــريــــن. كــمــا قــتــل عنصر  ــة آخــ ــابــ وإصــ
فــــي قـــــــوات الـــنـــظـــام بـــرتـــبـــة مــســاعــد 
أول ُيــدعــى رامـــي كــريــش، مــع مرافقه 
برصاص مجهولن في مدينة داعل 
بــريــف درعـــا األوســــط. إلــى ذلـــك، قتل 
مــصــطــفــى الــشــيــخ عـــلـــي، قـــائـــد لـــواء 
»قسد« واثنان من  البصيرة التابع لـ
مرافقيه، جراء انفجار لغم أرضي في 

مدينة الشحيل بريف دير الزور.
)العربي الجديد(

الجزائر: اتهام ستة 
ناشطين بـ»التآمر«

اتــهــمــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــجــزائــريــة، 
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، 6 نــــاشــــطــــن فــي 
الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي بـــتـــلـــقـــي أمـــــــوال 
مـــن الــــخــــارج بـــهـــدف املـــســـاس بــأمــن 
الدولة و»التآمر« مع حركة »رشاد« 
املــعــارضــة الــتــي تــصــفــهــا الــســلــطــات 
مــن  قـــريـــبـــة  مـــرجـــعـــيـــة  »ذات  بـــأنـــهـــا 
ــهــــم إلــــى  ــتــ اإلرهـــــــــــــــاب«. ُووجــــــهــــــت الــ
ــد تـــــاجـــــاديـــــت،  ــمــ الـــــنـــــاشـــــطـــــن، مــــحــ
ــاغــــي صــهــيــب وشــقــيــقــه أحــمــد،  ودبــ
ومليك رياحي ونــور الدين خيمود، 

إضافة إلى صادق لوعيل.
)العربي الجديد(

قتلى لألمن األفغاني 
بهجمات لـ»طالبان«

األفغاني  األمــن  مــن عناصر  قتل 22 
وأصــيــب آخـــرون بــجــروح، بهجمات 
نــفــذتــهــا حــركــة »طــالــبــان« فــي شــرق 
أفــغــانــســتــان وغـــربـــهـــا. واســتــهــدفــت 
هــجــمــات منسقة مــواقــع لــقــوات أمــن 
الــــحــــدود فـــي إقــلــيــم هـــــرات املـــجـــاور 
إليـــــــــــران، حـــيـــث قــــــال مــــصــــدر أمـــنـــي 
ها أسفرت عن 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

مقتل 12 من عناصر األمن الحدودية 
واعتقال 15 آخرين. في األثناء، قالت 
»طـــالـــبـــان« فـــي بـــيـــان إن عـــشـــرة من 
عناصر األمن قتلوا في هجومن في 

إقليم ننجرهار شرقي البالد.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة إن 
هــنــاك مـــحـــاوالت تــجــرى حــالــيــا لــعــقــد جــولــة 
ــد الــنــهــضــة في  ــول سـ مـــفـــاوضـــات ثــالثــيــة حــ
واشنطن، إذ حمل مبعوث اإلدارة األميركية 
للسودان دونالد بوث هذا املقترح إلى البيت 
ــيــــض، فـــي خـــتـــام الـــجـــولـــة الـــتـــي أجـــراهـــا  األبــ
بــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم وأديــــس أبــابــا منذ 
ــكـــن األطــــــــــراف الــــثــــالثــــة طــلــبــت  ــوعــــن. لـ ــبــ أســ
إرجاء النقاش حول هذا املقترح إلى ما بعد 
األسبوع  عقدت  التي  كينشاسا،  اجتماعات 
املــــاضــــي، وفــشــلــت فـــي إحــــــراز أي تـــقـــدم، بل 
املصري  للمقترح  نهائي  باستبعاد  انتهت 
السوداني باستحداث آلية الوساطة الدولية 

الرباعية، ومقترحات وساطة أخرى.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضــافــت املـــصـــادر، لـــ
مصر والسودان متفقان على الترحيب بعقد 
جــولــة الــتــفــاوض املــقــبــلــة فــي واشــنــطــن، وأن 

التدخل األمــيــركــي فــي هــذا الــوقــت الحساس 
قد يلعب دورًا إيجابيا في وقف امللء الثاني 
لــلــســد، أو الــتــســريــع بــإتــمــام االتــفــاق الشامل 
عــلــى قـــواعـــد املــــلء والــتــشــغــيــل قــبــل يــولــيــو/ 

تموز املقبل.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  املــــتــــحــــدث  ودعـــــــا 
األميركية نيد برايس، أمس األول الخميس، 
الــــــدول الـــثـــالث إلـــــى اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات 
ــــة ســـد الــنــهــضــة، مـــشـــددًا على  زمـ

ٔ
مــعــا، لــحــل ا

حادية 
ٔ
إجــراءات ا ي 

ٔ
ا رفض الواليات املتحدة 

الدبلوماسي  بالحل  تــٔومــن  نــهــا 
ٔ
وا الــجــانــب، 

ن 
ٔ
ــان، ا ــيـ ــلــــن، فـــي بـ ــد الــنــهــضــة. وأعــ ألزمــــــة سـ

فنية  فــكــار 
ٔ
ا لتقديم  اســتــعــداد  على  واشنطن 

زمة سد النهضة، مؤكدًا، 
ٔ
للمساعدة في حل ا

همية الوساطة األفريقية في 
ٔ
في الوقت ذاته، ا

زمة سد النهضة.
ٔ
حل ا

اإلدارة  ــــف  ــوقـ ــ مـ أن  املــــــصــــــادر  وأوضــــــحــــــت 
األمــيــركــيــة مــنــقــســم عــلــى مــقــتــرح عــقــد جــولــة 
مفاوضات في واشنطن، فهناك فريق يرى أن 
التدخل األميركي بات ضروريا، ألن مصالح 
أميركا في الدول الثالث أصبحت على املحك. 
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن التهديدات 
عقبات  تواجهها  العسكري  بالحل  املصرية 
ــة كــبــيــرة يــمــكــن أن تــتــرتــب  ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
عليها عواقب جسيمة، إال أن هذه التهديدات 
ــــرى تــخــريــبــيــة،  ــااًل أخــ ــكــ يــمــكــن أن تـــأخـــذ أشــ
 عــن التنافس املــصــري اإلثــيــوبــي على 

ً
فــضــال

ثنائية  اتفاقيات  في  املنطقة  دول  استقطاب 
ــه يــجــب أن  ــذا الــفــريــق أنـ وعــســكــريــة. ورأى هـ
أكــبــر لحماية  املــتــحــدة دورًا  الــواليــات  تلعب 
الــتــدخــالت  مــن  كــكــل،  املنطقة  فــي  مصالحها 

بايدن  جــو  األميركي  الرئيس  إدارة  اتخذته 
فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، عــنــدمــا قـــررت 
إلغاء ربط تعليقها مساعدات، تبلغ قيمتها 
بــالــنــزاع  إثــيــوبــيــا  إلــــى  دوالر،  مــلــيــون   272
األهلي  بالنزاع  وربطها  النهضة،  سد  حــول 
الداخلي في إقليم تيغراي. وكانت مصر قد 

ــة، خــاصــة وأن الــجــولــة  ــيـ الــصــيــنــيــة والـــروسـ
تجرى  أن  يمكن  أميركية،  برعاية  املقترحة، 
دون أن تلعب اإلدارة األميركية دور وساطة 
التسهيل  مــبــاشــرًا، وأن يقتصر دورهـــا على 
البدائل، ما يساهم في تخفيف حدة  وطــرح 
املخاوف التي كانت قائمة في البيت األبيض 
ــيــــة. ولـــم  ــة الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــ ــيـ عـــنـــد دراســـــــة آلـ
آلية  مــن  قــد حسمت موقفها  تــكــن واشــنــطــن 
الوضع  اتــجــاه إلبــقــاء  الرباعية، وبــدا عليها 
على مــا هــو عليه، واقــتــصــار جــهــودهــا على 
منع تطور القضية إلى مواجهة عسكرية بن 
ل 

ّ
فيفض الثاني  الفريق  أمــا  وإثيوبيا.  مصر 

»الــحــيــاد السلبي«  الــتــزام مــا يمكن وصــفــه بـــ
الذي  للموقف  استمرارًا  ككل،  القضية  تجاه 

فّسرت هذا األمــر آنــذاك بأنه رسالة مشتركة 
لــلــقــاهــرة وأديــــس أبــابــا، بــالــتــزامــهــا »الــحــيــاد 
سد  ملف  إزاء  الحالية«  املرحلة  فــي  السلبي 
الــنــهــضــة، خــاصــة إذا وضـــع الـــقـــرار الــخــاص 
الصادر  بالقرار  متصل  سياق  في  بإثيوبيا 
قبله باملوافقة ملصر على صفقة بيع محتملة 
لـــصـــواريـــخ تــكــتــيــكــيــة ســطــح ـــــ جـــو مـــن نــوع 
»بلوك 2«، ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 
تبلغ 197 مليون دوالر. وفي ظل التوتر بن 
واشــنــطــن وأديـــــس أبـــابـــا، فـــإنـــه لـــم يـــطـــرأ أي 
تغيير على الرأي املستقر في البيت األبيض 
لجهة إبقاء العقوبات الحالية املفروضة على 
إثــيــوبــيــا »كــمــا هــي فــي إطــارهــا الــكــمــي، دون 
زيادة تأثيرها على العالقات االستراتيجية 
بــن الــبــلــديــن«. وكــانــت مــصــادر دبلوماسية 
»العربي الجديد«،  مصرية قد قالت سابقا، لـ
إن الحياد السلبي تجاه األزمة ال يصّب البتة 
املصري  الرئيس  وإن  الــقــاهــرة،  فــي مصلحة 
عبد الفتاح السيسي مقتنع بأن إدارة بايدن 
لــن تمنح أفضلية ملصر مــجــانــا، خــاصــة في 
ظـــل الـــخـــالفـــات الـــجـــذريـــة بـــن الــجــانــبــن في 
العديد من امللفات. واألمر ذاته يتعلق أيضا 
بالدول الكبرى التي تتابع املوقف عن كثب، 
ولــهــا مــصــالــح فـــي كـــل مـــن مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
ــاء وتــمــويــل  ــارك فـــي إنـــشـ ــ  بـــل إن بــعــضــهــا شـ
وإيطاليا،  وأملــانــيــا  وفــرنــســا  كالصن  الــســد، 
ــن الــداعــمــن  ــا الـــتـــي تــعــتــبــر مـ ــيـ ــذلـــك روسـ وكـ
ــــت مــصــر  ــابـ ــ لـــلـــبـــلـــديـــن، إذ أصـ  الـــعـــســـكـــريـــن 
خيبة أمل كبيرة من موقف معظم هذه الدول 
الصيف  اآلن، خاصة عند لجوئها في  حتى 

املاضي ملجلس األمن. 

الرهائن األميركيون 
في سورية

»داعش« 
ينشط 

وسط سيناء

ــات املـــتـــحـــدة«، فـــي إشــــارة  ــلـــواليـ خـــصـــوم لـ
 
ّ
أن الوكالة  الــســوري. وأضــافــت  النظام  إلــى 
الــذيــن  الــســوريــن  الحكومين  »املــســؤولــن 
كــان مــن املــقــرر أن يلتقوا بهما فــي دمشق، 
بـــدو مــســتــعــديــن ملــنــاقــشــة مــصــيــر الــرهــائــن 
محتجزون  أنهم  ُيعتقد  الــذيــن  األميركين 
فـــي بـــالدهـــم، بــمــا فـــي ذلــــك أوســــن تــايــس، 
ــم الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه قــبــل  الـــصـــحـــافـــي الــــــذي تــ
لدى  أنــه موجود  ثماني ســنــوات« ويعتقد 
النظام من دون أن يعترف األخير حتى اآلن 

بذلك. 
ــراح األمــيــركــيــن ســيــكــون  ــ ــــالق سـ ــان إطـ ــ وكـ
بــمــثــابــة هـــديـــة لــلــرئــيــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ــهــــز لــــخــــوض  ــتــــجــ تــــــــرامــــــــب، الـــــــــــذي كـــــــــان يــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــحــســب الــوكــالــة، 
الــتــي أضــافــت »لــكــن الــرحــلــة لــم تكن مثمرة 
السوريون سلسلة من  إذ رفع  النهاية،  في 
أن تعيد تشكيل  مــن شأنها  الــتــي  املــطــالــب 
ســـيـــاســـة واشـــنـــطـــن تــــجــــاه دمــــشــــق بــشــكــل 
ــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات،  ــاسـ ــ أسـ
وانــســحــاب الـــقـــوات األمــيــركــيــة مـــن الــبــالد، 
واســــــتــــــعــــــادة الـــــعـــــالقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
املــســؤولــون  يــقــدم  لــم  وحينها  الطبيعية«. 

تــلــك املــنــطــقــة. والــخــطــيــر هــنــا أن جــبــل الحمه 
مطار  عــن  فــقــط  كيلومترًا   25 ســـوى  يبعد  ال 
الطيران  الــعــســكــري، ويكشف حــركــة  »املــيــلــز« 
داخــلــه، وبــالــتــالــي فـــإن كــل تــحــركــات الــطــيــران 
في اتجاه قصف مجموعات التنظيم في كافة 
مــنــاطــق ســيــنــاء بــاتــت مــكــشــوفــة ملــجــمــوعــات 
املــراقــبــة الــتــابــعــة لـــه. وأشـــــارت إلـــى أن قـــوات 
ــي حـــمـــالت بـــريـــة بــشــكــل  الـــجـــيـــش تـــتـــحـــرك فــ
دائــم في عدة اتجاهات بوسط سيناء، إال أن 
دروب  فــي  الخبرة  وقلة  الجغرافية  الطبيعة 
على  القضاء  دون  تحول  الصحراء وجبالها 
اإلرهـــابـــيـــن بـــخـــالف املـــنـــاطـــق الــســهــلــيــة في 

شمال سيناء.

أهمية وسط سيناء
وتعقيبا على ذلـــك، قــال بــاحــث فــي شــؤون 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن األهــمــيــة  ســيــنــاء، لـــ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ملـــنـــاطـــق وســــــط ســـيـــنـــاء، 
األهمية  وهــذه  الشمال،  عن  تماما  تختلف 
مكتسبة من عدة عوامل، أهمها أن الوسط 
مرتبط بالحدود مع األراضي الفلسطينية 
مــنــاطــق  ملـــســـافـــات طـــويـــلـــة، وأن  املـــحـــتـــلـــة 
 الوسط تغص باملصانع الكبرى لإسمنت 
ــة إلــى  ــافـ ــاء، بـــاإلضـ ــنـ ــبـ وغـــيـــره مـــن مـــــواد الـ
عـــالـــيـــة،  اقــــتــــصــــاديــــة  قـــيـــمـــة  مـــحـــاجـــر ذات 

عماد كركص

ال تبدو واشنطن بصدد تقديم أي 
تنازالت سياسية للنظام السوري 
ــائــــن  ــلــــف عـــــــدد مـــــن الــــرهــ ــال مــ ــ ــيـ ــ حـ
محتجزون  أنــهــم  يعتقد  الــذيــن  األميركين 
لــدى الــنــظــام، علما بــأنــه لــم ُيــحــرز أي تقدم 
إلى اآلن في هذا امللف منذ اختفاء الرهائن 
بــدايــة األزمـــة الــســوريــة وخــاللــهــا، مــع ثالث 
في  الــحــكــم  عــلــى  متعاقبة  أمــيــركــيــة  إدارات 
البيت األبيض. ويطرح هذا األمر تساؤالت 
ــازالت  ــنــ ــتــ ــــول« مـــــن الــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــن املـ ــمــ ــثــ ــول »الــ ــ ــ حـ
الــحــالــيــة  األمــيــركــيــة  اإلدارة  إلــــى  بــالــنــســبــة 
برئاسة جو بايدن، في حال أرادت تحريك 

عملية التفاوض على الرهائن مع النظام.
وعادت القضية إلى الواجهة بعد ما سّربته 
ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« األمـــيـــركـــيـــة،  ــالــ وكــ
ــــن تــفــاصــيــل  الـــخـــمـــيـــس، عـ أمــــــس  ــــن  أول مـ
النظام  بن  جــرت  التي  السرية  املفاوضات 
والــواليــات املتحدة حــول الــرهــائــن، مشيرة 
غامر مسؤوالن  املــاضــي،  »الصيف   

ّ
أن إلــى 

أمــيــركــيــان بــالــدخــول إلـــى مــنــطــقــة مــعــاديــة 
لــعــقــد اجــتــمــاع ســـري شــديــد الــخــطــورة مع 

سيناء ــ محمود خليل

شــهــدت األســابــيــع املــاضــيــة نشاطا 
ــــة ســيــنــاء«،  »واليـ لتنظيم  مــلــحــوظــا 
ــيـــم »داعـــــــــــــــش«، فــي  ــنـــظـ ــتـ املـــــــوالـــــــي لـ
مــنــاطــق وســــط ســـيـــنـــاء، شـــرقـــي مـــصـــر، على 
حــســاب الــتــراجــع فــي مــنــاطــق شــمــال سيناء. 
وشــمــل نــشــاطــه هــجــمــات عــلــى قـــوات الجيش 
من  املــدعــومــة  القبلية  واملجموعات  املــصــري، 
االستخبارات املصرية. إال أن ثمة قلقا يساور 
املــســؤولــن الــعــســكــريــن، وتــلــك املــجــمــوعــات، 
من اقتراب خاليا »واليــة سيناء« إلى مرافق 
استراتيجية وحيوية تابعة للقوات املسلحة 
املصرية، ولعل أهم تلك املرافق مطار »امليلز« 
العسكري الواقع في منطقة الجفجافة جنوب 
كما  كيلومترًا.   60 بمسافة  العبد  بئر  مدينة 
يبعد املطار املسافة ذاتها عن الضفة الشرقية 
ــداف  ــ ــــذه األهــ لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس، مــــا يــجــعــل هـ
ــتــــهــــداف عــنــاصــر  وغـــيـــرهـــا تـــحـــت دائــــــــرة اســ
القضاء  مــن  الجيش  يتمكن  لــم  مــا  التنظيم، 
وفـــي تفاصيل  املــقــبــلــة.  الــفــتــرة  عليهم خـــالل 
الوضع امليداني، أفادت مصادر قبلية وشهود 
تنظيم  وجــود  أن  الجديد«،  »العربي  لـ عيان، 
»واليـــة ســيــنــاء« تــركــز، فــي األســابــيــع القليلة 
املــاضــيــة، فـــي مــنــاطــق بــئــر الــعــبــد وجــنــوبــهــا 
املغارة ومحيطه، وهي مناطق  باتجاه جبل 
وعرة جغرافيا يصعب التحرك فيها، أو تعقب 
املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة، على خــالف املناطق 
منها،  انسحابه  قبل  فيها  يتمركز  كــان  التي 
في قرى قاطية، واقطية، والجناين، واملريح، 
وقــصــرويــت، وتــفــاحــة، وغــيــرهــا مــن قــرى بئر 
العبد، التي تمكن الجيش من السيطرة عليها 
بعد أشهر من وجود »داعش« فيها. وأشارت 
الجبال،  فــي  تتخفى  التنظيم  أن  خاليا  إلــى 
وما تحتويها من مغارات وكهوف ومخابئ 
ال يــمــكــن الــــوصــــول إلــيــهــا بــســهــولــة، وكــذلــك 
ال يــصــلــح مــعــهــا الــقــصــف الـــجـــوي، نــظــرًا إلــى 
باإلضافة  بها،  املحيطة  الصخرية  الطبيعة 
إلــى انــعــدام املعلومات عــن اإلرهــابــيــن، لعدم 
وجـــــود ســـكـــان مــحــلــيــن، أو نـــقـــاط عــســكــريــة 
كــثــيــفــة فـــي تــلــك املــنــاطــق، وســهــولــة الــتــمــويــه 
عـــن أعـــن طـــيـــران االســتــطــالع املـــصـــري خــالل 

تحليقه فوق تلك املناطق.

كشف مطار »الميلز«
وأضــافــت املــصــادر ذاتــهــا أن »واليـــة سيناء« 
هاجم، قبل أيام، قرية املنجم قرب جبل املغارة 
وســط سيناء، بهدف إعــادة طريق اإلمــدادات 
للتنظيم من منطقة املشبه، ثم جبل املحاش، 
الحمه، حيث  غــربــا باتجاه جبل  االتــجــاه  ثــم 
في  كبير  التنظيم بشكل  تتمركز مجموعات 

عــن  ــغــــزى  مــ ذات  مـــعـــلـــومـــات  ــــون  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
مــصــيــر ومـــكـــان تــايــس وآخــــريــــن. ولــــم تكن 
»أسوشييتد برس« أول من كشف عن تلك 
حول  واألميركين  النظام  بن  املفاوضات 
األول  تشرين  أكتوبر/  ففي  الرهائن.  ملف 
املـــاضـــي، كــشــفــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
جــــــورنــــــال«، بـــــأن نــــائــــب مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس 
يعّد  الــذي  باتيل،  كــاش  السابق،  األميركي 
مـــســـؤواًل بــــارزًا مــعــنــيــا بــمــكــافــحــة اإلرهــــاب 
دمشق  زار  السابقة،  األميركية  اإلدارة  فــي 
مع  ســّريــة  اجتماعات  لعقد  الصيف  خــالل 
ــراج عن  مسؤولن مــن النظام مــن أجــل اإلفـ
مــواطــنــن أمــيــركــيــن اثـــنـــن، يــعــتــبــر أنــهــمــا 

محتجزان لدى سلطات النظام. 
لــكــن »أســوشــيــيــتــد بـــرس« نقلت عــن باتيل 
قوله، في أول تعليقات علنية له حول هذا 
باألميركين  النجاح سيعود  »كــان  الجهد: 
ــاك«.  ــنـ ــــى هـ ــم نـــصـــل أبــــــدًا إلـ ــ ــى الــــوطــــن ولـ ــ إلـ
وكـــشـــفـــت الـــوكـــالـــة عــــن مـــعـــلـــومـــات جـــديـــدة 
حول تلك املفاوضات، بأن حليفا للواليات 
املــتــحــدة، لــم تــســمــه، ســاهــم فــي بــنــاء حسن 
النظام من خالل توفير املساعدة  النية مع 
في عالج أسماء األسد، زوجة رئيس النظام 
ــان الـــذي  بـــشـــار األســــــد، مـــن مــــرض الـــســـرطـ
أصــابــهــا.  كــذلــك نــقــلــت الــوكــالــة عـــن روجـــر 
كــارســتــيــنــز، الــضــابــط الــســابــق فــي الــقــوات 
الـــذي حضر  األمــيــركــي  الــخــاصــة بالجيش 
ــيـــل، بــصــفــتــه املــبــعــوث  ــاتـ ــع بـ االجــــتــــمــــاع مــ
ــي الـــــخـــــاص لــــشــــؤون  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي األمـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــرهــائــن فــي عــهــد تــرامــب، قــولــه: »أظـــن أنــه 

ستخرج منها أصناف متعددة من الرخام 
ُ
ت

والـــحـــجـــر. وأشـــــار إلــــى أنــــه تــوجــد فـــي تلك 
للجيش  تابعة  ومعسكرات  مواقع  املناطق 
املصري لتخصصات استراتيجية مختلفة، 
 وضمن أهم املواقع مطار »امليلز« العسكري، 
بــأنــواع مختلفة،  الــذي توجد فيه طــائــرات 
ــة. وأوضــــــــــح أنـــــــه عــلــى  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ مــــروحــــيــــة وحـ
الطبيعة  فإن  مناطق شمال سيناء،  خالف 
ــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا مــنــاطــق  الــــجــــغــــرافــــيــــة، الــ
الــوســط، مــن حــيــث الــجــبــال والـــوديـــان ذات 
ــصــعــب مــالحــقــة الجيش 

ُ
الـــطـــرق الـــوعـــرة، ت

املصري لخاليا التنظيم.

)تايس( على قيد الحياة وأنه ينتظر مني 
املجيء وإحضاره«.

وأوضح باتيل أن االجتماع كان قيد اإلعداد 
ألكثر من عام، مما استدعى طلب املساعدة 
الــذي ال يــزال على عالقة بنظام  مــن لبنان، 
 املــــفــــاوضــــات تــمــت 

ّ
ــــى أن ــد، مـــشـــيـــرًا إلـ ــ ــ األسـ

ــل مــكــتــب رئــيــس املـــخـــابـــرات الــســوريــة،  داخــ
عن  معلومات  طلب  تــم  حيث  مملوك،  علي 
ــاز، وهـــو طبيب  ــ تــايــس وكـــذلـــك مــجــد كـــم املـ
نــفــســي ســــوري - أمــيــركــي اخــتــفــى فـــي عــام 
2017، وعـــدة أشــخــاص آخــريــن لــم يسمهم. 
 الــــشــــروط الــتــي 

ّ
ــة إلــــى أن ــالـ وأشـــــــارت الـــوكـ

طرحها السوريون، كما وصفها العديد من 
األشخاص، كانت ستلزم الواليات املتحدة 
بالكامل  سورية  تجاه  سياستها  بإصالح 
تقريبا. وعن فحوى االجتماع، أشار باتيل 
إلــى أنــه »لــم يقدم الــســوريــون أي معلومات 
ذات مغزى عن تايس، بما في ذلك أي دليل 
على أنه على قيد الحياة، كان من املمكن أن 

يولد ذلك زخما كبيرًا«.
ســـتـــريـــت  »وول  ــشــــف  كــ مــــــع  ـــن  ــزامــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
جـــورنـــال« عــن تــلــك املــفــاوضــات فــي أكتوبر 
املــاضــي، اعــتــرف الــنــظــام الــســوري بها عبر 
ــه. ونــقــلــت  ــ ــة لــ ــيــ ــوالــ ــن« املــ ــ ــوطــ ــ صــحــيــفــة »الــ
الــصــحــيــفــة حــيــنــهــا عـــن مـــصـــدر مـــقـــرب من 
مبدأ  على  »دمشق مصرة   

ّ
إن قوله  النظام، 

أنــه ال نــقــاش وال تــعــاون مــع واشــنــطــن قبل 
البحث في ملف انسحاب القوات األميركية 

املحتلة من شرق سورية«.
وتزامن ذلك أيضا مع جهود قام بها املدير 
العام لألمن العام اللبناني عباس إبراهيم، 

لتسجيل انفراجة في ملف الرهائن.
رئيسي  بــشــكــل  األمــيــركــيــة  اإلدارة  وتــطــلــب 
ــــس، الـــصـــحـــافـــي  ــايـ ــ ــــن أوســـــــن تـ اإلفــــــــــراج عـ
ــــي مـــشـــاة  املـــســـتـــقـــل والــــضــــابــــط الــــســــابــــق فـ
ــاء تــغــطــيــتــه  ــ ــنـ ــ الـــبـــحـــريـــة الــــــــذي اخـــتـــفـــى أثـ
الــصــحــافــيــة فــي ســوريــة عـــام 2012، ومجد 
كم أملاز، املعالج النفسي السوري األميركي، 
الــــــذي اخـــتـــفـــى بـــعـــد أن أوقــــــف عـــلـــى نــقــطــة 
 .2017 فــي  الــســوري  للنظام  تابعة  تفتيش 
وذكــرت »وول ستريت جــورنــال« أن اإلدارة 
األميركية تعتقد أن نظام األسد يحتجز ما 
ال يقل عن أربعة أميركين آخرين، لكنها ال 

تعرف الكثير عنهم. 
ــــول مــــا إذا كـــانـــت تـــلـــك املــــفــــاوضــــات أو  وحــ
الـــرئـــيـــس جو  إدارة  عــهــد  فـــي  اســتــئــنــافــهــا 
بايدن قد تؤثر بشكل أو بآخر على التعامل 
ياسر  رأى  السورية،  القضية  مع  األميركي 
ــفــــرحــــان، عـــضـــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة فــي  الــ
ــــارض، وعــضــو  ــعـ ــ ــــوري« املـ ــــسـ ــــالف الـ ــتـ ــ »االئـ
لجنة متابعة قانون قيصر األميركي داخل 
االئــتــالف، أن »كــل دول العالم تتفاوض من 
أجــــل رعـــايـــاهـــا املــخــتــطــفــن أو األســـــرى مع 
الجهات الخاطفة لهم، حتى لو لم تكن تلك 
الجهات قانونية أو شرعية أو معترفا بها، 
وال تربطها بــالــدول عــالقــات«. وأضــاف في 
»تفاوض  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
ــادة الــرهــائــن ال  األمــيــركــيــن مــع الــنــظــام إلعــ

يعني إعادة العالقات مع النظام«.
املقيم  الــســوري  والحقوقي  الباحث  واتــفــق 
ــادة، مــع مــا قاله  ــ فــي واشــنــطــن، رضــــوان زيـ
 »النظام 

ّ
الــفــرحــان، معربا عــن اعــتــقــاده بـــأن

يرغب من االستفادة من هذا امللف إلى الحد 
األقــصــى، واملــفــاوضــة حـــول رفـــع العقوبات 
ــادة الــــعــــالقــــات، لـــكـــن مــــن جــانــب  ــ ــ وربــــمــــا إعـ
ــذا األمـــــــر مــســتــحــيــل  ــ ــركــــي هــ ــيــ الــــطــــرف األمــ
ــــع زيـــــــــادة فـــــي حــــديــــث مــع  ــوقـ ــ تــــمــــامــــا«. وتـ
»العربي الجديد« أن »يتم اللجوء إلى طرف 
الــذي  لبنان،  مــن  ابراهيم  مثل عباس  ثالث 
مــن املــحــتــمــل أن يــكــون وســيــطــا مـــرة أخــرى 
كــمــا كــــان خــــالل إدارة تــــرامــــب«. واســتــبــعــد 
زيادة أن تقدم إدارة بايدن تنازالت حقيقية 
 هــنــاك قــوانــن 

ّ
لــلــنــظــام فـــي هـــذا املــلــف »ألن

أميركية تحدد وظيفة الخارجية األميركية 
إدارة  أي  تستطيع  وال  كهذه،  ملفات  حيال 
تــجــاوزهــا، فــمــمــنــوع قــانــونــا دفـــع أي فدية 
عــلــى اإلطــــــالق، أو الــخــضــوع ألي نــــوع من 

االبتزاز السياسي«.

حديقة خلفية للتنظيم
وأضاف الباحث، الذي فضل عدم الكشف عن 
التنظيم يرى  أن  هويته لوجوده في سيناء، 
في منطقة الوسط حديقة خلفية ملجموعاته 
املنتشرة في شمال سيناء، إذ جرت العادة أن 
تنتقل خاليا التنظيم من الشمال إلى الوسط 
فــــي األوقـــــــــات الــــتــــي يـــضـــغـــط فـــيـــهـــا الــجــيــش 
املصري على التنظيم، وهذا ما حصل فعليا 
بــعــد ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى قـــرى بــئــر العبد، 
ــة ســيــنــاء« مــنــهــا، نــهــايــة الــعــام  ــ ــرد »واليــ ــ وطـ
ــــح أن مــالحــقــة الــتــنــظــيــم تتم  املـــاضـــي. وأوضـ
القبلية  املجموعات  قبل  املناطق من  تلك  في 
أكثر من الجيش، نظرًا إلى خبرتهم في دروب 
الجيش، وإمكانية  قــوات  مــن  أكثر  الــصــحــراء 
التنظيم وآلياته. وأشار  أفــراد  آثــار  تقصيهم 
إلى أنه وفقا آلخر ما رشح من معلومات من 
تنتشر في  التنظيم  فــإن خاليا  املناطق،  تلك 
املــغــارة والحمه واملــحــاش، من  سلسلة جبال 
خالل االختباء في كهوف ومغارات ليس من 
يعتمد على  إليها، في حن  الوصول  السهل 
اإلمـــــــدادات املــنــقــولــة عــبــر الــــدراجــــات الــنــاريــة 
الصحراء  فــي  السير  يمكنها  الــتــي  والــجــمــال 
املنتشرة  املــصــري  الجيش  كمائن  عــن  بعيدًا 

على الطرق الرئيسية.

الدفع بقوات قبلية للوسط
وبـــحـــســـب مـــصـــدر فــــي املـــجـــمـــوعـــات الــقــبــلــيــة 
في وســط سيناء،  املصري  للجيش  املساندة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وصـــلـــت، خــالل  تــحــدث لـــ
ــام األخـــيـــرة، تــعــزيــزات لــهــذه املــجــمــوعــات  األيــ
مــن اتــحــاد قــبــائــل ســيــنــاء، الـــذي يــديــره رجــل 
األعــمــال إبــراهــيــم العرجاني املــقــرب مــن رجل 
السيسي.  الفتاح  عبد  االستخبارات محمود 
وأوضــــح أنـــه نــظــرًا إلـــى ارتــفــاع عـــدد عناصر 
التنظيم في مناطق الوسط، وتراجع نشاطهم 
فــي الــشــمــال، تــم الــدفــع بــقــوة عسكرية تابعة 
لالتحاد لدعم املجموعات العاملة في الوسط، 
وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش، وتحسبا 
ألي اعــتــداءات قد يقدم عليها تنظيم »واليــة 
األيـــام، فيما سيجري رفع  قــابــل  فــي  سيناء« 
الحيوية في  املــرافــق  الــحــراســة على  مستوى 
مناطق الوسط، وزيادة نقاط انتشار الجيش 
أرسلوا  أنهم  وأوضـــح  القبلية.  واملجموعات 
ــن خـــطـــورة  تـــحـــذيـــرًا لـــلـــجـــهـــات املـــخـــتـــصـــة، مــ
تعاظم قــوة التنظيم فــي الــوســط، وقــربــه من 
هامة،  عسكرية  ومــواقــع  استراتيجية  مرافق 
وهـــذا مــا تــم أخـــذه بــعــن االعــتــبــار، مبينا أن 
انتشار »داعـــش« بــات في وســط سيناء أكثر 
بكثير مــن شمالها، وهــذا مــا يظهر مــن شبه 
انعدام لهجماته في مدن رفح والشيخ زويد 

والعريش وبئر العبد خالل الفترة املاضية.

يرى فريق بإدارة بايدن أن التدخل باألزمة بات ضروريًا )برندن سميالوفسكي/فرانس برس(

والدا الصحافي أوستن تايس خالل مؤتمر صحافي في بيروت، يوليو 2017 )جوزيف عيد/فرانس برس(

عاد ملف الرهائن 
األميركيين في 

سورية إلى 
الواجهة، مع 
كشف وكالة 

»أسوشييتد برس« 
قصة محادثات 

فاشلة قادها 
مسؤوالن أميركيان 

في دمشق لإلفراج 
عنهم صيف العام 

الماضي. وتتجه 
األنظار إلى ما يمكن 

أن تقدمه إدارة 
بايدن من تنازالت 
إلنهاء قضيتهم

إلى  تعزيزات  المصري  للجيش  المساندة  القبلية  المجموعات  أرسلت 
ارتفاع عدد عناصر تنظيم »والية سيناء«  مناطق وسط سيناء، بعد 

فيها، واقترابهم من مرافق استراتيجية وحيوية للقوات المسلحة
تقريرقضية

هل تقدم إدارة بايدن تنازالت 
للنظام إلطالقهم؟

خاليا التنظيم 
تقترب من مرافق 

استراتيجية

خاص

استيالء 
على األراضي

قالت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« 

الحقوقية إن قوات 
النظام السوري استولت 
على مساحات واسعة 

من أراٍض لمهجرين 
سوريين في محافظتي 

إدلب وحماة شمالي 
غرب سورية، وتقوم 
ببيعها بالمزاد العلني. 

وأوضحت في تقرير أن 
النظام استولى 

على أكثر من 44 ألف 
هكتار من األراضي في 

تلك المناطق.

مصدر قبلي: تم الدفع 
بقوة عسكرية لدعم 

المجموعات في الوسط

مطالب النظام 
تفضي إلعادة تشكيل 

سياسة واشنطن 
تجاه دمشق

مصر والسودان يرحبان 
بعقد جولة التفاوض 
المقبلة في واشنطن

جغرافية وسط 
سيناء تحول دون القضاء 

على اإلرهابيين

انقسم الموقف داخل 
اإلدارة األميركية بشأن 

عقد جولة مفاوضات 
تضم إثيوبيا ومصر 

والسودان في واشنطن 
إليجاد حل ألزمة سد 

النهضة

Saturday 10 April 2021 Saturday 10 April 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

كيم يستحضر 
مجاعة التسعينيات

دعـــا الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي كيم 
جــونــغ أون )الـــصـــورة(، إلــى خوض 
ــرى ملـــحـــاربـــة  ــ ــ »مـــســـيـــرة شــــاقــــة« أخـ
الشديدة،  االقتصادية  الصعوبات 
ــلـــمـــرة األولـــــــى قـــارنـــهـــا بــمــجــاعــة  ولـ
بــحــيــاة  أودت  الـــتـــي  الــتــســعــيــنــيــات 
كــيــم ألعــضــاء  وقـــــال  مـــئـــات اآلالف. 
فـــي الـــحـــزب الــحــاكــم، أول مـــن أمــس 
ــاء  ــبــ ــا لــــوكــــالــــة األنــ ــقــ ــيـــس، وفــ ــمـ الـــخـ
العديد  إن »هناك  الكورية،  املركزية 
مــــن الـــعـــقـــبـــات والـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تنتظرنا، وبالتالي فإن كفاحنا من 
ــرارات مــؤتــمــر الــحــزب  أجـــل تنفيذ قــ
«، في إشارة 

ً
الثامن لن يكون سهال

إلـــى املــؤتــمــر الـــذي عــقــد فــي يناير/ 
ــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي وأمـــــر فيه  كـ
كيم املسؤولن ببناء اقتصاد قوي 

وقائم على الدعم الذاتي.
)أسوشييتد برس(

300 قتيل في إثيوبيا 
الشهر الماضي

أســـفـــرت االشـــتـــبـــاكـــات بـــن إثــنــيــتــي 
األمهرة واألورومو في إقليم أمهرة 
اإلثـــيـــوبـــي، فـــي شــهــر مـــــارس/ آذار 
املــــاضــــي، عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 300 
ــــخـــــص، وفـــــــق مـــــا ذكـــــــر مــــســــؤول  شـ
فـــيـــدرالـــي لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، 
أمس الجمعة. وقال كبير الوسطاء 
أن  تقصينا  »يظهر  هايلي:  إيــنــدال 
عــــدد الــقــتــلــى بــلــغ 303 والــجــرحــى 
ــنــــزاًل«،  مــ  1539 ــتــــرق  احــ ــد  ــ وقـ  ،369
فــي إشـــارة إلــى أعــمــال العنف التي 
العرقيتن  املــجــمــوعــتــن  بــن  جـــرت 

الرئيسيتن في البالد. 
)فرانس برس(

أميركا والفيليبين 
متخوفتان 

من القوارب الصينية
األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة 
فــي بــيــان، أمـــس الــجــمــعــة، إن وزيــر 
بلينكن ونظيره  أنتوني  الخارجية 
الفيليبيني تيودورو لوكسن عبرا 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أول مـــن أمــس 
املشتركة  مخاوفهما  عن  الخميس، 
بــشــأن ســفــن »املــلــيــشــيــات الصينية 
فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي«. وقــال 
ــا أن  ــد أيـــضـ ــ ــبـــيـــان إن بــلــيــنــكــن أكـ الـ
ــرك بــن  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــدة الـــــــدفـــــــاع املـ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ مـ
الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة والـــفـــيـــلـــيـــبـــن 
تنطبق على بحر الصن الجنوبي. 
وكانت الفيليبن قد وصفت وجود 
داخل  الصينية  الــقــوارب  من  املئات 
مــنــطــقــتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
ــرًا فـــي بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي  ــيـ أخـ
بــأنــه »حــشــد وتــهــديــد«، فيما يقول 
دبلوماسيون صينيون إن القوارب 
كانت تحتمي من األمواج املتالطمة 

ولم تكن على متنها أي مليشيا.
)رويترز(

فرنسا: محاكمة 
أعضاء في مجموعة 

يمينية متطرفة
ــة الــــعــــامــــة ملــكــافــحــة  ــابـ ــيـ ــنـ طـــلـــبـــت الـ
اإلرهــــــــــــــــــاب فــــــــي فــــــرنــــــســــــا، إحـــــالـــــة 
تــــســــعــــة أعــــــــضــــــــاء مــــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
ــيـــة مــــتــــطــــرفــــة أطــــلــــقــــت عــلــى  ــنـ ــيـ يـــمـ
ــيــــش الــــســــري«  نـــفـــســـهـــا اســــــم »الــــجــ
ويـــشـــتـــبـــه بــتــخــطــيــطــهــا لـــالعـــتـــداء 
عــلــى ســيــاســيــن أو مــســلــمــن، إلــى 
املحكمة بتهمة »تكوين مجموعات 
ــا قــــــال مـــصـــدر  ــ إرهـــــابـــــيـــــة«، وفــــــق مـ
ــائـــي، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، لــوكــالــة  قـــضـ
بـــــرس«. وجــمــيــع املشتبه  »فـــرانـــس 
بــهــم، بــاســتــثــنــاء رئــيــس املــجــمــوعــة 

لوغان نيسن، أحرار حتى اآلن.
)فرانس برس(

فرنسا: لوبان 
تترشح للرئاسة

ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ أعــــلــــنــــت الــ
الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة مـــاريـــن لــوبــان 
ــورة(، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ ــــصــ )الــ
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أنــــهــــا ســتــخــوض 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي 2022. 
 
ّ
وأعــربــت لــوبــان عــن اعــتــقــادهــا بــأن

فوزها أمر محتمل جدًا.
)رويترز(

األحداث كانت األعنف 
منذ اتفاق »الجمعة 
العظيمة« عام 1998

يتحّدر فيليب 
من أسرتين ملكيتين 

يونانية ودنماركية

اتفق القادة المختلفون 
سياسيًا في بلفاست 

على إدانة العنف

اتهمه محمد 
الفايد بإعطاء األمر 

بقتل األميرة ديانا

أيرلندا 
الشمالية

 ،2016 يونيو/حزيران   23 يكن  لم 
يــومــا عـــاديـــا فـــي بــريــطــانــيــا، بعد 
يخّير  شعبيا  اســتــفــتــاًء  إجــرائــهــا 
الــنــاخــبــن بــن الــبــقــاء فــي االتــحــاد األوروبــــي 
خيارًا  البريطانيون  اخــتــار  منه.  الــخــروج  أو 
صــادمــا فــي حــيــنــه، وهـــو »بــريــكــســت«، عكس 
تــمــنــيــات رئــيــس حــكــومــتــهــا فـــي ذلــــك الــحــن، 
ــذي اســـتـــقـــال ســـريـــعـــا.  ــ ــ ديـــفـــيـــد كــــامــــيــــرون، الـ
خرجت بريطانيا بعد مفاوضات مضنية مع 
وانتخابات متكررة وتحّولت خليفة  أوروبــا 
كــامــيــرون، تــيــريــزا مـــاي، إلـــى جــثــة سياسية. 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــم مـــحـــاولـــة رئـ ــ ــك، ورغــ ــ مــــع ذلــ
بقدرته  اإليــحــاء  جونسون،  بوريس  الحالي، 
على عبور املرحلة االنتقالية في العالقة بن 
بــدأت تظهر  العقبات  أن  إال  لندن وبروكسل، 
تــبــاعــا، وآخــرهــا مــن املــكــان نفسه الـــذي شهد 
أكثر نقاط التفاوض سخونة مع األوروبين: 
النهاية  فــي  حصلت  التي  الشمالية،  أيرلندا 
على مزايا مغايرة لباقي األقاليم البريطانية 
)إنــكــلــتــرا، اســكــتــلــنــدا، ويـــلـــز(، لــنــاحــيــة حركة 
أيرلندا،  الحدود مع جمهورية  التجارة على 
ــك،  ــع ذلــ ــاد األوروبـــــــــــي. مــ ــ ــــحـ ــي االتـ الـــعـــضـــو فــ
املــتــالحــقــة بسبب  اإلغــــالقــــات  تـــداعـــيـــات  أدت 
تفشي وبــاء كــورونــا، وتأثيرها على الوضع 
االقــتــصــادي الــعــام فــي بلفاست والــعــالــم، إلى 
أيرلندا  فــي  غير مسبوقة  اضــطــرابــات  نشوء 
ــادت معها إلـــى األذهــــان عقود  الــشــمــالــيــة، أعــ
الصراع الدموي بن الوحدوين الداعن إلى 
الوحدة مع بريطانيا وهم من البروتستانت، 
والجمهورين الداعن للوحدة مع جمهورية 
تل فيها أكثر من 

ُ
أيرلندا وهم من الكاثوليك، وق

3500 شخص. وقــد وقعت صــدامــات وأعمال 
عنف يومي األربعاء والخميس املاضين، مع 
تواجه  التي  الشغب  مكافحة  شرطة  تــعــّرض 
وزجــاجــات  لحجارة  جمهورين  متظاهرين 
حـــارقـــة، فــيــمــا كــانــت تــحــاول مــنــع تــجــمــع من 
حرقت 

ُ
الوصول إلى تجمع آخر للوحدوين. وأ

بـــوابـــات عــنــد »خـــط الـــســـالم«، وهـــي الــجــدران 
في  والكاثوليك  البروتستانت  بــن  الفاصلة 
ــقـــت حـــشـــود زجــــاجــــات حــارقــة  بــلــفــاســت، وألـ
ــــذف رجــــال الــشــرطــة 

ُ
مـــن فــــوق الــــجــــدار. كــمــا ق

الشغب  مكافحة  دروع  يحملون  كانوا  الذين 
بــاأللــعــاب الــنــاريــة، فــأطــلــقــوا الــكــالب املــدّربــة 
باتجاه املتظاهرين. ولم تكن أحداث األسبوع 

»حزب التحالف« الوسطي، إقدام بالغن من  لـ
الوحدوين على إقحام أطفال في التظاهرات 
بأنه »مـــرّوع«، معتبرة أن عــدم سقوط قتلى 
لونغ  اآلن يعد »معجزة«. وتحّدثت  إلــى حد 
عــن »بــعــض الــتــعــاطــف« مــع الــذيــن يشعرون 
أن الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة »خـــانـــتـــهـــم« مــن 
خــــالل الــســيــاســة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا فـــي ملف 
»بــريــكــســت«، وســخــرت مــن وعـــود جونسون 
بعد  املــشــرق«،  »الــغــد  وتصويره  »الخيالية« 
ــاد األوروبـــــــي.  ــحــ خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــ
قــــادة قــومــيــون مـــوالـــون لجمهورية  واعــتــبــر 
أيرلندا وآخرون وسطيون أن »بريكست« هو 
أحــد أســبــاب انـــدالع أعــمــال العنف، موجهن 
ــهــمــوهــا بنكث 

ّ
انـــتـــقـــادات إلــــى لــنــدن الــتــي ات

وعود قطعتها للوحدوين.
وقــــد ســعــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي إلــى 
ــر  ــد وزيــ ــأوفــ اســـتـــيـــعـــاب الــــتــــدهــــور األمــــنــــي، فــ
أيرلندا الشمالية براندن لويس إلى بلفاست 
وأفاد  مارتن.  مايكل  اإليرلندي  نظيره  برفقة 
بيان مشترك عن مارتن وجونسون تأكيدهما 
أن »أعــمــال الــعــنــف غــيــر مــقــبــولــة« ودعــــَوا إلــى 
»التزام الهدوء«. وأكدا على أنه »ينبغي املضي 
قدما عبر الحوار والعمل على املؤسسات التي 
نشأت بموجب اتفاق الجمعة العظيمة«. ودان 
املــتــحــدث بـــاســـم املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة إريـــك 
مــامــر أعــمــال الــعــنــف »بــأشــد الـــعـــبـــارات«. كما 
األيرلندي  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  دان 

األصل، أعمال العنف.
وكانت اتفاقية السالم املوقعة في 1998 أزالت 

ــدة، بــــل بـــــــدأت عــمــلــيــا أواخـــــر  ــ ــديـ ــ الـــحـــالـــي جـ
ــي مـــديـــنـــة لـــنـــدنـــديـــري،  ــي فــ ــاضــ ــــوع املــ ــبـ ــ األسـ
الواقعة على بعد 100 كيلومتر من العاصمة 
بلفاست، لكنها أحد املعابر الحدودية املهمة 
مع جمهورية أيرلندا. وتمددت االضطرابات 
ـــعـــّد هـــذه الــصــدامــات 

ُ
مــنــهــا إلـــى بــلــفــاســت. وت

عام  العظيمة«  »الجمعة  اتــفــاق  منذ  األعــنــف 
1998، بن الكاثوليك والبروتستانت، وتحّول 
السياسي،  العمل  إلــى  بلفاست  فــي  األطـــراف 

وفقا لالتفاق. 
من جهته أقّر املجلس التشريعي في أيرلندا 
الشمالية، أول من أمس الخميس، باإلجماع 
اقتراحا يدعو إلى إنهاء الفوضى، مع إدانة 
حــكــومــة تــقــاســم الــســلــطــة فــي اإلقــلــيــم أعــمــال 
العنف. وذكر قادة الحكومة املؤلفة من خمسة 
أحزاب في بيان مشترك: »في حن أن مواقفنا 
من  الــعــديــد  بــشــأن  جـــدًا  مختلفة  السياسية 
فإننا جميعا متحدون في دعمنا  القضايا، 
لــلــقــانــون والـــنـــظـــام، ونــعــلــن بــشــكــل جماعي 
الشرطة  الشرطية ولضباط  دعمنا لألعمال 
ــــألذى لــحــمــايــة  ــذيـــن يـــعـــرضـــون أنــفــســهــم لـ الـ
اآلخـــريـــن«. وتــابــع الــبــيــان »ســنــواصــل نحن 
قدر  أقــصــى  لتحقيق  معا  العمل  ووزاراتـــنـــا 
من الدعم الذي يمكننا تقديمه للمجتمعات 
ملنع  الشمالية،  أيرلندا  في  الشرطة  وخدمة 
املزيد من العنف واالضطرابات«. وشّدد على 
أن »الــتــدمــيــر، والــعــنــف، والــتــهــديــد بالعنف 
ــن هـــواجـــس  ــبـــول، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ ــقـ غـــيـــر مـ

املجتمعات املختلفة«.
ــهــم عــدد من 

ّ
وخــالل جلسة املجلس نفسه، ات

ــادة مــجــمــوعــات شــبــه عــســكــريــة مــوالــيــة  ــقــ الــ
لبريطانيا بتدبير أعمال العنف، باستخدام 
أطــفــال بعضهم يبلغ 12 عــامــا، إللــقــاء قنابل 
عليها وسط  الــشــرطــة  بعد تضييق  حــارقــة، 
تــدابــيــر اإلغـــالق املــفــروضــة الحــتــواء فيروس 
كــورونــا. لكن بالنسبة لــوحــدويــن كــثــر، فإن 
الغضب ناجم أيضا عن قــرار السلطات عدم 
ــفــه 

ّ
ــــن« )الـــــــذي يــصــن ــــن فـ ــادة »شـ ــ مـــالحـــقـــة قــ

الــبــعــض بـــأنـــه الـــجـــنـــاح الــســيــاســي للجيش 
الــجــمــهــوري األيــرلــنــدي( لــحــضــورهــم جــنــازة 
املاضي،  العام  قائد مجموعة شبه عسكرية 
والتي شارك فيها آالف األشخاص في انتهاك 
صــريــح للقيود املــفــروضــة الحــتــواء كــورونــا. 
ووصفت وزيرة العدل ناومي لونغ املنتمية 

الحدود بن املقاطعة البريطانية وجمهورية 
أيـــرلـــنـــدا. لــكــن خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــحــاد 
األوروبــي أضعف التوازن الدقيق، ألنه تطلب 
فرض ضوابط جمركية بن لندن وبروكسل. 
وبــعــد مــفــاوضــات شــاقــة، تمكن الــطــرفــان من 
أيرلندا  »بــروتــوكــول  االتــفــاق على حــل سمي 
الشمالية« يسمح بتجنب العودة إلى الحدود 
إجــراءات  أيرلندا، عبر نقل  املادية في جزيرة 
الشمالية. وطالب  أيرلندا  إلى موانئ  املراقبة 
ــرارًا  ــ ــــون االتــــحــــاد األوروبـــــــــي مـ ــــدويـ ــادة وحـ ــ قــ

بإلغاء البروتوكول.
ــــت« انــــقــــســــم  ــســ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ وخــــــــــــالل اســـــتـــــفـــــتـــــاء »بــ
 55.78 مطالبة  مــع  الشماليون،  األيــرلــنــديــون 
املــائــة مــن املستفتن بالبقاء فــي االتــحــاد  فــي 
األوروبــــي، بينما وافــق 44.22 فــي املــائــة على 
ــنـــدا الــشــمــالــيــة  ــرلـ الــــخــــروج مـــنـــه. ولــــم تــكــن أيـ
بمفردها من بن األقاليم البريطانية األربعة 
»بريكست«، فقد أّيد 62 في املائة من  الرافضة لـ
األوروبـــي،  االتــحــاد  فــي  البقاء  االسكتلندين 
وطالب 38 في املائة منهم بالخروج منه. ومع 
أن املخاوف األساسية في لندن تجاه غالسكو 
تــتــمــحــور حــــول مــــدى نـــجـــاح االســكــتــلــنــديــن 
عن  االســتــقــالل  استفتاء  إجـــراء  طلب  بتمرير 
بريطانيا في مايو/أيار املقبل، إال أن املخاوف 
تجاه بلفاست متصلة بماض حديث عنيف، 
ـ  العاملية األولـــى )1914  الــحــرب  تــحــديــدًا بعد 
الثانية  الــعــاملــيــة  الــحــرب  بــعــد  1918( وتــفــاقــم 
)1939 ـ 1945(، وهي أكثر قسوة من غالسكو.

يعود الخالف في الجزيرة األيرلندية أساسا 

البروتستانت  بــن  التاريخية  الــنــزاعــات  إلــى 
والــكــاثــولــيــك ودور بــريــطــانــيــا فــي الــجــزيــرة، 
ورغــــــــم مــــحــــاولــــة تــــرســــيــــخ تــــفــــاهــــم مـــشـــتـــرك 
كــــان حليف  الــفــشــل  أن  إال  الــطــائــفــتــن،  بـــن 
املـــفـــاوضـــات. وبــعــد الــحــرب الــعــاملــيــة األولــــى، 
ذاتي  منطقتي حكم  إلنشاء  بريطانيا  سعت 
البروتستانت  وافــق  األيرلندية،  الجزيرة  في 
فاندلعت  الكاثوليك،  رفــض  بينما  ذلــك،  على 
أدت  الـــتـــي   ،)1923 ـ   1922( األهــلــيــة  الـــحـــرب 
الشمالية،  أيرلندا  بن  الجزيرة،  انقسام  إلــى 
وجمهورية  البريطاني،  للتاج  مواليا  إقليما 
أيرلندا املستقلة. وعلى الرغم استتباب األمر 
في جمهورية أيرلندا، إال أن الوضع كان أكثر 
الــشــمــال، بحكم تــســاوي النسبة  صعوبة فــي 
والكاثوليك  البروتستانت  بن  الديمغرافية 
ــــو مــا  بــنــحــو 40 فــــي املــــائــــة لـــكـــل مــنــهــمــا. وهـ
إلى  الثانية،  العاملية  الحرب  دفع الحقا، بعد 
بـــدء نــــزاع مــســلــح بـــن »الــجــيــش الــجــمــهــوري 
األيرلندي« املناهض للندن واملطالب بالوحدة 
األيرلندية وبن بريطانيا. و»الجيش« ليس 
العهد، بل تأسس عام 1913 ملواجهة  حديث 
ــــاول بــعــد الـــحـــرب األهــلــيــة  الــبــريــطــانــيــن، وحـ
البريطانين،  ضــد  متفرقة  بعمليات  الــقــيــام 
الرغم  وعلى  تحجيمه.  إلــى  النهاية  فــي  أدت 
أن  إال  عــام 1962،  السلمي  إعـــالن نضاله  مــن 
ــام 1969.  ــاد إلــــى الــعــنــف فـــي عــ »الـــجـــيـــش« عــ
أطلقت   ،1972 الثاني  يناير/كانون   30 وفــي 
الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة الــنــار عــلــى تــظــاهــرة في 
طلق عليه 

ُ
تل 14 شخصا، فيما أ

ُ
لندنديري، فق

»األحـــد الــدامــي«. وعــلــى األثـــر نجح »الجيش 
ــنــــدي« فـــي إطـــــالق حملة  ــرلــ الـــجـــمـــهـــوري األيــ
بـــدء حـــرب طويلة  إلـــى  أدت  واســـعـــة،  تجنيد 
الــتــي عـــادت وشــهــدت تحواًل  ضــد بريطانيا، 
ثاتشر  مارغريت  حكومة  اعتقال  مع  قاسيا، 
بوبي ساندز،  وأبرزهم  »الجيش«،  في  لقادة 
الــذي أشعل إضرابا عن الطعام أثناء سجنه 
في بريطانيا، أدى أواًل إلى انضمام معتقلن 
آخرين إليه، وثانيا إلى فوزه في مقعد نيابي 
غيابيا. لكن ثاتشر رفضت االنصياع ملطالب 
الــســجــنــاء، مـــن أجـــل مــنــحــهــم بــعــض املـــيـــزات، 
ووصــفــت ســانــدز ورفـــاقـــه بــأنــهــم »مــجــرمــون 
يوما   66 وبعد  سياسيا«.  معتقلن  وليسوا 
مــن اإلضـــــراب عــن الــطــعــام تــوفــي ســـانـــدز، ثم 
الجمهوري  »الجيش  رفاقه. وجــدد  ثالثة من 
التي  لندن،  العنيفة ضد  األيــرلــنــدي« حملته 
لم تنتِه سوى في عام 1998، باتفاق »الجمعة 
البريطانية  الــســيــادة  ألــغــى  الـــذي  العظيمة«، 
عــلــى كــامــل الـــجـــزيـــرة األيـــرلـــنـــديـــة، وأّيـــــد حق 
جــمــيــع ســـكـــان أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة فـــي حمل 
جنسيات أيرلندية أو بريطانية، والعودة إلى 
تخذ بشأن مستقبل 

ُ
الشعب في أي خطوات ت

أيـــرلـــنـــدا. ونــــّص أيــضــا عــلــى عــــدم تــغــيــيــر أي 
موقف سياسي أليرلندا الشمالية إال بموافقة 
ســكــانــهــا مــن خـــالل االســتــفــتــاءات الــتــي تقام 
بأمر من وزير الخارجية البريطاني، وتكون 
ــــر ســبــع ســنــوات،  ــدة بـــن االســتــفــتــاء واآلخـ املــ

على األقل. 
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

سالم »الجمعة 
د العظيمة« مهدَّ

)Getty( اتهم قادة في بلفاست بالغين بدفع أطفال إلى ساحات المواجهة مع الشرطة

)Getty( 2017 تقاعد األمير فيليب عن أداء واجباته الملكية في عام

أيرلندا الشمالية إلى تململ كبير في  تشير أحداث العنف األخيرة في 
البالد على خلفية تداعيات »بريكست« وتأثيره على االقتصاد المحلي، 
وأيضًا إلى تنامي الغضب ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

إضاءة

امللكي  السمو  السادس مسّمى صاحب 
وإيــرل ماريونيت  إدنــبــرة  ونّصبه دوق 
وبارون غرينويتش. ترك فيليب الخدمة 
ـــّصـــبـــت 

ُ
ــا ن ــنـــدمـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــعـــلـــيـــة عـ

ــام 1952 بــعــد أن  إلــيــزابــيــث مــلــكــة فـــي عـ
أمــيــرًا بريطانيا  ــّصــب 

ُ
آمـــٍر، ون بلغ رتبة 

وإلــيــزابــيــث  فيليب  رزق   .1957 عـــام  فــي 
بأربعة أطفال هم تشارلز، وآن، وآندرو 
أكبر  األمير تشارلز هو  وإدوارد، وكــان 
أطــفــالــهــمــا، والـــوريـــث الــوحــيــد لــلــعــرش. 
 2 فــي  امللكية  واجباته  أداء  عــن  وتقاعد 

أغسطس/آب 2017.
ونعت امللكة زوجها في بيان صــادر عن 
علن 

ُ
ــى، ت ــ قــصــر بــاكــنــغــهــام: »بــبــالــغ األسـ

ــا املـــحـــبـــوب،  ــهــ جـــاللـــة املـــلـــكـــة وفــــــاة زوجــ
صاحب السمو امللكي األمير فيليب، دوق 
أدنبرة، الذي توفي بسالم في وندسور«. 
ــوزراء البريطاني  ونــعــاه أيــضــا رئــيــس الــ
»امللهم  بوريس جونسون، الذي وصفه بـ
الــشــبــاب«، مضيفا:  لــعــدد ال يحصى مــن 
»لــقــد ســاعــد فــي تــوجــيــه الــعــائــلــة املــالــكــة 
والنظام امللكي كي يبقى مؤسسة حيوية 
ــــوازن حـــيـــاتـــنـــا الــوطــنــيــة  ــتـ ــ بــــال مــــنــــازع لـ
ــربـــت الــــوزيــــرة األولــــى  وســـعـــادتـــهـــا«. وأعـ
فــــي اســـكـــتـــلـــنـــدا، نـــيـــكـــوال ســـتـــيـــرجـــن، عــن 

»حزنها« لوفاة الدوق. 
بنشاطاته  فيليب  األمير  حياة  وتميزت 
االجتماعية والرياضية، لكنه بدا صارما 
وغير عاطفي في صورته كأب. وبحسب 
كــاتــب الــســيــرة الــذاتــيــة لــألمــيــر تــشــارلــز، 
ولي  بكى  مــا  كثيرًا  ديمبلبي،  جــونــاثــان 
العهد في صباه بسبب الواجبات العامة 
التي ألقاها عليه والده، ولم تكن العالقة 
بن األب وابنه األكبر سلسة. وأصّر األمير 
فــيــلــيــب عــلــى أن يــلــتــحــق األمـــيـــر تــشــارلــز 
في  »غــوردونــســتــون«  القديمة  بمدرسته 
الصارم  النظام  بــأن  العتقاده  اسكتلندا، 
الـــذي تتبعه املـــدرســـة قــد يــســاعــد األمــيــر 
الخجولة.  طبيعته  تــجــاوز  فــي  الصغير 
ــكــــن األمـــــيـــــر الـــصـــغـــيـــر كـــــــره املـــــدرســـــة،  لــ
وكــــان يــعــانــي مــن الـــوحـــدة والــحــنــن إلــى 
للمضايقة.  عرضة  كونه  بجانب  املــنــزل، 
وتكشفت عالقته باألميرة الراحلة ديانا، 
الزوجة السابقة لتشارلز، في عام 2007، 
مع نشر خطابات بينهما، توجهت فيها 
الــعــزيــز«، ما  ديــانــا لفيليب بالقول »أبــي 
يظهر أنه كان مصدرًا كبيرًا لدعمها، رغم 
اتهام محمد الفايد، والد صديقها عماد، 

تلت بامر من فيليب.
ُ
بأنها ق

مــن الــجــنــاة. وكـــان اســمــه الــدنــمــاركــي في 
الــحــاكــمــة شــلــيــزويــغ هولستاين  ــرة  األســ
سوندبرغ غلوكسبرغ، أما والدته األميرة 
آلــيــس فــكــانــت صـــّمـــاء، وأصــبــحــت الحــقــا 
كانت  وهــي  أرثوذكسية،  يونانية  راهبة 
ى في 

ّ
ابنة أمير باتنبرغ لويس، الذي تخل

عام 1917 عن ألقابه األملانية.
رســــــــل األمــــيــــر فــيــلــيــب إلـــــى بــريــطــانــيــا، 

ُ
أ

وهـــنـــاك عــــاش مـــع جـــدتـــه ألمـــــه، األمـــيـــرة 
تشيم،  بمدرسة  ألحقته  التي  فيكتوريا، 
ــة فــي  قـــبـــل أن يــنــتــقــل مــنــهــا إلـــــى مــــدرســ
أملــانــيــا، مــمــلــوكــة ألبــنــاء عــمــومــتــه. الحقا 
البريطانية،  امللكية  البحرية  مــن  تــخــّرج 
وخدم مع القوات البريطانية في الحرب 
وحصل   .)1945 ـ   1939( الثانية  العاملية 
ــــام صــلــيــب الــبــســالــة الــيــونــانــي  عــلــى وسـ
لشجاعته خالل الحرب، وكان حاضرًا في 
خليج طوكيو الياباني من أجل استسالم 

اليابان في سبتمبر/أيلول 1945.
يــــولــــيــــو/تــــمــــوز 1939،  ــــي شـــهـــر  فـ وبــــــــدأ 
بالتراسل مع األميرة في حينه، إليزابيث، 
التي كانت في الـ13 من عمرها، والتقاها 
للمرة األولى في عام 1934. وبعد تأديته 
خـــدمـــتـــه بـــامـــتـــيـــاز فــــي أســـطـــولـــي الــبــحــر 
ــيـــط الـــــهـــــادئ، وانـــتـــهـــاء  ــتـــوســـط واملـــحـ املـ
ــة، ســـمـــح املــلــك  ــيـ ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــاملـــيـــة الـ ــحــ الــ
جـــــورج الــــســــادس لــفــيــلــيــب بــــالــــزواج من 
إلـــيـــزابـــيـــث، وقـــبـــل اإلعــــــالن الـــرســـمـــي عن 
عن  تخلى   ،1947 يوليو  فــي  خطوبتهما 
ألقابه ومسّمياته اليونانية والدنماركية 
وصار مواطنا بريطانيا ُمجنسا، واتخذ 
اسم عائلة أجداده ألمه وهو ماونتباتن.

وتـــــــزوج فــيــلــيــب مــــن إلـــيـــزابـــيـــث فــــي 20 
وقــبــل  الــثــانــي 1947،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
حفل الزفاف مباشرة، منحه امللك جورج 

لندن ـ العربي الجديد

توفي أمس الجمعة، األمير فيليب زوج 
شهرين  قبل  إليزابيث،  بريطانيا  ملكة 
تــقــريــبــا عــلــى بــلــوغــه عـــامـــه الــــــــ100. ولــم 
ــاة،  ــّدد قــصــر بــاكــنــغــهــام ســبــب الـــوفـ يـــحـ
الراحل عانى من مشاكل  رغــم أن األمير 
صحية فــي الــســنــوات األخــيــرة، وآخرها 
تلقيه العالج لشهر كامل بعد خضوعه 
مــارس/ في  القلب،  في  لعملية جراحية 
آذار املــاضــي. ومــع أنــه لــم يتمتع بمهام 
دســـتـــوريـــة فــعــلــيــة، إال أن حــيــاتــه كــانــت 
حافلة باألحداث، تركت ندوبا عميقة في 
املتناقضة  ومــواقــفــه  شخصيته  تكوين 
ــن قــســوة   عـ

ً
فـــي بــعــض األحــــيــــان، فـــضـــال

تربيته ألوالده.
ولد األمير فيليب في 10 يونيو/حزيران 
الـــيـــونـــان  مــــن   

ّ
لــــكــــل أمــــيــــرًا  وكـــــــان   ،1921

ــداره مـــن ملك  ــحــ والـــدنـــمـــارك بــمــوجــب انــ
ــــورج األول ومـــلـــك الــدنــمــارك  الـــيـــونـــان جـ
كــريــســتــيــان الــتــاســع، وكــــان مــنــذ والدتـــه 
في خط الخالفة لكال العرشن، وترتيبه 
السادس لتولي حكم اليونان. وكان والده، 
األمير أنــدرو، االبن الرابع لألمير جورج 
خب 

ُ
انت للدنمارك،  السابق  األمير  األول، 

ملكا لليونان بعد توقيع بروتوكول في 
عام 1863 بن إنكلترا وفرنسا وروسيا. 
في عام 1913، اغتيل األمير جورج األول، 
وفــي عــام 1922، ُعـــزل عــّم األمــيــر فيليب، 
املجلس  قــبــل  مــن  األول  قسطنطن  املــلــك 
الـــيـــونـــان، بــعــد هزيمتهم  الــعــســكــري فـــي 
أمام األتراك في حرب آسيا الصغرى عام 
بالخيانة  فيليب  والــد  اتــهــام  وتــّم   .1922
بــاإلعــدام، قبل أن  والسجن والحكم عليه 

يفّر مع عائلته إلى باريس.
باليونان،  متعلقا  فيليب  األمــيــر  يكن  لــم 
 جّده اغتيل ووالــده ُحكم عليه 

ّ
معتبرًا أن

بــاإلعــدام هناك، وهــذان أمــران ال يقّربانه 

بريطانيا: وفاة األمير فيليب
شاهد على قرن َمَلكي

بعد شهر على إجرائه 
عملية جراحية في 
القلب، توفي األمير 
فيليب، زوج الملكة 

البريطانية إليزابيث، أمس 
الجمعة، في وندسور

التوتر الروسي األوكراني: من يطلق الرصاصة األولى؟هل تتجه ميانمار نحو صراع المقرات الدبلوماسية؟
بعد أكثر من شهرين على انقالب 1 فبراير/

شباط املــاضــي فــي ميانمار، جــاءت األزمــة 
احتجاجات  يواجهون  الذين  العسكر،  بن 
السفير  وبــن  خــارجــيــة،  وضغوطا  داخلية 
في لندن كياو زوار من، وعزله من منصبه 
يوم األربعاء املاضي، لتظهر نوايا العسكر 
بقمع كل صوت دبلوماسي يمكن أن يغرد 
خـــــارج ســـربـــهـــم، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الــســفــراء 
قادرون على دعم موقف املدنين واملساهمة 
فــــي تــشــكــيــل جـــبـــهـــة مـــعـــارضـــة لـــالنـــقـــالب، 
خــصــوصــا فــي بــريــطــانــيــا، الــتــي استعمرت 
لــكــن ما  مــيــانــمــار بــن عــامــي 1886 و1948. 
جـــرى طـــرح تـــســـاؤالت حـــول مـــدى إمكانية 
انــــــــدالع حـــــرب دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن الــعــســكــر 
فــي نايبيداو مــن جهة والــســفــراء الــذيــن تم 
املــعــزولــة،  املــدنــيــة  الــحــكــومــة  مـــن  تعيينهم 
بــزعــامــة أون ســـان ســو تــشــي، واحــتــمــال أن 
يتكرر ما جرى في فنزويال خالل السنوات 
ــــرات  ــقـ ــ ــــة »املـ ــأزمـ ــ ــا عــــــرف بـ ــ ــــي مـ ــة، فـ ــيــ ــاضــ املــ
املعارضة على  الدبلوماسية« بعد سيطرة 
عــــدد مـــن الــبــعــثــات فـــي الــــخــــارج، واعـــتـــراف 

الدول بشرعية ممثلي املعارضة. 
وذكـــر السفير مــن أنــه أمــضــى ليلة األربــعــاء 
ــواب  الــخــمــيــس فـــي ســـيـــارتـــه، بــعــد إغـــــالق أبــ
السفارة في لندن بوجهه، مضيفا أن امللحق 
الــعــســكــري ملــيــانــمــار فــي بــريــطــانــيــا طــلــب من 
)للسفير(  له  وقيل  املبنى،  مــغــادرة  املوظفن 
 للبالد. ووصـــف األحـــداث 

ً
لــم يعد ممثال إنــه 

بــأنــهــا »نـــوع مــن االنــقــالب فــي وســـط لــنــدن«. 
قصيت من منصبي، وهذا النوع من 

ُ
وقال: »أ

قطت صور للسفير 
ُ
االنقالب لن يحدث«. والت

ــيــــا  ــتــــوتــــر الــــشــــديــــد بـــــن أوكــــرانــ يــــتــــواصــــل الــ
وروســـيـــا، رغـــم تــأكــيــد الــطــرفــن عـــدم نيتهما 
 زخم دولي، 

ّ
إطالق الرصاصة األولى، في ظل

أمـــيـــركـــي خـــصـــوصـــا، داعـــــم لــكــيــيــف وتــأكــيــد 
ــرارًا عــلــى »حــمــايــة ســكــان حــوض  ــ مــوســكــو مـ
دونــبــاس« في الشرق األوكــرانــي، الــذي يضّم 
االنفصالين،  ودونيتسك  لوغانسك  إقليمي 
من  أوكرانيون  ويقطنهما  لروسيا،  املوالين 

أصول روسية.
في كييف، أعلن القائد العام للقوات املسلحة 
األوكــــــرانــــــيــــــة روســــــــــالن خــــومــــتــــشــــاك، أمــــس 
الجمعة، أن »ال صحة لألنباء عن استعدادنا 
لـــشـــن هـــجـــوم عـــلـــى دونــــــبــــــاس«، مـــعـــتـــبـــرًا أن 
»تحرير دونباس بالقوة سيؤدي إلى وقوع 
عدد كبير من القتلى، وهذا أمر نرفضه«، في 
ــارة إلـــى ضــــرورة إيـــالء اتــفــاقــات مينسك،  إشــ
أوكرانيا  )تضم  رباعية  لجنة  أرستها  التي 
وروســيــا وفرنسا وأملــانــيــا(، األولــويــة حاليا 

وهو يقف في الشارع خارج مقر السفارة في 
يتحدث  البريطانية،  العاصمة  في  فير  مــاي 
إلــــى ضــبــاط مـــن شــرطــة الــعــاصــمــة. وأفــــادت 
دعيت ملنع املوظفن 

ُ
تقارير بأن الشرطة است

ــنــــى مـــــــرة أخــــــــــرى. وتـــجـــمـــع  ــبــ مـــــن دخـــــــــول املــ
مــتــظــاهــرون خـــارج مــقــر الــســفــارة بــعــد ورود 
أنباء عن إغــالق أبــواب السفارة أمــام السفير 
ويــن،  تشيت  السفير،  نائب  وتــولــى  السابق. 

منصب القائم باألعمال في السفارة.
وكان السفير قد دعا في مارس/آذار املاضي، 
إلــى إطــالق ســراح تشي. وقــال لقناة »بــي بي 
مــيــانــمــار »منقسمة«  إن  الــبــريــطــانــيــة،  ســـي« 
ويمكن أن تكون معرضة لخطر حرب أهلية. 
وأكد أن تصريحاته لم تكن »خيانة للبالد«، 
مــشــّددًا على أن موقفه »وســطــي«. وأصــدرت 
حكومة ميانمار في وقــت الحــق آنــذاك بيانا 

قالت فيه إنها استدعته. 
البريطاني،  الخارجية  وزيــر  دان  جهته،  من 
دومــيــنــيــك راب، مـــا حــــدث مـــع مـــن ووصــفــه 
ــبـــل أن تـــعـــلـــن الـــخـــارجـــيـــة  »الـــبـــلـــطـــجـــة«، قـ بــــ
الــبــريــطــانــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، ســمــاحــهــا ملــن، 
ــه  ــا لــــحــــن تــــحــــديــــده خـــطـــواتـ ــهـ ــيـ بــــالــــبــــقــــاء فـ

املستقبلية بعد منعه من دخول السفارة. 
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان سيتكرر 
مــا جــرى مــع السفير فــي لندن فــي أي دولــة 
ــتــــي تــتــخــذ  ــك الــ ــلـ ــــي تـ ــا فـ أخـــــــــرى، خـــصـــوصـ
مــواقــف مناهضة لــالنــقــالب. كــمــا أن تــكــرار 
الــنــمــوذج الــفــنــزويــلــي ال يــبــدو مــرجــحــا في 
الــوقــت الــراهــن، أخــذًا بعن االعتبار تفاوت 

العديد من العوامل.
اعــتــرفــت أكثر   ،

ً
الفنزويلية مــثــال فــي األزمـــة 

الكولومبية«  الثورية  املسلحة  »القوات  من 
)فارك(، ملواجهة كولومبيا، فإن الجيش في 
يواجه خطر نشوب صــراع واسع  ميانمار 
ضــد 10 حــركــات عرقية مــتــمــردة، كــانــت قد 
أعلنت دعمها للعصيان املدني، من دون أن 
تخرق وقف إطــالق النار حتى اآلن. وكانت 

مهلة  انتهاء  بعد  الــنــزاع، خصوصا  ملعالجة 
ــل/ نــيــســان  ــ ــريـ ــ ــــالق الــــنــــار فــــي 1 إبـ ــ وقـــــف إطـ
الحالي. وكشف عن تعزيز »الحوار العسكري 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ مــــع حـــلـــف شـــمـــال األطــــلــــســــي«، الفـ
ــبـــات عــســكــريــة،  »كــيــيــف ســـتـــشـــارك فـــي تـــدريـ
بما فــي ذلــك مــع الــحــلــف«، علما أن السلطات 
األوكــرانــيــة أكـــدت منذ يــومــن مشاركتها في 
سبع مناورات مع األطلسي في العام الحالي.

كما أعلن الجيش األوكراني أن وفدًا أميركيا 
العقيد  كييف  فــي  العسكري  امللحق  برئاسة 
الـــنـــزاع في  زار منطقة  بــريــتــانــي ســتــيــوارت، 
دونــــبــــاس، واطـــلـــع عــلــى الـــوضـــع الــعــمــلــيــاتــي 
الــقــوات املشتركة  مــقــر عمليات  ــر  هــنــاك. وذكـ
في أوكرانيا، في بيان نشره عبر »فيسبوك«، 
الــجــيــش  وحــــــــدات  زاروا  الــــوفــــد  أعــــضــــاء  أن 
األوكــــــرانــــــي، الـــتـــي تــنــفــذ مـــهـــمـــات عـــلـــى خــط 
أفرادها.  التماس في دونباس، وتحدثوا مع 
ونقل الجيش عن ستيوارت قوله »إن حكومة 
الواليات املتحدة قلقة للغاية بشأن تطورات 
الــوضــع حـــول حــــدود أوكـــرانـــيـــا، وتــدعــم بكل 
ــا ووحـــــدة  ــيــ ــرانــ ــادة أوكــ ــيــ الــــطــــرق املــمــكــنــة ســ
دعما  قدمت  أن  لواشنطن  أراضيها«. وسبق 

عسكريا لكييف.
كــمــا أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، أمــس 
ــتــــحــــدة ســتــرســل  الــــــواليــــــات املــ الـــجـــمـــعـــة، أن 
عبر  األســــود  الــبــحــر  إلـــى  سفينتن حربيتن 
مضيق البوسفور، على أن تبقيا هناك حتى 
السفينتان،  املــقــبــل. وســتــعــبــر  ــار  أيــ مــايــو/   4
وفقا لإعالم التركي، البوسفور في إسطنبول 
األسبوع املقبل. وذكرت املتحدثة باسم البيت 
األبـــيـــض جـــن ســـاكـــي، مـــســـاء أول مـــن أمــس 

بقلق  املتحدة تشعر  »الــواليــات  أن  الخميس، 
متزايد بشأن زيادة القوات« الروسية، مشيرة 
إلى أن »روسيا لديها اآلن قوات على الحدود 
مـــع أوكـــرانـــيـــا أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى منذ 
الكرملن، أمس،  أبــدى  عام 2014«. من جهته، 
خشيته من استئناف القتال على نطاق واسع 
في شرقي أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه »قد يتخذ 
خطوات لحماية املدنين هناك«، وهو تحذير 
ــقـــوات الـــروســـيـــة عــلــى  ــلـ ــــط حـــشـــد لـ يـــأتـــي وسـ
طـــول الـــحـــدود. وعــكــس بــيــان املــتــحــدث باسم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تصميم 
القوة  استخدام  من  كييف  منع  على  موسكو 
ملــحــاولــة اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى األراضــــي 
التي يستحوذ عليها االنفصاليون في البالد. 
الهاتفي بن  االتــصــال  إلــى  وتطرق بيسكوف 
الرئيس الروسي فالديمير بوتن واملستشارة 
أمــــس  مـــــن  مــــيــــركــــل، أول  ــيــــال  أنــــجــ ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األملـ
»إنهاء  بـ األملــانــي  الطلب  على  ورّد  الخميس، 
الــحــشــد الــعــســكــري بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود مع 
أوكرانيا«، بالقول إن »من حق روسيا تحريك 
تحلو  الــتــي  بالطريقة  أراضــيــهــا  على  قواتها 
لها«. وأضاف في مؤتمر صحافي، أن الوضع 
فــي شـــرق أوكــرانــيــا »مــضــطــرب لــلــغــايــة، وهــو 

ما ينطوي على مخاطر عمليات قتالية على 
أوســع نطاق«. وقــال بيسكوف: »قــدم الرئيس 
نــحــن أحــــرار  الــــضــــروريــــة، أواًل  اإليـــضـــاحـــات 
وحــدات  وأي  املسلحة  قــواتــنــا  نقل  فــي  تماما 
الروسي وفقا لتقديرنا.  عبر أراضــي االتحاد 
إلى  تتحول  أوكرانيا  أن  املحتمل  من  وثانيا، 
منطقة غير مستقرة للغاية، وأي دولة لديها 
مــنــطــقــة غـــيـــر مــســتــقــرة وخـــطـــيـــرة ومــتــفــجــرة 
بــالــقــرب مــن حــدودهــا، تتخذ تــدابــيــر لضمان 
باشرت  قد  الروسية  الــقــوات  وكانت  أمنها«. 
بــتــعــزيــز وجـــودهـــا الــعــســكــري فــي روســتــوف 
القرم األوكرانية،  وكراسنودار وشبه جزيرة 
الــتــي ضــّمــتــهــا فــي عـــام 2014، فــي األســابــيــع 
األخــــيــــرة. وأثــــــار املـــســـؤولـــون فـــي أوكـــرانـــيـــا 
والغرب مخاوف بشأن انتهاكات وقف إطالق 
النار املتكررة بشكل متزايد في دونباس. كما 
زار الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
العسكرية،  البذلة  مرتديا  الــتــمــاس،  خطوط 
ــدي روســـيـــا  ــبــ ــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. وتــ أول مــ
خــشــيــتــهــا مــــن احـــتـــمـــال انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا 
بخطوات  تهديدها  مع  األطلسي،  إلــى حلف 
ــــك، إذ ســبــق أن  ــال إتـــمـــام ذلـ عــســكــريــة فـــي حــ
اجتاحت جورجيا لهذا السبب في عام 2008، 
كما أن توّرطها فــي األزمـــة األوكــرانــيــة هدف 
إلـــى الــقــيــام بــخــطــوة اســتــبــاقــيــة حــيــال نــوايــا 
كــيــيــف. وقـــد حــشــدت لــذلــك أكــثــر مــن 32 ألــف 
أوكرانيا، داعية في  الحدود مع  جندي على 
الوقت عينه إلى عدم قطع املياه النابعة من 

نهر دنيبر عن شبه جزيرة القرم.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

من 50 دولة برئيس البرملان السابق، خوان 
غــــوايــــدو، رئــيــســا شــرعــيــا لـــفـــنـــزويـــال، رغــم 
أن  مـــادورو، كما  استمرار سلطة نيكوالس 
بالكامل  معارضة  الفنزويلي  الــجــوار  دول 
ــي املــــقــــابــــل، يــهــيــمــن الــجــيــش  ــاس. فــ ــراكــ ــكــ لــ
فـــي مــيــانــمــار مـــن دون مــشــاركــة أي سلطة 
سياسية، واعتقل تشي، مباشرًا محاكمتها. 
كما أن العسكر في ميانمار غير محاصرين 
الــهــنــد عن  إحــجــام  أواًل،  لسببن.  إقــلــيــمــيــا، 
التحّول إلى قاعدة ضغط سياسية عليهم، 
بحدود جغرافية طويلة  ارتباطهم  وثانيا، 
مع الصن، التي تدعمهم. وبينما ال تواجه 
فنزويال نزاعات مسلحة، عرقية أو غيرها، 
بــل يــســتــخــدم مـــــادورو مــجــمــوعــات منشقة 

ــاعـــات، »االتــــحــــاد  ــمـ إحــــــدى أقــــــوى تـــلـــك الـــجـ
الوطني للكارين«، قد هاجمت أواخر شهر 
في  للجيش  معسكرًا  املــاضــي  ــارس/آذار  ــ مــ
جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــالد، مـــا أدى إلــــى مقتل 
 ضربات 

ّ
عشرة عسكرين. ورّد الجيش بشن

جوية هي األولى منذ 20 عاما في املنطقة، 
ــا تــعــانــي  ــــن. كـــمـ ــازحــ ــ ــا ونــ ــايـ مـــوقـــعـــا ضـــحـ
املــجــازر  مــن  ميانمار  فــي  الروهينغا  إثنية 

والتهجير.
وعلى الرغم من كل الضغوط التي يتعرض 
لــهــا الــجــيــش فــإنــه ال يــبــدي أي مــؤشــر على 
نــيــتــه تــقــديــم تــــنــــازالت. وفــــي الـــســـيـــاق، ذكــر 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم جــيــش مــيــانــمــار زاو من 
ــاء أول مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن  ــــون، مـــسـ تــ
حــالــة الـــطـــوارئ الــتــي فــرضــهــا االنــقــالبــيــون 
ملدة عام »يمكن تمديدها، وبالتالي تأجيل 
ــات«. ولـــــم يـــذكـــر جـــــدواًل  ــابــ ــخــ ــتــ إجــــــــراء االنــ
قــال في  زمنيا واضــحــا لــالنــتــخــابــات، لكنه 
حــديــث لــقــنــاة »ســـي أن أن« األمــيــركــيــة، إن 
أن تمدد لستة أشهر  الــطــوارئ يمكن  حالة 
أو أكــثــر. وعــن القمع الــدمــوي قــال إن قــوات 
األمــــن تــســتــخــدم »الــحــد األدنــــى مــن الــقــوة« 
املــتــظــاهــريــن، لكنه اســتــدرك »سيكون  ضــد 
هناك قتلى أثناء قمع أعمال الشغب، لكننا 
ال نطلق النار من دون ضوابط«. مع العلم 
املناهضن  املتظاهرين  القتلى بن  أن عدد 
لــالنــقــالب بــلــغ 614 شــخــصــا، بــحــســب آخــر 
إحصائية أصدرتها أمس الجمعة »جمعية 
الــســيــاســيــن« املحلية  الــســجــنــاء  مــســاعــدة 

املستقلة في ميانمار.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز، فرانس برس( )Getty( معارضتان لالنقالب أمام سفارة ميانمار في لندن

متابعةتقرير

ذكر العسكر أنهم قد 
يمددون حالة الطوارئ 

ألكثر من عام 

واشنطن سترسل 
سفينتين عسكريتين 

إلى البحر األسود

تسعى أوكرانيا إلى منح 
اتفاقات مينسك األولوية 

في معالجة ملف 
إقليم دونباس، وسط 

تصاعد التوتر مع روسيا 
والمخاوف من تفجر 

الوضع عسكريًا
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سياسة

اتهامات لـ»فتح« باستغالل المؤسسات

»حرب طعون« تشعل االنتخابات الفلسطينية

تعكف لجنة االنتخابات 
على دراسة االعتراضات 

والطعون المقدمة إليها

رام اهلل ـ جهاد بركات 
غزة ـ يوسف أبو وطفة

لم تمّر فترة الطعون واالعتراضات 
علــى مرشــحي قوائــم االنتخابــات 
املقــرر  الفلســطينية  التشــريعية 
بشــكٍل  املقبــل  أيــار  مايــو/   22 فــي  إجراؤهــا 
األخيــرة  الســاعات  شــهدت  بعدمــا  هــادئ، 
منهــا تحــواًل دراماتيكيــا فــي أعــداد الطعــون 
املركزيــة  االنتخابــات  للجنــة  قدمــت  التــي 
تلــك  ســيما  وال  الغربيــة،  والضفــة  غــزة  فــي 
التــي بــادرت إليهــا حركــة »فتــح«. وقــد أثــارت 
طبيعــة وعــدد االعتراضــات التــي تقدمــت بهــا 
الحركــة ضــد مرشــحي القوائــم األخــرى جملــة 
قبــل خبــراء  مــن  واالتهامــات  التســاؤالت  مــن 
قانونيني، بشــأن اســتغالل »فتح« املؤسســات 
الحكوميــة والرســمية الفلســطينية للحصول 
املرشــحني  عــن  متاحــة  غيــر  معلومــات  علــى 
بترشــحهم.  للطعــن  حججــا  واســتخدامها 
لجنــة  تلقتهــا  التــي  الطعــون  إجمالــي  وبلــغ 
االنتخابــات املركزيــة خــالل الفتــرة القانونيــة 
املحــددة بثالثــة أيــام، والتــي انتهت مســاء أول 
من أمس الخميس، 230 طعنا واعتراضا على 
عددهــا  البالــغ  االنتخابيــة  القوائــم  مختلــف 
للمجلــس  مقعــدًا   132 علــى  وتتنافــس   36
التشــريعي. واســتندت الطعــون فــي معظمهــا 
ضــد املرشــحني علــى مســألة اإلقامــة الدائمــة 
فــي فلســطني، وعــدم االســتقالة مــن الوظائــف، 
ترتيــب  علــى  واعتراضــات  واملحكوميــات، 
انســحاب  وطلبــات  القوائــم،  فــي  مرشــحني 

وعلمــت  قانونيــة«.  غيــر  بوســائل  املرشــحني 
علــى  االعتراضــات  كل  أن  الجديــد«  »العربــي 
دالل  بهــا  تقدمــت  »الحريــة«  قائمــة  مرشــحي 
إلــى ملفــات  ســالمة، فيمــا اســتند جــزء منهــا 
تحقيقيــة، أي لــم تصــدر بهــا قــرارات قضائيــة، 
أو لــم تكــن قــد حولــت إلــى املحاكــم، وبعضهــا 

تحت بند »الذم«، أو »ذم السلطة«.
أمــا االعتراضــات املقدمــة ضــد قائمــة »القــدس 
موعدنــا« التابعــة لحركــة »حمــاس«، فوصلــت 
ســالمة.  جميعهــا  بهــا  وتقدمــت   ،10 إلــى 
الطويــل،  جمــال  املرشــح  توضيــح  وبحســب 
»العربــي الجديد«، فقد  القيــادي فــي الحركــة، لـ
جــاءت علــى نحــو 8 اعتراضــات بادعــاء عــدم 
الترشــح؛  قبــل  اســتقاالتهم  املرشــحني  تقديــم 
رغم إرفاق تلك االستقاالت للجنة االنتخابات 

بطلبات الترشح.
فــي الســياق، قــال القيــادي في حركــة »حماس« 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ مــرداوي،  محمــود 
حركتــه جهــزت ردودًا تفصيليــة علــى الطعــون 
التــي قدمــت ضــد القائمــة، وستســلمها للجنــة 
أي  وجــود  دون  مــن  املركزيــة،  االنتخابــات 
تخــوف مــن إمكانيــة اســتبعاد أي مــن األســماء 
التي طاولها الطعن. ووصف مرداوي الطعون 

التــي جــرت بأنهــا »تعكــس حالة ضعــف وعدم 
ومحاولــة  االنتخابــات،  مــن  والخشــية  قــوة 
القوائــم،  بعــض  قبــل  مــن  الكمائــن،  لنصــب 

بالرغم من كون ذلك إجراًء قانونيا«.
ووفــق مصــادر »العربي الجديــد«، فقد تقدمت 
قائمة »فتح« باعتراضات على 23 من مرشحي 
قائمــة دحــالن بواســطة ســالمة، و11 بواســطة 
آخريــن، ومــن بــني االعتراضــات مــا اســتند إلى 
النائــب  ضــد  أحدهــا  أيضــا  تحقيقيــة  ملفــات 
الســابق شــامي الشــامي، إذ لــم يكــن امللــف قــد 
أحيــل إلــى املحكمــة ولــم يســتدَع هــو للتحقيق 
)تهمــة  العليــا«  املقامــات  »قــدح  تهمــة  حــول 
تشــمل عــادة الرئيــس أو رئيــس الــوزراء(، فيما 
فصــال  بعســكريني  آخــران  اعتراضــان  ارتبــط 
قبل سنوات بتهمة التجنح )أي االنتماء لتيار 
دحــالن(. وتقدمــت ســالمة بثالثــة اعتراضــات 
مــا  وفــق  »وطــن«،  قائمــة  مــن  مرشــحني  علــى 
»العربي  أكــده رئيــس القائمــة حســن خريشــة لـ
اعتراضــني  أيضــا  ســالمة  وقدمــت  الجديــد«. 
املســتقلة  القائمــة  مــن  اثنــني  مرشــحني  علــى 

»تجمع الكل الفلسطيني«.
وحــول االســتناد إلــى ملفــات تحقيقيــة وليــس 
إدانــات قضائيــة، قــال مديــر »مركــز مســاواة« 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ البرغوثــي،  إبراهيــم 
»العبــرة فقــط باإلدانــة القضائية النهائية، وال 
قيمــة قانونيــة ملجرد وجود ملفات تحقيقية«. 
عــن  علــى معلومــات  »فتــح«  عــن حصــول  أمــا 
ملفــات تحقيقيــة، فأكــد البرغوثي أن ذلك »ينم 
لدرجــة  يرتقــي  ال  لكنــه  نفــوذ،  اســتخدام  عــن 
اإلخــالل فــي موجبــات الدولــة، إذ يمكــن التقدم 
بطلب إلى جهات تطبيق القانون لالستفســار 

عنهــا«. لكــن خبــراء قانونيــني آخريــن اختلفــوا 
مــع البرغوثــي، ال ســيما مــن اطلــع علــى بعــض 
وعضــو  الســابق  كالقاضــي  االعتراضــات، 
مجلس نقابة املحامني السابق داود درعاوي، 
»العربــي الجديــد« اطالعــه علــى  الــذي كشــف لـ
تفصيليــة  معلومــات  شــملت  اعتراضــات 
واملشــكلة  الدولــة.  أجهــزة  مصدرهــا  ووثائــق 
الحصــول  كيفيــة  فــي  تتمثــل  درعــاوي  بــرأي 
علــى كل ذلــك القدر مــن املعلومات والتفاصيل. 
أنــه  الواضــح  »مــن  الصــدد  هــذا  فــي  وقــال 
واملؤسســات  الدولــة  أجهــزة  اســتخدام  تــم 
العامــة فــي إحضــار هــذه الوثائــق. إذ ال يمكــن 
لشــخص عــادي الحصــول علــى قــرار حكــم إال 
املحكمــة  إلــى  رســمي  طلــب  تقديــم  خــالل  مــن 
وإجــراءات خاصــة، ولكــن الحصــول عليــه فــي 
عمليــة  هنــاك  أن  يوضــح  األخيــرة  الســاعات 
نافــذون داخــل  أشــخاص  مرتبــة شــارك فيهــا 
املؤسســات«. وأشــار إلــى إرفــاق تواريــخ دقيقة 
ملواعيد خروج ودخول مرشــحني عبر املعابر، 
وهــو مــا يفســره بأنــه »عــدم حيــاد املؤسســات 
الرســمية فــي التعاطــي مع مســألة االنتخابات 

واالعتراضات«.
فــي  اإلعــالم  مكتــب  رئيــس  نفــى  املقابــل،  فــي 
التعبئــة والتنظيــم بحركــة »فتــح«  مفوضيــة 
»العربــي  مــع  حديــث  فــي  الجاغــوب،  منيــر 
رســمية  مؤسســات  إلــى  التوجــه  الجديــد«، 
تقديــم  مــن  تمكــن  معلومــات  علــى  للحصــول 
االعتراضات، مشــيرًا إلى أن املعلومات عن أي 
شخص يمكن الحصول عليها بسهولة. وقال 
إن »فتح حركة جماهيرية واسعة لديها فروع 
التواصــل  يمكــن  وعناصــر  ممتــدة،  وأقاليــم 
بسهولة معهم في أي منطقة والحصول على 
معلومــات متاحــة عــن أي شــخص«. وأضــاف 
الجاغوب أن »عددًا كبيرًا من االعتراضات قدم 
ضــد مرشــحي حركــة فتــح أيضــا، بينهــا طعن 
مــن قائمــة دحــالن على ترشــح الفريــق جبريل 
الرجــوب، لكــن فتح تقبلــت ذلك ولم تتهم أحدًا 
بالحصول على معلومات من أي جهة«. ودعا 
الديمقراطيــة  العمليــة  »تقبــل  إلــى  الجاغــوب 
بــدوره،  منهــا«.  جــزء  والطعــون  آخرهــا  إلــى 
قــال القيــادي فــي حركــة »فتــح« منــذر الحايــك، 
لـــ »العربــي الجديــد«، إن »فتــح« تعرضــت هــي 
األخرى لقرابة 40 اعتراضا وطعنا من القوائم 
الوازنــة  الشــخصيات  بعــض  علــى  األخــرى 
داخــل قائمتهــا، وســتقوم بالــرد عليهــا وفقــا 
للمهلــة القانونيــة املحــددة. واســتبعد الحايك 
أو مجرياتهــا  االنتخابيــة  العمليــة  تتأثــر  أن 
بطبيعة الطعون املقدمة ضد املرشــحني، على 
اعتبــار أن عمليــة االســتبعاد تتــم للمرشــحني 

فقط وليس للقوائم ككل.

شهدت األيام األخيرة 
ما يشبه حرب طعون 

واعتراضات من قبل 
بعض القوائم المترشحة 

النتخابات المجلس 
التشريعي الفلسطيني، 
وسط اتهامات لحركة 

»فتح« باستغالل 
المؤسسات الرسمية 

للحصول على وثائق 
ومعلومات الستخدامها 

تتنافس 36 قائمة على 132 مقعدًا في المجلس التشريعي )حازم بدر/فرانس برس(ضد منافسيها

ملرشــحني، فيمــا ســتصدر لجنــة االنتخابــات 
القــرار النهائي بشــأنها خــالل ثالثة أيام كحد 
أقصى. وقدمت »فتح« اعتراضات بشكل الفت 
والتــي  السياســيني،  خصومهــا  قوائــم  ضــد 
امللتقــى  )تحالــف  »الحريــة«  قائمــة  شــملت 
الديمقراطي برئاسة ناصر القدوة مع األسير 
مروان البرغوثي(، و»القدس موعدنا« )قائمة 
حركة »حماس«(، و»التيار اإلصالحي« التابع 
للقيــادي املفصــول مــن »فتــح« محمــد دحــالن، 
والقائمة املســتقلة »تجمع الكل الفلســطيني«. 
التــي رصدتهــا  الـــ62  االعتراضــات  بــني  ومــن 
اللجنــة  عضــو  تقدمــت  الجديــد«،  »العربــي 
املركزيــة لحركــة »فتح«، دالل ســالمة، لوحدها 
بـــ48 اعتراضــا. ولــم تكــن »فتــح« هــي الوحيــدة 
التــي طعنــت ضــد القوائــم األخــرى، إذ طعنــت 
خصوصــا  ضدهــا،  املنافســة  القوائــم  بعــض 
قائمــة دحــالن، التــي قدمــت عــددًا ال بــأس بــه 
وكان  »فتــح«،  الئحــة  ضــد  االعتراضــات  مــن 
جبريل الرجوب أبرز الشخصيات املستهدفة. 
أمــا حركــة »حمــاس«، فلــم تطعــن علــى أي مــن 
فــي  أعلنــت  إذ  األخــرى،  القوائــم  مرشــحي 
بيــان رســمي أن ذلــك »مــن أجــل توفيــر أجــواء 
الحــر والشــريف واحترامــا لجميــع  التنافــس 

القوائم املترشحة«.
الطعــون  هــذه  تــؤدي  أن  مــن  وُيخشــى 
واالعتراضات لفتح الباب أمام إمكانية تأجيل 
إجراء االنتخابات مع بقاء أقل من شهرين على 
موعدهــا، وال ســيما فــي ظــل عدم حســم قضية 
مشــاركة القدس املحتلــة في االنتخابات، نظرًا 
ملماطلــة الحكومــة اإلســرائيلية فــي الــرد علــى 

طلب السلطة الفلسطينية بهذا الشأن.
مــن  األبــرز  بالعــدد  »فتــح«  تقدمــت  وفيمــا 
الطعــون، ال تــرى قوائــم انتخابيــة أي وجاهــة 
قانونيــة فــي تلــك االعتراضــات التــي تلقــت من 
لجنــة االنتخابــات بالغــات بشــأنها، بــل تــرى 
أن بعضها اســتند إلى معلومات تم الحصول 
الحكوميــة.  عليهــا عبــر اســتغالل املؤسســات 
وبحســب القاضي الســابق أحمد األشقر، وهو 
محامي قائمة »الحرية« ومرشــح عنها أيضا،  
ال  القائمــة  مرشــحي  ضــد  اعتراضــا   13  

ّ
فــإن

تقوم على أي مسوغ قانوني، بل استندت إلى 
معلومــات حصلــت عليهــا القائمــة املعترضــة 
قــد  قانونيــة«  »غيــر  بأنهــا  بوســائل وصفهــا 
تشــكل جريمــة انتخابيــة. وأشــار األشــقر، فــي 
»كتلــة  أن  إلــى  الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح 
الحرية، وحرصا على النســيج الوطني، قررت 
عــدم اتبــاع الوســيلة ذاتهــا أو التجريــح بــأي 
مرشــح، واكتفت بتقديم الرد القانوني، ودعت 
كيفيــة  فــي  التحقيــق  إلــى  االنتخابــات  لجنــة 
قيــام الكتلــة املعترضــة باملســاس بخصوصية 
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تونس تلجأ للطاقات المتجددة
تونس ـ إيمان الحامدي

إمكانــات  توســعة  تونــس  بــدأت 
الطاقــة  عبــر  الكهربــاء  إنتــاج 
شــراكة  إطــار  فــي  الشمســية، 
الكهربــاء  وشــركة  الخــاص  القطــاع  بــني 
والغــاز الحكوميــة التــي ال تــزال املــزود األول 
الحكومــة  وأعلنــت  للتونســيني.  بالكهربــاء 
القطــاع  مــن  مســتثمرين  منــح  عــن  أخيــرًا 
الخاص دفعة جديدة من التراخيص إلنتاج 
الطاقــة  عبــر  الكهربــاء  مــن  ميغــاواط   500
الشمســية، فــي إطار خطــة حكومية لالنتقال 
الطاقي تهدف إلى إنتاج 3800 ميغاواط من 
الكهربــاء عبــر الطاقــات املتجددة في غضون 
السنوات العشر املقبلة. وتخطط تونس عبر 
الســماح للقطــاع الخــاص بإنتــاج الكهربــاء 
إلــى التخفيــض مــن كلفــة دعــم الكهربــاء مــن 
200 مليــم للكيلــووات حاليــا إلــى 80 مليمــا 

 عــن توفيــر 6 فــي 
ً
للكيلــووات الواحــد، فضــال

املائــة من كلفــة توريد الغاز املنتج للكهرباء، 
أي مــا يــوازي 130 مليــون دينــار من املوازنة. 
وقال مدير عام الكهرباء والطاقات املتجددة 
في وزارة الطاقة بلحســن شــيبوب إن تونس 
إلنتــاج  دعــوات الختيــار شــركات   4 أطلقــت 
الكهربــاء مــن الطاقــات املتجــددة. وأشــار إلى 
أن اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص بالكهرباء 
ســّجلت 57 طلبــا خــالل عمليــة الفــرز للدعوة 

الرابعة التي جرت في مارس/ آذار املاضي.
»العربــي  لـــ  تصريــح  فــي  شــيبوب  وأكــد 
إنتــاج  مرحلــة  دخلــت  تونــس  أن  الجديــد« 
الطاقــة املتجــددة مــن قبــل القطــاع الخــاص، 
إذ بــدأت شــركة تونســية بيــع إنتاجهــا إلــى 
شــركة الكهربــاء الحكوميــة، فيما تســتعد 3 
شــركات أخــرى إلــى ربــط محطــات اإلنتــاج 
التابعــة  الكهربائــي  التزويــد  بمحطــات 
لشركة الكهرباء والغاز الحكومية. وأضاف 

شــروط  كل  اســتوفت  أخــرى  شــركة   16 أن 
العمــل  لبــدء  التراخيــص  تتنظــر  اإلنتــاج 
وهــي مــن جنســيات متعددة تــراوح قدرتها 
ميغــاوات.  و15  و1  بــني  مــا  اإلنتــاج  علــى 
وأّكــد شــيبوب أن معــدل تعريفــات الكهربــاء 
املقترحة ضمن املشاريع التي تم اختيارها 
أخيرًا ضمن الجولة الرابعة من التراخيص 
الثالثــة  بالجولــة  مقارنــة  انخفاضــا  شــهد 

بحوالي 8 و10 في املائة.  
ومهــدت تونــس لالنتقــال الطاقــي بالتشــارك 
إنتــاج  فــي  والعــام  الخــاص  القطاعــني  بــني 
الكهربــاء عبــر قانــون صــادق عليــه البرملــان 
قبل خمس ســنوات، يحدد اإلطار التشــريعي 
إلنجــاز مشــاريع إنتــاج الكهربــاء من مصادر 
االســتهالك  بهــدف  إمــا  املتجــددة،  الطاقــات 
أو  املحلــي  االســتهالك  لتلبيــة  أو  الذاتــي 
ــق 

ّ
املتعل الحكومــي  األمــر  التصديــر. ويمنــح 

املتجــددة  الطاقــات  مــن  الكهربــاء  بإنتــاج 

اتــي 
ّ
الذ اإلنتــاج   

ّ
حــق الخاصــة  الشــركات 

مــع  املســتهلكني  لكبــار  وبيعــه  للكهربــاء 
تحديد حّد أدنى لذلك عبر القدرة الكهربائية 
 نقل الكهرباء املنتجة 

ّ
متع بحق

ّ
املكتتبة، والت

الفوائــض  وبيــع  الوطنيــة،  الشــبكة  عبــر 
للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

منــذ  للكهربــاء  الحكوميــة  الشــركة  ودخلــت 
ــر املالــي بعجــز مالــي 

ّ
ســنوات مرحلــة التعث

الدولــي  البنــك  ويدعــم  دينــار.  مليــاري  فــاق 
مشــروع شــبكة نقــل الكهربــاء مــن الطاقــات 
املتجددة من الجنوب التونســي إلى الشــمال 
حيــث تنتــج الطاقــة الشمســية بقــرض قدرت 

قيمته بـ 150 مليون دوالر.
وتبحــث تونــس التــي ال تنتــج ســوى نصــف 
احتياجاتهــا فــي مجــال الطاقــة، عــن تنويــع 
الطاقــة  خــالل  مــن  وإنتاجهــا  مواردهــا 
الشمســية التــي مــن املنتظــر أن تغطي 30 في 

املائة من اإلنتاج بحلول 2030.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

 100 خصــص  أنــه  املصــري  املركــزي  البنــك  أعلــن 
مليــار جنيــه ملبــادرة التمويــل العقــاري، التــي تمنــح 
تسهيالت في السداد ملدة 30 عاًما بفائدة 3 في املائة. 
املبــادرة،  البنــك فئتــني فقــط لالســتفادة مــن  وحــدد 
محــدودي ومتوســطي الدخــل، علــى أال تزيــد قيمــة 
 350 عــن  املبــادرة  مــن  املســتفيدة  الســكنية  الوحــدة 
ألــف جنيــه، فيمــا ال تتعــدى قيمة الوحدة ملتوســطي 
لــن  املبــادرة  هــذه  أن  إال  جنيــه.  مليــون  عــن  الدخــل 
تســاعد محدودي الدخل على التملك، وفق تأكيدات 

خبيــر التقييــم العقاري الدكتور حســني الحمصاني 
»العربــي  لـ خاصــة  تصريحــات  فــي  يوضــح  الــذي 
ــا لــدى 

ً
الجديــد«، أن تأثيــر املبــادرة ســيكون ملحوظ

فئة متوســطي الدخل، إذ إنها ســتحرك املبيعات في 
ســوق الشــقق متوســطة األســعار بمعدالت قد تصل 
إلى 60 في املائة. ويشير إلى أنه حال تطبيق املبادرة 
كامــل  تصريــف  يمكــن  بنكيــة،  تعقيــدات  دون  مــن 
املخــزون العقــاري، ألن الوحــدات التــي تنطبق عليها 
الشروط )مرخصة ومسجلة في الشهر العقاري( لن 
تتعــدى 30 فــي املائــة مــن جملــة الوحــدات املعروضة 
فــي الســوق حاليــا، وبالتالــي فهنــاك 70 فــي املائة لن 

تنطبــق عليهــا الشــروط. ويلفــت الحمصانــي إلى أن 
تأثيــر املبــادرة  فــي الوحــدات الخاصــة بمحــدودي 
الدخــل لــن يكــون ملموًســا بالقــدر الكافــي، إذ إنــه في 

الغالب ليس هناك مخزون راكد لدى هذه الفئة.
أن  عقــاري،  مســوق  وهــو  موســى،  محمــد  ويلفــت 
الهدف من املبادرة تحريك السوق العقاري بتنشيط 
أو  الحكوميــة،  ســواء  الراكــدة   الوحــدات  مبيعــات 
كاملــة  أبراجــا  هنــاك  أن  لألهالــي، خاصــة  اململوكــة 
أن  إلــى  باإلضافــة  مشــترين،  وجــود  لعــدم  مغلقــة 
التمويــل بفائــدة 3 فــي املائــة، هــي فرصــة للتخفيــف 
عــن محــدودي ومتوســطي الدخــل. ويتوقــع موســى 

فــي تصريحــات خاصــة لـــ »العربي الجديــد«، أن هذه 
املبــادرة حــال تطبيقهــا علــى أرض الواقــع مــن دون 
تعقيــدات بنكيــة، ســتحرك ســوق العقــارات فــي فئــة 
محــدودي ومتوســطي الدخــل بمعــدل يفــوق 60 فــي 
املائــة، إذ إن املعــروض مــن الوحــدات الســكنية ما زال 

أعلى من الطلب.
تحقــق  أن  املبــادرات  هــذه  ملثــل  »يمكــن  ويضيــف: 
نجاحات حال مشاركة القطاع الخاص من البداية عن 
طريــق منحــه تســهيالت في الحصــول على قطع أرض 
 لفئة 

ً
مميزة وبأســعار مناســبة، مع الســماح مســتقبال

اإلسكان الفاخر من االستفادة من مبادرات كهذه«.

مصر: استفادة محدودة من مبادرة التمويل العقاري

تصاعد أزمة الوقود 
في دمشق

تسبب تفاقم أزمة تأمني الوقود 
في مناطق سيطرة النظام السوري 

في تشكل طوابير طويلة من 
السيارات واملركبات أمام محطات 

الوقود. ووصل قطاع النقل مع 
أزمة تأمني الوقود املتفاقمة إلى 
شلل كامل الجمعة، سيما في 

العاصمة دمشق. وتستمر أزمة 
تأمني الوقود للمركبات، منذ 

منتصف مارس/آذار، وتركت 
آثارا كبيرة في املدن الكبيرة في 

مقدمتها دمشق وحلب والالذقية 
وحماة وطرطوس. 

ارتفاع مبيعات السيارات 
في الصين 

أعلن اتحاد مصنعي السيارات 
الصيني في بيانات الجمعة، 

عن ارتفاع مبيعات السيارات 
بنحو 74.9 في املائة في مارس 
/ آذار على أساس سنوي عند 

ا لوكالة 
ً
2.53 مليون سيارة، وفق

»رويترز«. وعلى صعيد سيارات 
الطاقة الجديدة التي تشمل 

املركبات الكهربائية والهجينة، 
زادت املبيعات بنحو 239 في املائة 
في مارس إلى 226 ألفًا. وأشارت 

البيانات إلى أن »تسال« وحدها 
باعت 35.47 ألف سيارة مصنعة 

في الصني خالل مارس. وتواصل 
مبيعات السيارات في الصني 

ارتفاعها للشهر الثاني عشر على 
التوالي خالل مارس، وذلك في 

إطار تعافي العمالق االقتصادي 
العاملي من أزمة فيروس »كورونا«.

مشكلة محتملة 
في طائرات لبوينغ

طلبت شركة بوينغ من عمالئها 
معالجة مشكلة كهربائية محتملة 

في مجموعة من طائرات 737 
ماكس قبل استخدامها مرة 

أخرى. وقالت بوينغ الجمعة إن 
دمت »للسماح بالتحقق 

ُ
التوصية ق

من وجود مسار أرضي كاف 
لعنصر من مكونات نظام الطاقة 
الكهربائية«. وتم إيقاف تشغيل 

الطائرات من طراز ماكس في 
جميع أنحاء العالم في مارس / 

آذار 2019 بعد أن أسفر حادثان 
عن مقتل 346 شخًصا. أجاز 
املنظمون في الواليات املتحدة 

وأوروبا وكندا والبرازيل ودول 
أخرى الطائرة الستئناف الطيران 
بعد أن غّيرت شركة بوينغ نظام 

التحكم اآللي في الطيران الذي لعب 
دوًرا في وقوع الحوادث. 

»المركزي السويدي« 
يختبر عملة رقمية

وصل البنك املركزي السويدي إلى 
املراحل النهائية من تجاربه األولى 
في اختبار عملته الرقمية املقترحة 
باسم »الكرونة اإللكترونية«. وأكد 
املركزي أن املراحل التجريبية لهذا 
املشروع الذي يقوم على استخدام 

األموال الجديدة لن تكتمل حتى 
مطلع العام 2022. وشرح أن 
دراسة هذه الخطوة لتحديث 

اعتماد العملة الرقمية من عدمه 
قد تستغرق حتى العام 2026. 

أخبار

أسعار المنازل 
البريطانية

أظهر مسح أعدته شركة هاليفاكس لإلقراض العقاري، ونشرته الجمعة، أن نمو أسعار املنازل البريطانية تسارع، الشهر املاضي، بعدما مدد وزير املالية 
ريشي سوناك إعفاء ضريبيا ملشتريات العقارات في ميزانيته لشهر مارس/ آذار. وقالت الشركة العقارية إن أسعار املنازل زادت 1.1 في املائة على أساس 
شهري خالل مارس، وهي أكبر زيادة في ستة أشهر وتأتي مقارنة مع قراءة مستقرة في فبراير/ شباط. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار املنازل 6.5 
في املائة في مارس، وهي أقوى قراءة في أربعة أشهر. وكانت أرقام مكتب اإلحصاءات الوطنية قد أظهرت صعود أسعار املنازل البريطانية بأسرع وتيرة 

في أكثر من ستة أعوام في نهاية العام املاضي، 2020، نتيجة اإلعفاء الضريبي.

اقتصاد
Saturday 10 April 2021
السبت 10 إبريل/ نيسان 2021 م  28  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2413  السنة السابعة
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إيرادات شحيحة وسط احتجاجات متصاعدة

300
راتــب  قيمة  كــانــت  دوالر 
ريــال  ــف  أل  70 عند  محدد 
اليمن  في  الحرب  بدء  قبل 
في العام 2015، أما اليوم، 
 80 إلــى  قيمته  فانحدرت 
انهيار  وسط  فقط،  دوالرًا 
ــرف  ــســعــر ص مــتــواصــل ل

العملة المحلية.

تحقيق

الحكومة تتهم 
االحتجاجات بالتسييس 

وباستغالل تردي الخدمات

يشترط البنك المركزي 
اليمني توافر السيولة 

لصرف الرواتب

عدن ـ محمد راجح

يواجه اليمن أزمة موارد خانقة. 
ــام  ــزة أمــ ــاجــ وتـــقـــف الـــحـــكـــومـــة عــ
تقلص كبير في اإليرادات النقدية 
إدارة  قدرتها على  مــا يحول دون  املــتــاحــة، 
مؤسسات الدولة في عاصمتها املؤقتة عدن 
وتأمن رواتب املوظفن، وسط احتجاجات 
مــتــواصــلــة فــي عـــدد مــن املـــدن واملــحــافــظــات 
جــنــوب الـــبـــالد. وتــرفــع هـــذه االحــتــجــاجــات 
املــتــصــاعــدة، خــاصــة فــي عـــدن وحــضــرمــوت 
وبـــصـــورة أقــــل فـــي لـــحـــج، شـــعـــارات مــنــددة 
الكهرباء،  خاصة  العامة  الخدمات  بــتــردي 
وتــــطــــالــــب بــتــحــســن األوضــــــــــاع املــعــيــشــيــة 
ــــب  ــ املـــــتـــــدهـــــورة واالنـــــتـــــظـــــام بــــصــــرف رواتـ
املــوظــفــن املــدنــيــن، وزيـــــادة ســقــف األجـــور 
بــمــا يــتــنــاســب مــع الــتــضــخــم املــتــفــاقــم وبما 
كبيرة  الوطنية نسبة  العملة  فقدان  يغطي 
من قيمتها. ووصلت االحتجاجات في وقت 
ســابــق مــن الشهر املــاضــي إلــى حــد اقتحام 
جــزء مــن »قــصــر معاشيق« الــرئــاســي الــذي 
تتخذه الحكومة مقرًا لها منذ عودتها إلى 
عدن عقب تشكيلها نهاية ديسمبر/كانون 
ــادر رئيسها  غــ ذلـــك  املـــاضـــي، وعــقــب  األول 
معن عبدامللك وعــدد مــن الـــوزراء عــدن إلى 
ومــقــربــون من  ويتهم سياسيون  الــريــاض. 
الـــحـــكـــومـــة، املــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
املــمــثــل بــالــحــكــومــة وفــقــًا التـــفـــاق الـــريـــاض، 

بالوقوف خلف التحركات.

تراجع المداخيل
املركزي  البنك  أعلن  الــحــالــي،  الشهر  مطلع 
ــة مـــهـــامـــه فــي  ــأديـ ــتـ الــيــمــنــي أنـــــه مــســتــمــر بـ
صــرف رواتــب موظفي الــدولــة. لكن الجديد 
فــي اإلجــــراءات أنــه جعل الــصــرف مشروطًا 
هذه املــرة بما يصل إليه من مــوارد وتوافر 
السيولة. وهناك سبب آخــر تم إدراجـــه في 
آلــيــة عــمــل الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي، مرتبط 
املتمثلة  االستثنائية  الصحية  بــاألوضــاع 
فــي جائحة كــورونــا، وهــو مــا جعله يعمد 
إلى صرف مرتبات وأجور موظفي قطاعات 
ومـــرافـــق الـــدولـــة وفـــق جــــدول زمــنــي محدد 

لــكــل جــهــة حــكــومــيــة. ويـــقـــول مـــســـؤول في 
املركزي اليمني لـ »العربي الجديد« إن »هذه 
اإلجــــــــراءات قــابــلــة لــلــتــعــديــل مــتــى اقــتــضــت 
الــضــرورة لــذلــك، وبحسب تــدفــق اإليــــرادات 
اليمنين  مداخيل  وانخفضت  البنك«.  إلــى 
بشكل كبير منذ بداية الحرب. ويعاني جزء 
كبير مــن املــوظــفــن خــصــوصــًا فــي صنعاء 
رواتبهم  تــوقــف  مــن  اليمن  ومناطق شــمــال 
منذ نقل البنك املركزي من العاصمة اليمنية 
صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016. 
في املقابل، هبطت القيمة الشرائية لرواتب 
من أعادت الحكومة صرف مستحقاتهم مع 

انهيار قيمة العملة الوطنية.
ويــشــكــو املـــواطـــن عــــارف شــفــيــق مـــن ســكــان 
املعيشية  أوضــاعــه  انــهــيــار  عـــدن،  محافظة 
إلــى حــد »ال يــطــاق«، وفــق تعبيره. ويشرح 
أنـــــه »لـــــم نـــعـــد قــــادريــــن عـــلـــى شــــــراء أبــســط 
أو  أوالدنـــا  تعليم  أو  الغذائية  احتياجاتنا 
الجديد«  »العربي  لـ ويضيف  عمل«.  إيجاد 
ــم تـــعـــد تـــتـــوقـــف عـــنـــد حــــدود  أن املــشــكــلــة لــ
ــــب أو االنـــتـــظـــام فــــي عــمــلــيــة  ــرواتـ ــ ــــرف الـ صـ

صــرفــهــا بــل فــي تحسينها »فــكــل األســعــار 
تــرتــفــع فـــي الـــبـــالد إال الــــرواتــــب ثــابــتــة في 
ــنـــاشـــط االجـــتـــمـــاعـــي،  ــقــــول الـ مـــكـــانـــهـــا«. ويــ
وهــو مــن محافظة حــضــرمــوت الــتــي تشهد 
مـــظـــاهـــرات واحـــتـــجـــاجـــات مــتــواصــلــة منذ 
الـــشـــهـــر املــــاضــــي، إن االحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
يــشــهــدهــا الـــشـــارع الــيــمــنــي ســلــمــيــة. ويلفت 

ــى أن املــحــتــجــن  ــ ــد« إلــ ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ لــ
يـــطـــالـــبـــون بــتــحــســن األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة 
تؤثر  الــتــي  الكهرباء  خصوصًا  والخدمية 
بشكل كبير على املزارعن والفئات العمالية 
في مختلف املهن. وكان محافظ حضرموت 
فرج البحسني قد أعلن في 31 مــارس/آذار 
املــاضــي حــالــة الــطــوارئ وإيــقــاف مسؤولن 
الــتــي تسجل  فــي املحافظة  األمـــن  إدارة  فــي 
مستويات مرتفعة في عدد حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا، وذلك غداة مقتل متظاهر 
وإصابة عدد آخر في إحدى البلدات القريبة 

من مدينة املكال عاصمة املحافظة.

صراع نفوذ؟
ــادي فــيــصــل عــبــد الــغــنــي  ــتـــصـ الـــبـــاحـــث االقـ
يفيد في حديث مع »العربي الجديد«، بأن 
»الحكومة بعد عودتها إلى عدن اكتشفت أن 
كل شيء في عاصمتها املؤقتة تحت نفوذ 
وسيطرة شريكها في الحكومة، أي املجلس 
االنتقالي، والذي عمل على عرقلتها بهدف 
املهيمن  الــطــرف  بمثابة  لــيــكــون  احــتــوائــهــا 

على إدارة األوضاع من خلف الطاولة« وفق 
تــوصــيــف عــبــد الــغــنــي. ويـــؤكـــد أن سيطرة 
على  إمــاراتــيــًا  املــدعــوم  الجنوبي  االنتقالي 
عــدن ومــحــافــظــات أخـــرى فــي جــنــوب اليمن 
العامة  اإليـــــرادات  عــلــى  الهيمنة  لــه  أتــاحــت 
التسلل  وتكوين اقتصاد خاص به بدأ في 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــطـــاعـــات االقــتــصــاديــة 
االتــصــاالت  مثل  واالستثمارية  والتجارية 
والـــعـــقـــارات وتـــجـــارة الـــوقـــود. ويــربــط عبد 
ــأرب املــشــتــعــلــة أخــيــرًا  الــغــنــي بـــن مـــعـــارك مــ
وبن الضغوط التي تعرضت لها الحكومة 
وأدت إلى مغادرتها عــدن، »إذ كانت تعمل 
والغاز  النفط  تصدير  إعـــادة  محاولة  على 
ــًا مــــن حــقــول  الـــطـــبـــيـــعـــي املــــســــال خـــصـــوصـ
صــافــر فــي مـــأرب والــتــي تــعــد أهـــم املــصــادر 
املــتــاحــة أمــامــهــا مــن حــقــول الــنــفــط والــغــاز، 
ــات املـــشـــتـــعـــلـــة عـــلـــى تـــخـــوم  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لـــكـــن املـ
املحافظة النفطية بددت كل الخطط الرامية 
الستغالل أهم مورد حكومي متاح«. بدوره، 
يعتبر مسؤول حكومي، رفض الكشف عن 
هــويــتــه، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن االحتجاجات مسيسة، »وهي تتخذ من 
املعيشية  األزمـــات  وتفاقم  الخدمات  تــردي 
الحكومي  املــســؤول  ينكر  ال  مطية«.  مجرد 
أنه  إال  واالقــتــصــادي،  االجتماعي  التدهور 
ــــذي يقف  ــر الـ ــ يـــقـــول إن »عـــلـــى الـــطـــرف اآلخـ
خلف تأجيج األوضاع وتلغيم أجواء العمل 
في العاصمة املؤقتة عدن، التعاون في إطار 
التي أصبح شريكًا رئيسيًا فيها  الحكومة 
لتذليل كل الصعوبات واملعوقات، وتحسن 
ـــاع املعيشية في  الــخــدمــات الــعــامــة واألوضـ
كل املحافظات واملناطق الواقعة تحت نفوذ 
دولــيــًا«. ويلفت هذا  بها  املعترف  الحكومة 
املسؤول الحكومي إلى سلسلة من الخطط 
لتنفيذها قبل  تــعــّد  الــحــكــومــة  كــانــت  الــتــي 
م األوضـــــــاع، مــنــهــا الــتــعــاقــد مـــع شــركــة 

ّ
تـــــأز

ــادة إصـــالح وصــيــانــة مصافي  صينية إلعــ
ــدن لــتــكــريــر املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة »وهــــي  ــ عـ
خـــطـــوة كـــانـــت كــفــيــلــة بــحــل جــــزء كــبــيــر من 
مــشــكــلــة الــكــهــربــاء والــــوقــــود«، إضـــافـــة إلــى 
خــطــة كـــان يــتــم اإلعـــــداد لــتــنــفــيــذهــا لهيكلة 
ميناء عدن وتطوير خدماته بصورة تؤدي 
إلــى استغالله بشكل أفــضــل، مــا يــؤدي إلى 
ــه الــتــي تــعــانــي مـــن الــتــبــديــد  ــراداتــ زيـــــادة إيــ

والتشتت.

تفاقم األزمات
ر أكــثــر مــن مــســؤول أمــمــي، أخــيــرًا، من 

ّ
وحـــذ

لليمنين في  املــعــيــشــيــة  األوضـــــاع  تـــدهـــور 
ظــل عـــودة شــرســة لــفــيــروس كــورونــا، حيث 

الــنــاس بإمكانهم تحمل  لــم يعد املــزيــد مــن 
تكاليف الطعام أو املواد األساسية األخرى، 
مؤكدين أن نقص املــوارد يسرع من تفشي 
ــة وتــــدهــــور األوضــــــــاع اإلنـــســـانـــيـــة.  ــاعـ املـــجـ
وتطالب املنظمات الدولية بضرورة إيجاد 
ــوقـــود  ــلـــول جــــذريــــة ملــشــكــلــة اســـتـــيـــراد الـ حـ
العالقة في املبادرات  التي تتصدر املشاكل 
والــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي يــقــودهــا 
أخـــيـــرًا املــبــعــوث األمــيــركــي إلـــى الــيــمــن، في 
الــوقــت الـــذي تضاعفت فيه أســعــار الــوقــود 
مــرتــن إلـــى ثـــالث مـــرات فــي بــعــض املناطق 
نتيجة النقص الحاد في اإلمــدادات، والذي 
أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار املواد 

الغذائية والرعاية الصحية. أزمة رواتب 
في اليمن

تتصاعد التحركات في اليمن، خاصة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا. يطالب 
المحتجون بصرف الرواتب للعاملين في القطاع العام، وزيادة األجور، فيما تنظر الحكومة إلى 

التحركات على أنها مسيّسة، وتقر بضعف الموارد لتوفير صرف منتظم للمستحقات
الفقر يفاقم انتشار كورونا

ينتشر فيروس كورونا بسرعة في اليمن، في وقت يصعب على 
ثلثي الــســكــان الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات الــصــحــيــة، كــمــا أن نصف 
املرافق الطبية فقط استمرت بالعمل من جراء الحرب، وفق تقارير 
سابقة ملنظمة الصحة العاملية. ومع توسع دائرة الفقر، ال يستطيع 
ــراءات احــتــرازيــة مــن الفيروس،  عــدد كبير مــن املواطنني اتــخــاذ إجـ
ــازات، فيما  ــفـ بسبب عـــدم قــدرتــهــم حــتــى عــلــى شـــراء كــمــامــات وقـ
التباعد  يستمر االختالط من دون أي قدرة على توفير متطلبات 
االجتماعي في أماكن العمل واألسواق. ومنذ أسابيع يواجه اليمن 

موجة ثانية من فيروس كورونا، ضربت جميع املحافظات، ما أدى 
إلى خلق تداعيات إنسانية وصحية كبيرة. وتفيد آخر إحصائيات 
اللجنة الوطنية العليا ملواجهة كورونا في اليمن إلى أنه تم تسجيل 
5133 حالة مؤكدة، منها 1004 وفيات. وهذه الوفيات مسجلة منذ 
منتصف مارس/ آذار املاضي فقط، وفقًا لألمم املتحدة التي أكدت 
أن أعداد اإلصابات أكبر بكثير من تلك املعلنة، وحذرت في تقرير 
اليمن وسط  »ارتفاع خطير« في اإلصابات في  الخميس من  يوم 

ضعف التمويل اإلنساني.

جزء من 
المشاركين 
في احتجاجات 
عدن 
)صالح العبيدي/ 
فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجّمال

لتتصدر  الرغيف  طوابير  عــادت 
املــشــهــد فــي شــــوارع لــبــنــان. هــذه 
املــــــرة األزمـــــــة ال تـــرتـــبـــط بــنــقــص 
الــقــمــح وال املـــحـــروقـــات وال حــتــى بــإضــراب 
من  بقرار مسبق  إنما  اعتراضي،  أو تحرك 
اتــحــاد نــقــابــات األفــــران فــي لــبــنــان. األخــيــر، 
أعلن أنه لن يسلم الخبز، بدءًا من الجمعة، 
ــــي األحـــــيـــــاء وال  ــال الــــتــــجــــاريــــة فـ ــ ــــحـ إلــــــى املـ
املبيعات  سيحصر  وإنــمــا  الــســوبــرمــاركــت، 
فـــي مـــراكـــز األفــــــران ذاتـــهـــا. الــســبــب، »لــعــبــة 
ابـــــتـــــزاز مــــا بــــن االتـــــحـــــاد والـــحـــكـــومـــة فــي 
صــــراع عــلــى تــحــديــد قــيــمــة أربـــــاح األفـــــران، 
إلــى  الــــذي سيضطر  املـــواطـــن  ثمنها  يــدفــع 
املراكز  إلــى  للوصول  طويلة  مسافات  قطع 
الرئيسية لأفران، ومن ثم تعريض صحته 
لــلــخــطــر عــبــر وقـــوفـــه فـــي طـــوابـــيـــر فـــي ظل 
انـــتـــشـــار كــــورونــــا، لـــشـــراء الـــرغـــيـــف«، وفــق 

متابعن للملف.
فــقــد اتــخــذ اتــحــاد الــنــقــابــات بــعــد الجمعية 
ــرارًا  ــ ــتـــي عـــقـــدهـــا الــخــمــيــس قـ الــعــمــومــيــة الـ
بزيادة هامش ربحه عبر االمتناع عن دفع 
كلفة توصيل الخبز إلى املحال، وذلك بعد 
قرار وزارة االقتصاد زيادة زنة ربطة الخبز 
للربطة  غــرامــات  وعشرة  غرامًا   15 الكبيرة 
الصغيرة »ما زاد كلفة اإلنتاج على صاحب 

كل  لبنانية على  ليرة  آالف   6 بقيمة  الــفــرن 
طــن مــن الطحن بما يـــوازي أقــل مــن نصف 
ــــدوالر فــي الــســوق الــســوداء  دوالر )ســعــر الـ
أكثر من 12 ألف ليرة(«، وفق بيان لالتحاد. 
يقول نقيب األفران واملخابز في لبنان علي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »ال أحــد  إبـــراهـــيـــم لـــ
يقبل أن يــكــون هــامــش الــربــح عــنــده عشرة 
في املائة كحد أقصى، وال صناعة في البلد 
تأخذ هذا الهامش، وبالتالي، فإننا نعاني 
من خسائر كبيرة ونقوم بتوزيع الخبز من 
دون أي ربٍح«، مؤكدًا ضرورة بحث هامش 
الربح مع وزارة االقتصاد. ويرى إبراهيم أن 
الخبز متوافر في صاالت األفران واملخابز، 
الخبز،  بتوزيع  يلزمنا  قــانــون  يــوجــد  »وال 
بــل فقط بما تــحــدده وزارة االقــتــصــاد على 
صــعــيــد الـــــوزن والـــســـعـــر«. ويـــشـــدد النقيب 
 وزارة 

ّ
عــلــى »أن أصـــل املــشــكــلــة يــرتــبــط بـــأن

االقتصاد والتجارة تعمد الى إعداد دراسة 
 
ً
ــار والــــــوزن مــنــفــردة ــعـ الــكــلــفــة وتـــحـــدد األسـ
ــــرأي الــنــقــابــيــن املــعــنــيــن  ــــذ بـ مـــن دون األخـ
وتـــغـــّيـــبـــهـــم تـــمـــامـــًا وتـــتـــجـــاوزهـــم وهـــــو مــا 
نـــرفـــضـــه ونـــســـتـــنـــكـــره، ونـــحـــن مــســتــمــرون 

بقرارنا حتى إشعار آخر«.
ــر عـــــــام الـــحـــبـــوب  ــ ــديـ ــ ــــول مـ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
فـــي وزارة االقــتــصــاد  الــســكــري  والــشــمــنــدر 
»العربي الجديد«: »سبق  جرجس برباري لـ
 سعر 

ّ
وقــلــنــا بـــوضـــوح لــنــقــابــات األفـــــران أن

الــخــبــز يتضّمن هــامــش ربـــح أكــبــر فــي حــال 
بيعه بصاالت العرض في األفــران، وهامش 
 
ّ
أن الــخــارج، باعتبار  إلــى  أصــغــر عند بيعه 

هـــنـــاك تــكــالــيــف إضـــافـــيـــة نــاتــجــة عـــن كلفة 
النقل وربح صاحب املحل أو السوبرماركت 
 »هــّم الـــوزارة 

ّ
وتعرفة لــلــمــوزع«. وأضـــاف أن

تحميل  وعـــدم  الخبز  ربــطــة  تخفيض سعر 
املواطنن أعباء إضافية وال سيما في سلعة 
الخبز،  الفقير وهــي  لقمة  أساسية جــدًا في 
ــال حــصــول  ــع وزنـــهـــا فـــي حـ وفـــي املــقــابــل رفـ
زيادة بالسعر تبعًا للمؤشرات التي نعتمد 
صعيد  على  ســـواء  الــســعــر،  لتحديد  عليها 
الــخــمــيــرة  أو  املـــــــــازوت،  أو  الـــقـــمـــح،  أســــعــــار 
والنايلون وما إلى ذلك«. ويلفت برباري إلى 
 اتحاد األفران عاتٌب على وزارة االقتصاد 

ّ
أن

الــتــي بــنــظــره تــضــّيــق عــلــيــه هــامــش الــربــح، 
وبـــكـــل األحــــــوال هـــم اتـــخـــذوا قـــــرارًا مجحفًا 

بحقهم أواًل وسيؤثر سلبًا عليهم.
ــام الـــحـــبـــوب والــشــمــنــدر  ــ ــر عـ ــديـ ويـــكـــشـــف مـ
»الــعــربــي  لـــ االقـــتـــصـــاد  فـــي وزارة  الـــســـكـــري 
سينخفض  الخبز  ربطة  سعر   

ّ
أن الجديد« 

في الفترة املقبلة، لعوامل ومؤشرات كثيرة، 
أبرزها انخفاض أسعار القمح واملحروقات 
ــا اســــتــــخــــدام نــايــلــون  ــدأنــ ــك بــ ــذلــ ــًا، وكــ ــيـ ــاملـ عـ
بنوعية أخرى أرخص. إال أن رئيس جمعية 
حماية املستهلك في لبنان زهير برو يشدد 
في حديثه مع »العربي الجديد« على وجود 
ل في السلطة السياسية – 

ّ
س يتمث حلٍف مقدَّ

التجار – املصارف، أما املواطن فهو ضحية 
غياب دولة القانون وضعف املحاسبة، فيما 
تعمد وزارة االقتصاد على دعم االحتكارات. 
 قــطــاع األفــــران هــو أحــد 

ّ
ويــلــفــت بـــرو الـــى أن

»مزاريب« تغذية األحزاب والطوائف ويدخل 
في لعبة املحاصصة ويوزع بالتساوي على 
الــتــجــار املــرتــبــطــن بــاملــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
وهـــذا الــواقــع مــوجــود منذ ســنــوات طويلة، 
 ما يحصل اليوم »مهزلة ومنهبة« 

ّ
مؤكدًا أن

وشّد حبال بن النقابات ووزارة االقتصاد«. 
 هناك تقريبًا 4 أفران كبيرة 

ّ
ويكشف برو أن

مـــن أصــــل 220 فـــرنـــًا، عـــبـــارة عـــن »كــارتــيــل« 
يــســيــطــر عــلــى ثــمــانــن فـــي املـــائـــة مـــن ســوق 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

طــالــبــت الــســلــطــات الــلــيــبــيــة كـــافـــة الــشــركــات 
ــلــــة فـــــي الـــــبـــــالد بــــااللــــتــــزام  الـــنـــفـــطـــيـــة الــــعــــامــ
بــمــســؤولــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة، بــعــد الــعــشــريــة 
ــــرب وعـــــــــدم االســــتــــقــــرار  ــحــ ــ ــن الــ ــ الـــــــســـــــوداء مــ
ــع  ــاريــ ــشــ ــــف املــ ــوقــ ــ ــي وتــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاســــي واألمـ ــيــ ــســ الــ
التنموية. وأكدت مصادر من حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن لــيــبــيــا تــفــتــح مـــن جــديــد مــلــف املــســؤولــيــة 
التركيز  مع  النفطية،  للشركات  االجتماعية 
عــلــى إطـــالق مــشــاريــع تنموية ذات األولــويــة 
ــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة تــتــعــلــق بـــدعـــم الــشــركــة  فـ
ــاء بــــاإلضــــافــــة إلــــــى قـــطـــاع  ــكـــهـــربـ ــلـ ــة لـ ــامــ ــعــ الــ
ــاء كـــورونـــا. إضــافــة إلــى  الــصــحــة ملــواجــهــة وبـ
التي وعــدت شركة »إيني«  القديمة  املشاريع 
تخصصي  مستشفى  إقامة  منها  بتمويلها 
فـــي مــنــطــقــة تـــاجـــوراء بــطــرابــلــس، بــاإلضــافــة 
إلى إنشاء مركز لعالج السرطان ومستشفى 
تخصصي في املنطقة الشرقية. وكان رئيس 
دعا  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية  الحكومة 
ــــى االســتــثــمــار  ــنــــي« اإليـــطـــالـــيـــة إلـ شـــركـــة »إيــ

فــي بــالده،  التعليم والصحة والــكــهــربــاء  فــي 
للشركة  التنفيذي  بالرئيس  اجتماعه  خالل 
كالوديو ديسكالزي في طرابلس، في نهاية 

شهر مارس/ آذار املاضي. 
ــام 2007، بــــدأت لــيــبــيــا الــضــغــط على  وفـــي عـ
لــلــمــشــاركــة فـــي التنمية  الــنــفــطــيــة  الــشــركــات 
الشركات  عدد  ويبلغ  واالجتماعية،  املكانية 
العاملة بالقطاع النفطي أكثر من 22 شركة، 

بحسب تقارير حكومية.
ليبيا  إن  النفطي محمد أحمد،  املحلل  وقــال 
ــيـــة  تـــــأخـــــرت فـــــي تـــطـــبـــيـــق مـــفـــهـــوم املـــســـؤولـ
ــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«  االجــتــمــاعــيــة. وأوضــ
يـــكـــون  أن  يـــجـــب  ــفــــهــــوم  املــ هــــــذا  تـــطـــبـــيـــق  أن 
ــاطـــق  ــنـ ــنــــاطــــق اإلنــــــتــــــاج ومـ ــًا فـــــي مــ حــــصــــريــ

الــعــبــور وعــبــر تــحــديــد االحــتــيــاجــات مسبقا 
بــالــتــفــاهــم مـــع أهـــالـــي هــــذه املـــنـــاطـــق، ولــيــس 
آالف  تبعد  قبل حكومة  من  مركزية  بطريقة 
األميال عن هذه املناطق. وأضاف أن تطبيق 
املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ال يــعــفــي الــشــركــات 
ــار الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة  ــ مـــن تــعــويــض اآلثـ
والــصــحــيــة الــنــاتــجــة عـــن أعــمــالــهــا، وهــــذه ال 
تــدخــل مــحــاســبــيــا تــحــت مــفــهــوم املــســؤولــيــة 
االجتماعية. ودعا إلى ضرورة أن تخضع أي 
مصاريف في هذا البند لرقابة مالية شديدة 
الــرقــابــة املحلية. مــن جانبه،  مــن قبل أجــهــزة 
اعـــتـــبـــر املـــحـــلـــل االقــــتــــصــــادي بــشــيــر املــصــلــح 
أن تــحــمــل الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة مــســؤولــيــتــهــا 
االجتماعية يسهم في التخفيف من الصرف 
 عــن توفير فرص 

ً
مــن املــوازنــة الــعــامــة، فــضــال

واملساهمة  اإلنتاج  مناطق  في  للسكان  عمل 
في تنمية املناطق املجاورة للحقول النفطية. 
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة مــع تــزايــد الــديــن الــعــام 
ــلــــي، وانــــخــــفــــاض احـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــقــد  ــحــ املــ
األجــنــبــي فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تــعــرض الــقــطــاع 
ــفـــاق  ــــط إهــــمــــال اإلنـ الــنــفــطــي لـــلـــصـــدمـــات وسـ

االستثماري في بنود امليزانية العامة.

الخرطوم ـ هالة حمزة

أثــار إعــالن صندوق النقد والبنك الدولين 
إمـــكـــانـــيـــة إعـــــفـــــاء الــــخــــرطــــوم مـــــن الــــديــــون 
البالغة أكثر من 50 مليار دوالر  الخارجية 
الكثير من النقاشات والتساؤالت في البالد، 
ففي حن تعول السلطات على هذه الخطوة، 
اعــتــبــر خــبــراء أنــهــا لــيــســت ســـوى اســتــبــدال 
دائــنــن سابقن بــجــدد العــتــبــارات قانونية 
تــحــكــم عــمــل مــؤســســات الــتــمــويــل الــدولــيــة. 
والتخطيط  املــالــيــة  وزارة  أول  وكــيــل  وقـــال 
»العربي  لـ ياسن  أمــن صالح  االقــتــصــادي 
الـــجـــديـــد« إن غــالــبــيــة الــــديــــون الــخــارجــيــة 
للسودان نتجت عن قروض تم استخدامها 
فـــي بـــرامـــج ومـــشـــاريـــع لــيــســت ذات جـــدوى 
آليات  وفــق  وأعـــدت  للمواطنن،  اقتصادية 
بعيدة عن التخطيط التنموي. ونفى ياسن 
للدائنن،  اســتــبــدااًل  الخطوة  هــذه  تكون  أن 
الدوليتن  املؤسستن  مــن  تــم  مــا  أن  مبينًا 
هــو اســتــبــدال دائــنــن بــشــركــاء فــي التنمية 
جـــاهـــزيـــة  إلــــــى  ــًا  ــتــ الفــ بــــمــــؤســــســــات،  ودول 
الــحــكــومــة لــالســتــفــادة مــن هـــذه املستجدات 
بتحديد أولويات التنمية. في املقابل، اعتبر 
اللجنة االقتصادية في قوى الحرية  عضو 
للحكومة  السياسية  الحاضنة  والتغيير، 

»الـــعـــربـــي  ــه لــــ ــلـ االنـــتـــقـــالـــيـــة، عــــــادل خـــلـــف الـ
الجديد« أن خطوة إعفاء السودان من الديون 
الــخــارجــيــة هـــي عــمــلــيــًا اســـتـــبـــدال الــدائــنــن 
التي  الــقــانــونــيــة  الــصــعــوبــات  عــلــى  للتغلب 
الدولين بعدم  النقد والبنك  تلزم صندوق 
ديونها  بــســداد  تلتزم  ال  دول  مــع  التعامل 
الــســيــاديــة، وبــالــتــالــي ســيــحــصــل الـــســـودان 
عـــلـــى قـــــرض تـــجـــســـيـــري مـــؤقـــت وبـــشـــروط 
ســداد جديدة. وأكــد ان ذلــك يمكن السودان 

مــن الــحــصــول عــلــى تــمــويــل دولـــي وقـــروض 
مالية.  التزامات  أي  ومنح عقب تحرره من 
البنك  أعلن  التي  املبالغ  الله  خلف  وانتقد 
الدولي عن تقديمها على شكل دعم ميسر 
آثــار  لــلــحــكــومــة لتخفيف  وتــمــويــل مــبــاشــر 
املواطنن.  االقتصادية على  »اإلصــالحــات« 
 املبلغ زهيد في حدود 635 مليون 

ّ
وقال إن

دوالر، منها 215 مليون دوالر دعم مباشر 
لــلــمــوازنــة و420 مــلــيــونــًا لــتــمــويــل بــرنــامــج 
ثمرات لدعم األسر. ولفت إلى أن هذه املبالغ 
يدفعها  الــتــي  الباهظة  الــفــاتــورة  ي 

ّ
تغط ال 

اإلصــالحــات  لهذه  ثمنًا  الــســودانــي  الشعب 
العملة  القاسية والتي شملت خفض قيمة 
الوطنية وتحرير الوقود والسلع والتضخم 

الجامح الذي تسبب في تآكل املدخرات. 
مـــن جــهــتــه، أكـــد املــحــلــل االقـــتـــصـــادي هيثم 
ــتـــحـــي أن هـــــــذه الــــخــــطــــوة تــــعــــزز جـــهـــود  فـ
أزمــة  لحل  الجنوب  انفصال  منذ  الــســودان 
الـــديـــون وتـــزيـــد مـــن فــــرص الــحــصــول على 
ــــروض ومـــســـاعـــدات تــنــمــويــة حــرم  مــنــح وقــ
 عــن تمكن 

ً
منها ألكثر مــن 40 عــامــًا، فضال

الـــســـودان مــن الــتــفــاوض مــع نــــادي بــاريــس 
والــــــذي تــتــطــلــب قــــواعــــده تــطــبــيــق بــرنــامــج 
مؤسسات  تتبناه  الــذي  الهيكلي  التكييف 

التمويل الدولية.

ابتزاز اللبنانيين 
بالرغيف

داخل بنك السودان المركزي 
)أشرف شاذلي/ فرانس برس(

إلزام شركات النفط بالمسؤولية االجتماعية

إلغاء الديون الخارجية يثير التساؤالت

صراع األفران والحكومة 
يجدد الطوابير

تجددت طوابير الرغيف 
في لبنان بعدما قررت 

األفران االمتناع عن توزيع 
ربطات الخبز إلى المحال 

للحفاظ على أرباحها، 
وسط اتهامها باالحتكار

ليبيا اقتصاد الناس

السودان

قررت األفران وقف 
توزيع الخبز للمحال 

لتثبيت أرباحها

دعوات للتركيز على 
احتياجات السكان في 

مناطق اإلنتاج

برو  ويشير  طــائــلــة.  أربــاحــًا  ويجني  الخبز 
لم يعد بمقدورها تحديد  الجمعية   

ّ
أن إلــى 

نسب ارتفاع أسعار املواد الغذائية والسلع 
الشاملة  الفوضى   

ّ
ظــل فــي  تفعل  كانت  كما 

واالنــهــيــار الــكــامــل، وعــدم اســتــقــرار األسعار 
ــر. وكــانــت   وآخــ

ّ
 بــن مــحــل

ً
واخــتــالفــهــا اصـــال

الخبر  ربطة  حــددت سعر  االقتصاد،  وزارة 
زنة 920 غرامًا بـ2500 ليرة لبنانية، والربطة 
زنة 440 غرامًا كحد أدنى بسعر 1750 ليرة 

لبنانية كحد أقصى.
ــا تــســتــنــد فــي  ــهــ ــى أنــ ــ وأشــــــــــارت الـــــــــــوزارة الــ
تحديد سعر ووزن الخبز اللبناني األبيض 

فـــي األفــــــران واملـــتـــاجـــر عــلــى كــافــة األراضــــي 
إلى معايير مختلفة، منها سعر  اللبنانية، 
الــعــاملــيــة، سعر صرف  الــبــورصــة  القمح فــي 
الدوالر وسعر املحروقات، واستناًدا لدراسة 
عــلــمــيــة لــتــحــديــد كــمــيــة املـــكـــونـــات املــطــلــوبــة 

إلنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني.

خالل تحرك ضد زيادة 
سعر الرغيف )جوزيف 
عيد/ فرانس برس(

Saturday 10 April 2021 Saturday 10 April 2021
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الصيام المتقطع أحد أشكال النظم الحديثة لفقد الوزن، ويمكن اغتنام 
رمضان كفرصة أولية لفقد الوزن، ويمكن أن تســتمر في فقد الوزن من 

خالل صيام النوافل

سؤال في الصحة

المطعمون بلقاح كوفيد ـ 19... هل ينشرون الفيروس؟
بعد التحذير ألشهر من أن األشخاص الذين تم تطعيمهم 

يجب أن يظلوا حذرين حتى ال ينقلوا العدوى لآلخرين، جاء 
تصريح الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة املركز األميركي 

للسيطرة على األمراض )CDC(، مخالفًا لهذه التحذيرات، 
إذ قالت إن »األشخاص امللقحون ال يحملون الفيروس؛ وال 

يمرضون«، وكانت والينسكي تشير إلى دراسة جديدة للمركز، 
رصدت أن األشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل بلقاحات 

شركتي Moderna وPfizer محميون بدرجة كبيرة من اإلصابة. 
وفي هذه الدراسة درس الباحثون كيفية حماية اللقاحات 

لـ 4000 من العاملني الصحيني والعاملني األساسيني، وبعد 
جرعة واحدة، انخفض خطر اإلصابة بنسبة 80%، ووصل لـ 

90% بعد الجرعة الثانية، وهذه نتائج مقاربة لنتائج التجارب 

السريرية للقاحات.  وقال متحدث باسم مراكز السيطرة على 
األمراض بأميركا )CDC(: »إن الدكتورة والينسكي تحدثت 

بشكل غير دقيق، فمن املمكن أن يصاب بعض األشخاص الذين 
تم تطعيمهم بالكامل بـ Covid-19، وال يوجد حتى اآلن أي دليل 

واضح عما إذا كان بإمكانهم نشر الفيروس لآلخرين، ونحن 
مستمرون في تقييم األدلة«. ولم تغير )CDC( توصياتها 
بشأن اتخاذ اإلجراءات االحترازية واالحتياطات الوقائية 

حتى بعد الحصول على اللقاح. ورفض بعض خبراء الصحة 
العامة تصريحات والينسكي، وقال د. بيتر باخ، مدير مركز 

السياسات الصحية: »هذا يفتح الباب أمام املشككني، ويقوض 
تمامًا أي حجة متبقية حول ضرورة استمرار الناس في ارتداء 

األقنعة بعد التطعيم«.

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

الصيام
كيف تحوله لنظام فعال 

لعالج السمنة؟
محمد يوسف

السمنة وباء يعاني منه أكثر من ثلث البشر، 
ويصيــب أجهــزة الجســم املختلفة مثل القلب 
والرئتــني واألوعيــة الدمويــة، ويســبب مرض 
ذلــك،  وغيــر  العظــام  والتهابــات  الســكري 
حياتــه،  طيلــة  للمريــض  مصاحبــا  ويظــل 
مــدى  يكــون  أن  يجــب  الســمنة  فعــاج  لــذا 
الحيــاة وبمعرفــة فريــق طبــي متكامــل، وفــي 
تخصصــات مختلفــة. والســمنة ال تســتثني 
األغنيــاء  فتصيــب  دولــة  أو  مجتمــع  أي 
والفقــراء، واملجتمعات املتحضرة واملتأخرة، 
ومما يثير الدهشــة أن الغنى والفقر حالتان 
الســمنة  أن  إال  متناقضتــان  اجتماعيتــان 
تنتشر فيهما جميعا. فقد يتعرض األغنياء 
لإلصابــة بالســمنة، لكثــرة وتنــوع املأكــوالت 
ليــل  عنهــا  واإلعــان  ترويجهــا  يتــم  والتــي 
نهار، وقد يعاني الفقراء من السمنة ألنهم ال 
يملكــون رفاهيــة شــراء األكل الصحي، والذي 
غالبــا مــا يكــون غالــي الســعر ألنــه يحتــوي 

على البروتينات والفواكه والخضروات.
الســمنة  عــاج  أن  طبيــًا  عليــه  املتفــق  ومــن 
مــن  تبــدأ  عــدة  وســائل  ويشــمل  متنــوع، 
ثــم  الحيــاة،  نمــط  وتغييــر  »الريجيــم«، 
عاجــات باألدويــة ثــم التدخــات باملنظار أو 
إجــراء جراحــة لعاج الســمنة املفرطــة، ولكي 
ينجح العاج ال بد أن يكون تأثيره مســتمرا 
بل ومدى الحياة، ومن املاحظ أن أغلب هذه 

العاجات مرتفعة التكلفة.

السبب وراء عدم نجاح النظم الغذائية
حاول الكثيرون اتباع نظام غذائي معني فيه 
التــزام بنوعيــات معينــة مــن األكل وكميــات 
معينــة وأوقــات معينة، ومــا اتفق عليه أغلب 
مــن مارســوا »الريجيــم« أن النجــاح ال يــدوم، 

وأن الوزن الذي ذهب غالبا ما يعود.
 ولقــد درس الباحثــون ســبب عــدم اســتمرار 
نجــاح النظــم الغذائيــة، فوجــدوا أن الســبب 
الرئيســي غالبــًا مــا يرجــع إلــى أن مــن يتبــع 
ألنــه  عليــه  االســتمرار  يســتطيع  ال  الرجيــم 
والعاطفــة،  العقــل  بــني  صــراع  حالــة  يمثــل 
املحبــب  الطعــام  تنــاول  وإرادة  والعــادات 
لإلنســان، ممــا يجعلــه يشــعر بحرمــان دائــم 
يضغــط علــى مشــاعره وأعصابه، ثــم إن امللل 
والتعــب، وخاصــة وقــت الضغــوط، يســببان 
لنظامــه  املــرء  فيعــود  واالنهيــار  اإلحبــاط 
الغذائــي  النظــام  الغذائــي األول.. باختصــار 

قيد، واإلنسان ال يحب القيود.

طرق جديدة للنظم الغذائية
دايــت،  أو  ريجيــم  لعمــل  طــرق  عــدة  هنــاك 
»كيتــو«  يســمى  مــا  حاليــا  أشــهرها  ومــن 
و»قرطــاي«، ونظــام قليــل الكربوهيــدرات، ثم 

حديثا 
 »intermittent fasting« ظهــر الصيــام املتقطــع
منهــا  نــواح  عــدة  فــي  فاعليتــه  أثبــت  الــذي 
مقاومــة  الحــرق، وكذلــك كســر  معــدل  زيــادة 
ممــا  الســكر  حــرق  علــى  للتأثيــر  اإلنســولني 
بطريقــة  الــوزن  فقــد  علــى  الكثيريــن  ســاعد 
ســهلة طبيعيــة لــم تحــرم املريــض مــن تنــاول 

ما يريده، ولكن في أوقات معينة.

صيام المســلمين أحد أشكال الصيام 
المتقطع

املســلمون أكثــر مــن مليــار فــي بقــاع األرض 
يصــوم الكثيــر منهــم شــهر رمضــان، وكثيــر 
ة والنافلــة، 

ّ
مــن األيــام األخــرى مــن بــاب الســن

ثابتــا وقويــا للصيــام،  دافعــا  فهــم يملكــون 
وحيث إن عاج الســمنة يجب أن يكون مدى 
الحيــاة، ويــا حبــذا أال يكــون مكلفــا، لــذا فــإن 

وضعهــا  التــي  بالطريقــة  املتقطــع  الصيــام 
ســهلة  وســيلة  يمثــل  للمســلمني  اإلســام 
وطبيعيــة وليســت مكلفــة وال تحتــاج الكثير 

من الجهد،
ويمكــن أن يكــون هــذا الصيــام وســيلة نافعــة 
للتخلص من الســمنة، واملحافظة على حياة 
التنفيــذي  اإلطــار  فــي  إذا وضعنــاه  صحيــة 
املناســب. ويمكــن إحــداث بعــض التغييــرات 
الــذي  الطبــي  املتقطــع«  »الصيــام  نظــام  فــي 
أثبــت فاعليتــه، ليتوافــق مع صيام املســلمني 
الدينيــة  طقوســهم  مــع  اســتمراره  ليضمــن 

مدى الحياة.

اغتنــام رمضــان  األولــى...  المرحلــة 
كفرصة

ولنبــدأ بفكــرة إحــداث تغييــر هام جــدًا، وهو 
إخضاع فترة اإلفطار بني الفطور والسحور 
لشــيء مــن ضبــط الســعرات والتــي ســتؤدي 
قــدر  فقــدان  إلــى  رمضــان  شــهر  نهايــة  فــي 
مناسب جدا، فلو اعتاد الصائم على حساب 
الســعرات فــي الفتــرة بــني الســحور والفطــور 
ألغلــب  ُســعرة   1000 عــن  تزيــد  ال  بحيــث 
النــاس، مــع البقــاء متحــركًا إلــى حــد مــا فــي 
نهار يوم الصيام، فيمارس املشــي أو بعض 

الرياضة.
ســعرات  علــى  املحافظــة  تحقيــق  ويمكــن 
بالتركيــز  والســحور  الفطــور  بــني  مناســبة 
مــع  الســعرات  قليلــة  الســوائل  شــرب  علــى 
والخضــار،  والفواكــه  البروتينــات  تنــاول 
والبعد عن الحلويات والكربوهيدرات عالية 

السعرات، ولنضرب نموذجا:
- اإلفطار على تمرة وماء وكوب شــاي كبير 
شــوربة   + العســل  مــن  بقليــل  محلــى  بلــن 

بدون محتوى.

- بعد ساعة إلى ساعتني يمكن تناول وجبة 
بروتــني )لحــم أو دجــاج مشــوي( + خضــار 
+ فاكهــة )ليســت تمــرًا( علــى مــدى ربــع إلــى 

نصف ساعة.
- بعــد ســاعتني إلــى 3 ســاعات يمكــن تنــاول 

زبادي منزوع الدسم محلى ببدائل السكر.
- الســحور جبنــه أو فــول وقطعــة خبــز ســن 

وفاكهة طازجة أو خضار.
- يجب شــرب ســوائل بدون ســعرات، أو شرب 

ماء ال يقل عن لترين.

المرحلة المتقدمة... صيام النوافل
ويأتــي الجــزء الثانــي أو املرحلــة املتقدمــة فــي 
منهجية الصيام املتقطع عند املسلمني، وهو 
الصيــام فــي غيــر رمضــان حيــث هنــاك صيــام 
تطــوع »نفــل« يشــجع الديــن فيــه النــاس علــى 
صيــام عــدة أيــام متتاليــة حيــث تكــون نتيجة 
الصيــام ســريعة وواضحــة فــي فقــدان الــوزن، 

ومثال ذلك:
- صيام الستة البيض في شهر شوال.
- صيام األيام الثاثة منتصف الشهر.

- صيام األيام األولى في ذي الحجة.
فرمضــان والثاثة أيام في منتصف الشــهر 
القمــري واأليــام األولــى فــي شــوال وأيام ذي 
الحجــة، تمثــل فرصــة إلحداث إنجاز ســريع 
فــي مجــال فقــدان الــوزن قــد يعالــج أي خلــل 

أو زيادة في الوزن حدثت في أوقات أخرى. 
أمــا لــو أردت االســتمرار فــي املحافظــة علــى 
الوزن فعليك باإلثنني والخميس أســبوعيا 
ســابقا،  ذكرنــاه  الــذي  النظــام  بنفــس 
أنــه »صيــام بالنهــار وانضبــاط  وملخصــه 
هــذا  فــي  والجديــد  بالليــل«،  الســعرات  فــي 
أنــه يجمــع بعــدا روحيــا تحفيزيــا،  النظــام 
هنــاك  ألن  االســتمرارية  يضمــن  وكذلــك 

حافــزا دينيا وحافزا صحيا.

مزايا صيام رمضان والنوافل
نوعــا  يحقــق  أنــه  النظــام  هــذا  مزايــا  ومــن 
األهــل  اجتمــع  إذا  الجماعــي  التحفيــز  مــن 
واألصدقاء على نفس النظام يقوون بعضهم 
البعــض، حيــث أثبتــت دراســات عــدة أن قــوة 
الحافز واستمراريته من أقوى سبل املحافظة 
علــى الــوزن بشــكل مســتمر، وفــي دراســة على 
أكثر من 5000 مريض ســمنة وجد الباحثون 
أن مــن حافــظ علــى وزنــه كان عالــي التحفيــز 
ودائــم التحفيــز ومتعــدد التحفيــز، فهــو يريد 
أن يبــدو بمنظــر جميل ويحافظ على صحته 
املتقطــع  الصيــام  فــإن  وقياســا  وظيفتــه،  أو 
فقــدان  فــي  رغبــة  يحقــق  اإلســامي  بالنمــط 

الوزن وكذلك طاعة دينية.
والصيــام، كأي عــاج للســمنة، يجــب تأديتــه 
الطبيــب  يــدرس  حيــث  طبــي  إشــراف  تحــت 
أو  الصيــام  بممارســة  وينصحــك  حالتــك، 
االمتناع عنه إذا كان غير مناسب مثل بعض 

حاالت أمراض القلب والكلى والكبد.
وختامــا، أكــرر أن الصيــام لــدى املســلمني مــن 
يمثــل  ألنــه  املتقطــع،  الصيــام  طــرق  أفضــل 
عاجــا يمكــن تطبيقــه بطريقــة طبيعيــة مدى 
 - ودينيــا  الحيــاة، ويجمــع حافزيــن صحيــا 

وهو أيضا قليل التكلفة مضمون النتائج.

الصيام المتقطع 
من أفضل أنظمة الريجيم 

طبيًا في الوقت الحالي
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السالم عليكم... 
ابــن أختــي يبلغ من العمر ثالث ســنوات. 
بإجــراء الفحوصــات تأكــدوا أنــه حامــل 
ملــرض حمــى البحــر املتوســط، وكتــب لــه 
الطبيــب عالجــا. ولكــن بعــد مــرور فتــرة 
أن  تــم عمــل فحوصــات فوجــد  عامــن، 
نســبة الهيموجلوبــن فــي الــدم نقصــت 
مــن 9.7 إلــى 9.5. فهــل في هذا مخاوف؟ 

وما هو العالج األمثل؟

األخ العزيز؛
تحية طيبة وبعد..

فقــط للتوضيــح، فــإن حمــى البحــر 
ذاتــي  مناعــي  مــرض  املتوســط 
عمومــا  أكبــر  أعمــار  فــي  يتجلــى 
بــآالم بطنيــة وحــرارة مــع آالم فــي 
دم  فقــر  يحصــل  وقــد  املفاصــل، 
ويمكــن  أحيانــا،  مرافــق  بســيط 
لكننــي  الــدم.  بمقويــات  عاجــه 
ســؤالكم  فــي  تقصــدون  أنكــم  أظــن 
مرضــًا آخــر نســميه فقــر دم البحــر 
املتوســط. وحمل هــذا املرض يكون 
علــى نوعــني: حمــل مورثــة واحــدة، 
وهو مرض الثاالســيميا الصغرى، 
ويكــون الطفــل بعيــدا عــن اإلصابــة 
يحــدث  وقــد  الشــديد،  الــدم  بفقــر 
نقــص خفيــف فــي الهيموجلوبــني 
نــادرا مــا يحتاج للعــاج، وأهميته 
تجنــب  فــي  الــزواج  عنــد  تأتــي 
للمــرض  حامــل  بشــريك  االقتــران 
مرضــى  أطفــال  إنجــاب  لعــدم 
يحملون مورثتني، وهو ما نسميه 
مرض الثاالســيميا الكبرى، والذي 
متكــرر  شــديد  دم  فقــر  إلــى  يــؤدي 
يحتاج إلى نقل الدم بشكل متكرر.

فقــر  حصــول  حــال  فــي  ودومــا 
التــي  كاألرقــام  بســيطا  ولــو  دم، 
ذكرتموها في استشارتكم، ينصح 
بإعــادة تحليــل املــرض للتأكــد مــن 
نســبة اإلصابــة ومــن عــدم مشــاركة 
مــرض وراثــي آخر، كتكــور الكريات 
الوراثــي أو املنجلــي، مــع التأكد من 
الــدم  فــي حديــد  عــوز  وجــود  عــدم 
يمكــن  واألخيــر  للحالــة،  مرافــق 
عاجه بالدواء الازم. مع تمنياتنا 

بدوام الصحة والسامة.
د. سمير قنوع
استشاري طب األطفال
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استنزفت الحرب في سورية قطاعها الصحي المنهك على مختلف المستويات، لكن أخطرها فقدان الكوادر التي 
قتل النظام وحلفاؤه الروس 846 منها، وفاقمت األحوال المتردية الظاهرة، ليعمل من تبقى منهم على البحث عن 

حياة أفضل في الصومال

بحثا عن الرزق واألمن في الصومال

شتات األطباء 
السوريين

مقديشو ـ أحمد عمر خوجلي

لــم يأبــه طبيــب األســنان الســوري، 
عــن  ســمعه  ملــا  معــروف،  رامــي 
الصومــال  فــي  الحيــاة  مخاطــر 
متخذا قراره بالهجرة مطلع عام 2015، بحثا 
عن حياة أفضل في ظل الصراع الذي تعيشه 
باده وترد كبير لألحوال االقتصادية، ولدى 
وصوله عمل في مستشفى سيتي هوسبتال 
City Hospital الخاص في العاصمة مقديشو 
هرجيســا  إلــى  ينتقــل  أن  قبــل  عامــني  ملــدة 
الصومــال والتــي عمــل  إقليــم أرض  عاصمــة 
إلــى  ثانيــة  مــرة  عــاد  لكنــه  عــام،  ملــدة  فيهــا 
عــدي  أدان  مستشــفى  فــي  وعمــل  مقديشــو 

)Adan Uday( الخاص. 
واألمنــي  املعيشــي  الســوري  الوضــع  وأجبــر 
إلــى  الهجــرة  علــى  طبيــب   400 املتــردي 
معــروف،  الدكتــور  تأكيــد  وفــق  الصومــال، 
وعمدتهــم  الســوريني  أقــدم  مــن  يعــد  والــذي 
بــني  الســوري  الطبيــب  فــي مقديشــو، وقــارن 
الوضــع الحالــي فــي باده والصومال مشــيرا 
إلــى أن العمــل فــي مقديشــو أفضــل كثيــرا كما 
تؤكــده  مــا  وهــو  الجديــد«،  »العربــي  لـ يقــول 
تصريحــات نقيــب األطبــاء الســوريني، كمــال 
عامــر، والــذي قــال فــي حــوار علــى قنــاة ســما 
نوفمبر/تشــرين   25 فــي  للنظــام  املواليــة 
يحصــل  الــذي  الراتــب  بــأن  املاضــي،  الثانــي 
عليــه الطبيــب الســوري فــي الصومــال أفضــل 
ممــا يحصــل عليــه فــي ســورية، في ظــل تأثير 
االقتصــادي  الواقــع  علــى  والحصــار  الحــرب 

واالجتماعي.
وقتــل 930 مــن الكوادر الطبية الســورية خال 
 ،2021 مــارس/آذار  وحتــى   2011 مــن  الفتــرة 
 846( القتــل  عمليــات  مــن   %91 وارتكبــت 
الســورية  الحكومــة  قــوات  يــد  علــى  ضحيــة( 
تنظيــم  قبــل  مــن  و%9  الــروس،  وحلفائهــا 
الدولــة اإلســامية )داعــش( وقــوات التحالــف 
الدولــي أو القــوات الكرديــة أو قــوات مجهولــة 
أو  جــرى خطفهــم   143 بينهــم  ومــن  الهويــة، 
اعتقالهــم قبــل قتلهــم وفــق تقرير »اســتهداف 
عــن  الصــادر  ســورية«  فــي  الطبيــة  الكــوادر 
 PHR منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان
في نيويورك، والتي أكدت أن محافظات حلب 

في سورية 369 ألف ليرة )105 دوالرات(، وفق 
 salary تقييــم عــام 2021 الصــادر عبــر منصــة
املــوارد  ومحــددات  الرواتــب  ملقارنــة   explorer
األســنان  طبيــب  يؤكــده  مــا  وهــو  الوظيفيــة، 
»العربــي  لـ قائــا  مهنــا،  حســن  الســوري، 
فــي  عملــي  نظيــر  املالــي  »العائــد  الجديــد«: 
الصومــال مجــز«. ومثله الطبيــب محمود عبد 
األســنان  جراحــة  أخصائــي  صالــح،  الحميــد 
والفكــني، والــذي قــال أنــه يتقاضــى راتبــا جيدا 
نظير عمله في املستشفى املصري بالصومال، 
إلــى  انتقلــت  الجديــد«  »العربــي  لـ مضيفــا 
هنــا مــع زوجتــي والتــي تعمــل بالتدريــس فــي 
املدرســة التركيــة بمقديشــو، لكــن حاجــز اللغــة 
يشــكل تهديــدا أمــام بقــاء األســر الســورية ملــدة 
طويلــة فــي الصومال، حســب الطبيــب الزغبي، 
والــذي عــاد وقــال، »أي خيــار في الحياة يشــبه 
آثــار  تحمــل  مــن  والبــد  دواء،  وصفــة  تنــاول 

جانبية لتحقيق الفائدة األكبر للقرار«.

دعم القطاع الصحي
»لــوال الظــروف فــي ســورية ملــا خرجــت للعمــل 
فــي أي مــكان فــي العالــم«، هكــذا بــدأ الدكتــور 
باســم جوهــرة، اختصاصــي األمــراض القلبية 
كان  القــرار  أن  موضحــا  حديثــه،  والقســطرة 
حديثــا إذ هاجــر إلــى الصومــال فــي أكتوبــر/

علــى  حصــل  أن  بعــد  املاضــي،  األول  تشــرين 
عقــد فــي املستشــفى الصومالي الســوداني في 
إلــى  يفتقــر  الصومــال  أن  مضيفــا  مقديشــو، 
مراكــز خاصــة مناســبة لجراحــة القلــب، علمــا 
أن التشــوهات الخلقية في القلب منتشــرة بني 
وهــو  مقلقــة،  بصــورة  الصوماليــني  األطفــال 
مــا يرجــع إلــى تأخــر االكتشــاف والتشــخيص. 
اتفاقــي  تفاصيــل  أهــم  مــن  »واحــد  واســتدرك: 
تأســيس  علــى  العمــل  املستشــفى،  مــاك  مــع 
التواجــد  ويشــكل  القلــب«.   لجراحــة  مركــز 
الصومــال  فــي  الســوريني  لألطبــاء  الكثيــف 
إضافة مطلوبة لدعم الوضع الصحي وتقديم 
الخدمات الطبية للمرضى في ظل قلة الكوادر 
الصومالية في املجال الصحي، حســبما يقول 
الدكتــور عبــدي، والــذي لــم ينــف وجــود بعض 
والتدريــب  بالكفــاءة  تتصــل  التــي  املشــاكل 
والتأهيــل العملــي والخبــرة فــي حالــة بعــض 
األطبــاء الذيــن تســتقدمهم املؤسســات الطبية، 
الصوماليــني  األطبــاء  اتحــاد  أن دور  مضيفــا 
يقتصــر علــى رفــع املســتوى املهنــي والعلمــي 
علــى  واملحافظــة  الصوماليــني،  لألطبــاء 
حقوقهم وال عاقة له باألجانب، حسب قوله.

التحديات العمل والوضع األمني
الصومــال  فــي  الســوريني  األطبــاء  مــن   3 قتــل 
بمهاجمــة  مجهولــون  مســلحون  قــام  بعدمــا 
الســيارة التــي كانــوا يســتقلونها في ضواحي 
 ،2013 األول  ديســمبر/كانون  فــي  العاصمــة 
فضــا عــن مقتــل طبيــب ســوري وإصابــة آخــر 
مطلــع عــام 2019، جــراء انفجــار ســيارة كانــت 
القــدم  لكــرة  مبــاراة  مــن  لــدى عودتهــم  تقلهــم 
ســيتي  مستشــفى  مــن  بالقــرب  ملعــب  فــي 
الخــاص الــذي كانــوا يعملــون فيه، وفــق تأكيد 
زمائهــم ملعــد التحقيــق، لكــن علــى الرغــم مــن 
األطبــاء  هجــرة  فــإن  األمنيــة  التحديــات  هــذه 
السوريني لم تتوقف، إذ يتم اإلعان عن فرص 
صفحــة  خــال  مــن  للســوريني  شــاغرة  عمــل 
)تــم  الصومــال  فــي  الســوريني  األطبــاء  رابطــة 
انشــاؤها في 8 نوفمبر/تشــرين الثاني 2017( 
على »فيســبوك« والتي أعلنت في منشــور لها 

يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن عقد 
بالجراحــة  خبــرة  لديــه  أســنان  لطبيــب  عمــل 

الفموية، وطبيب نساء. 
بمترجمــني  الســوريون  األطبــاء  ويســتعني 
لتشــخيص الحــاالت املرضيــة، وفــق مــا يقــول 
الطبيــب مهنــا، والــذي يعتمــد علــى صومالــي 
عيادتــه  تــزور  التــي  الحــاالت  تشــخيص  فــي 
الخاصــة، فــي شــارع مكة وســط العاصمة بعد 
اتفاق شــراكة عقده مع مواطن بســبب اللوائح 
يواجــه  لكنــه  الصومــال.  فــي  للعمــل  املنظمــة 
بعــض الصعوبــات املتمثلــة فــي ضعــف ســوق 
لألجهزة الطبية، بينما يعتمد الدكتور باســم 
جوهرة، على طبيبة صومالية شابة تشرح له 
حالة املريض وتفاصيل شكواه بما يمكنه من 

فهم حالته وتحديد العاج املناسب. 

تقييم األداء
يؤكــد مديــر إدارة صحة الطفولة واألمومة في 
محمــد  الدكتــور  الصوماليــة،  الصحــة  وزارة 
محمــود ديــرو، علــى عــدم وجــود مجلــس طبي 
يتابــع أداء األطبــاء الصوماليــني أو الســوريني 
وزارتــه  أن  مســتدركا  عــام،  بشــكل  واألجانــب 
علــى  العمــل  البرملــان  مــع  بالتنســيق  تنــوي 
تأســيس املجلــس الــذي ســيقوم بمتابعــة أداء 
فيهــم  بمــن  األطبــاء،  عمــل  اســتقدام  وشــروط 
الصوماليــة  املستشــفيات  وبــدأت  الســوريون. 
الخاصــة فــي اســتقدام األطبــاء الســوريني منــذ 
محمــد  مصطفــى  إفــادة  بحســب   ،2013 عــام 
عبــد اللــه، مديــر إدارة املــوارد البشــرية وعضو 
 Kalkaal كالــكال  مستشــفى  إدارة  مجلــس 
ســوريا  طبيبــا   12 اســتقدم  والــذي  الخــاص 
يعملــون فــي تخصصــات »النســاء والتوليــد، 
األســنان  وطــب  العظــام  األطفــال،  الباطنــي، 
واألنــف واألذن والحنجــرة«، وتابــع: »نعتمــد 
فــي  أساســي  بشــكل  الســوريني  األطبــاء  علــى 
فــي  والعاجيــة  الطبيــة  الخدمــات  تقديــم 
بمــا  الصوماليــني  ثقــة  بســبب  مؤسســتنا، 
يقدمونــه، فضــا عــن ســهولة اســتقدام األطباء 
مــن  بادهــم  تعيشــه  مــا  بســبب  الســوريني 

ظروف معيشية وأمنية منذ ثمانية أعوام«. 
لألطبــاء  املــادي  التقييــم  اعتمــاد  ويتــم 
الخبــرة  علــى  بنــاء  كالــكال  مستشــفى  فــي 
حســب  العلميــة،  والدرجــة  والتخصــص 
مــن  تتــم  التعاقــدات  أن  أكــد  والــذي  عبداللــه، 
تتولــى  الصومــال  فــي  تشــغيل  مكاتــب  خــال 
تقديــم الترشــيحات بعــد تواصلها مع األطباء 
يدفــع  أن  علــى  بالخــارج  العمــل  فــي  الراغبــني 
مقابــل  فــي  للمكتــب  شــهر  مرتــب  الطبيــب 
ســفارة  فــي  اعتمــاده  مــن  البــد  والــذي  العقــد، 
دمشــق،  فــي  الفيدراليــة  الصومــال  جمهوريــة 
حســب الدكتــور الخضــر، والــذي اضطر إلنهاء 
إجراءات سفره عبر سفارة باده في الخرطوم 
باعتبارها األقرب إلى الصومال في ظل غياب 
الحضور الدبلوماسي السوري في مقديشو. 

ويجمع األطباء السوريون الذين التقاهم معد 
التحقيــق علــى أن الوضــع األمنــي يتحســن في 
الصومال، ومنهم الطبيب معروف، والذي أكد 
علــى التطــور املضطــرد للوضــع األمنــي علــى 
عكس السنوات املاضية التي شهدت خروقات 
حينهــا  متكــررة.  دمويــة  وتفجيــرات  أمنيــة 
تــردد الدكتــور ماهر محمد الخضر، أخصائي 
تقويم األســنان، في الســفر إلى الصومال، رغم 
مســتدركا  يقــول،  كمــا  مغريــا،  عرضــا  تلقيــه 
غيــرت رأيــي وعمومــا: »حاليــا نتحــرك بحريــة 

ونذهب لشراء احتياجاتنا من األسواق«.

معــدالت  أعلــى  تمثــل  دمشــق  وريــف  وإدلــب 
وفيات الكوادر الطبية. 

تعاف هنا وترد هناك
تشــهده  الــذي  التدريجــي  التعافــي  أســهم 
انهيــار  مــن  عانــت  أن  ســبق  التــي  الصومــال 
الدولة في عام 1991، في مقابل تردي األوضاع 
في سورية، في دفع األطباء السوريني للهجرة 
»املــاذ اآلمن«  إلــى مقديشــو، التــي وصفوهــا بـ
مقارنــة بمــا تشــهده بادهــم خصوصــا بعــد 
عــودة املنظمــات الدوليــة للعمــل فــي مقديشــو، 
فــي  يعملــون  أطبــاء  خمســة  إفــادات  بحســب 
مشــاف خاصــة بالصومــال، ومنهــم أخصائــي 
األسنان وجراحة الفكني، غيث الزغبي، والذي 
قــدم بمعيــة أســرته قبــل ثــاث ســنوات، مؤكــدا 
أن األطبــاء الســوريني لــم يجــدوا فرصا متاحة 
في دول غنية مثل الخليج العربي ولم يجدوا 
مــن يســتقبلهم ويقبــل عملهــم فــي بقيــة الباد 
فــي ظــل معاناتهــم الكبيــرة فــي بادهــم، لكــن 
فرصــة  أمامهــم  ظهــرت  بعدمــا  تغيــر  الوضــع 
جيــدة وعائــد مالــي أفضــل مقارنــة باألوضــاع 

في بادهم.
عملــه  فتــرة  خــال  الزغبــي  الدكتــور  وحقــق 
الخبــرة  مــن  متقدمــا  مســتوى  بالصومــال 
والدخــل املــادي وهــو ما قد يعجــز عن تحقيقه 
ســورية  فــي  العمــل  مــن  ســنوات   10 خــال 
»العربــي  لـ يقــول  كمــا  الحالــي،  بوضعهــا 

الجديد«. 
األطبــاء  رواتــب  بــني  كبيــر  تفــاوت  وال يوجــد 
تأكيــد  وفــق  والســوريني،  الصوماليــني 
الدكتــور أســامة عبــدي، عضــو اتحــاد األطبــاء 
»العربــي الجديــد«. ويتقاضــى  الصوماليــني لـ
شــلن   501.000 الصومــال  فــي  العــام  الطبيــب 
حــني  فــي  أميركيــا(.  دوالرا   874( صومالــي 
ســورية  فــي  العــام  الطبيــب  راتــب  يتجــاوز  ال 
287.000 ليرة سورية أي ما يساوي 82 دوالرا 
)الدوالر يساوي 3450 ليرة وفق سعر الصرف 
ويتقاضــى  شــهريا،  أبريل/نيســان(   8 فــي 
طبيــب أمــراض القلــب فــي الصومــال، 964 ألــف 
يتقاضــى  فيمــا  شــهريا،  دوالرا(   1681( شــلن 
دوالرا(،   169( ألــف   592 ســورية  فــي  نظيــره 
بينمــا يتقاضــى طبيب األســنان في الصومال 
611 ألــف شــلن )1066 دوالرا(، فيمــا يتقاضــى 

النظام السوري 
والروس قتلوا 846 

كادرًا طبيًا حتى 
مارس الماضي

رواتب األطباء 
السوريين في 

الصومال أضعاف 
ما يتقاضونه 

في بالدهم
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تخسر سورية أهم عناصر المنظومة الصحية )العربي الجديد(



عمر كوش

يــشــهــد املـــلـــف الــيــمــنــي مــنــذ مـــــّدة حــراكــا 
سياسيا دوليا، تكثف، في اآلونة األخيرة، 
مع مجيء اإلدارة األميركية الجديدة التي 
الحرب  إيــقــاف  على  العمل  عزمها  أكـــدت 
في اليمن، ووجــد ذلــك الحراك صــداه في 
القتال،  لوقف  مــبــادرة  السعودية  إطــاق 
وقيام املبعوثني األممي، مارتن غريفيث، 
ــي لــــيــــنــــدر كـــيـــنـــغ،  ــوثـ ــمـ ــيـ ــي، تـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ واألمــ
دول  في  بجولتني  اليمن،  إلــى  الخاّصني 
املنطقة، فزارا الرياض ومسقط واملنامة، 
األطــراف،  والتقيا مسؤولني من مختلف 
بــغــيــة تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر، لــلــوصــول 
إلى اتفاق لوقف إطاق النار، واستئناف 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة. وكـــــــان الفـــتـــا  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ املـ
ـــروج ســلــطــنــة ُعـــمـــان عـــن صــمــتــهــا، في  خـ
موقف نــادر لها، وإعــان أنها »مستمرة 
الــعــمــل عــن كــثــب مــع اململكة العربية  فــي 
الــســعــوديــة، واملــبــعــوثــني األمـــمـــي مــارتــن 
غريفيث واألميركي تيموثي ليندر كينغ 
اليمنية  ــراف  ــ ــ واألطـ بــالــيــمــن،  الــخــاصــني 
ــــى تــســويــة  ــهـــدف الـــتـــوصـــل إلـ املـــعـــنـــيـــة، بـ
ــة الـــقـــائـــمـــة فــي  ســيــاســيــة شـــامـــلـــة لــــأزمــ
تكشف  لــم  لكنها  اليمنية«.  الجمهورية 
عما تّم التوصل إليه، بل اكتفت بالتعبير 
عن أملها في أن »تحقق هذه االتصاالت 
الــنــتــيــجــة املـــرجـــّوة فـــي الــقــريــب الــعــاجــل، 

تقادم الخطيب

أقــدم ثــاث دول فــي الــشــرق األوســـط، هي 
ــران، وكـــل منها قـــادرة  ــ مــصــر وتــركــيــا وإيـ
الــتــوازن في  ــادة  على لعب دور مهم وإعــ
تراجع  سمح  املنطقة.  فــي  املهمة  امللفات 
دور مــصــر اإلقــلــيــمــي لــأخــريــني )تــركــيــا 
املنطقة، فمصر  فــي  بــأن يتمددا  وإيـــران( 
هي الدولة الوحيدة القادرة على التصّدي 
ألي غــزو أجنبي، حينما تكون في كامل 
ــقــــاب انـــقـــاب  قـــوتـــهـــا وعـــافـــيـــتـــهـــا. فــــي أعــ
وإطـــاحـــة  الـــعـــســـكـــري،   )2013( يـــولـــيـــو   3
ــه الـــلـــه،  ــمــ ــــي، رحــ ــــرسـ ــيــــس مـــحـــمـــد مـ ــرئــ الــ
حــدثــت الــقــطــيــعــة الــســيــاســيــة بــني تــركــيــا، 
للرئيس  الــســيــاســي  الــنــظــام  فــي  متمثلة 
أردوغـــــان، والـــدولـــة املــصــريــة متمثلة في 
نظام 3 يوليو بقيادة الرئيس عبد الفتاح 
ــم اإلعـــــان  ــيــــع، تــ الـــســـيـــســـي. وقـــبـــل أســــابــ
عـــن الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــني الــطــرفــني، 
املصري والتركي، أو ما سمي في اإلعام 
املصالحة املصرية التركية. وجاء االتفاق 
بعد قــدوم الرئيس األمــيــركــي جــو بايدن 
إلــــى الــبــيــت األبـــيـــض فـــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي املـــاضـــي، واتـــبـــاع ســيــاســة إطــفــاء 
الــحــرائــق فــي الــشــرق األوســــط، ففي فترة 
ــة الــرئــيــس الــســابــق، تــرامــب، تــمــّددت  واليـ
روسيا أكثر في الشرق األوسط. وقد ولد 
وساهم،  فــراغــا،  التركي  املصري  الخاف 
في الوقت نفسه، في تمدد موسكو أكثر، 
فــقــد اســتــفــادت مــنــه ووظــفــتــه لصالحها، 
ما سمح لها بتعزيز عودتها إلي الشرق 
ــــط، بــمــا يــخــدم مصالحها وإعـــادة  األوسـ
تمركزها. وهذا بالطبع إلى جانب النفوذ 
اإليـــرانـــي الــــذي بـــدا واضـــحـــا فـــي مناطق 
عدة، وصل إلي تقاسم سورية بني روسيا 
وتــركــيــا وإيــــــران، مـــن دون أن يــكــون ألي 
دولـــة عربية أخـــرى أي مــكــان، أو أي دور 
يــذكــر. اآلن وبعد قــدوم بــايــدن، ومــن أجل 
ترتيب األوراق وإعادة رسم الخرائط في 
املنطقة، وتحجيم الدب الروسي، والعودة 
إلـــى االتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــــران، ووضــع 
املتمّرد اإليراني تحت املجهر مرة أخرى، 
ال بــد مــن الــتــفــاهــم بــني أكــبــر دولــتــني في 
أمــر صادف  املنطقة، تركيا ومصر. وهــو 

محمود الريماوي

رت صورة األردن إلى حد مقلق خال 
ّ
تأث

األســبــوع املــاضــي، نتيجة األحـــداث التي 
شهدها، وقد اتسمت ردود الفعل األولية 
الخارجية باملفاجأة مما جرى، وبخاصة 
داخل العائلة امللكية التي ظلت صورتها 
مــتــمــاســكــة إلـــى حـــد بــعــيــد، فـــإذ بــأحــداث 
ظهر 

ُ
األسبوع األول من إبريل/ نيسان ت

أن األمر ليس على هذا النحو، وذلك مع 
تــم على  الـــذي  والتحفظ  الــحــركــة،  تقييد 
األمــيــر حــمــزة، األخ غــيــر الــشــقــيــق للملك 
السابق،  العهد  الــثــانــي، وولـــي  الــلــه  عبد 
وتــوجــيــه اتــهــامــاٍت لــه. ومــع اعــتــقــال أحد 
األشـــراف غير املــعــروفــني، حسن بــن زيــد، 
ــبـــق هــو  لـــرئـــيـــس وزراء أسـ ــــو حــفــيــد  وهـ
الــشــريــف حــســني بـــن نــاصــر الــــذي تـــرأس 
الــبــاد عــام 1963 نحو أربــع  حكومة فــي 
كـــان يقيم في  املعتقل  ســنــوات. والــشــاب 
جنسيتها،  ويحمل  السعودية،  العربية 
يعرفون  الذين  لأردنيني  معروف  وغير 
شقيقا له، هو النقيب علي بن زيد الذي 
ولـــم  عـــــام 2010.  أفـــغـــانـــســـتـــان  فــــي  قـــتـــل 
امللك  أرمــلــة  نـــور،  امللكة  املشهد  عــن  تغب 
ــــال وأم األمـــيـــر  الــــراحــــل الـــحـــســـني بــــن طـ
حــمــزة، واملــقــيــمــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
وتترّدد على األردن في فترات متباعدة، 
ــا، اإلجــــــــراءات  ــهـ ونـــعـــتـــت، فــــي تـــغـــريـــدة لـ
بحق ابنها األمير بأنها »بهتان عظيم« 

)باإلنكليزية(.
ــجــــزء األبــــــــرز مــن  ــو الــ ولـــئـــن كـــــان ذلـــــك هــ
املشهد، إال أن هناك جوانب أخرى ال تقل 
أهــمــيــة، وتــتــمــثــل فـــي حــمــلــة االعــتــقــاالت 
ــا رئـــيـــس الــــديــــوان  ــاولــــت أســــاســ الـــتـــي طــ
الله، والــذي  السابق باسم عــوض  امللكي 
يحمل الجنسيتني السعودية واألردنية، 
ــر الــحــكــم فــي الــريــاض،  واملـــقـــّرب مــن دوائــ
وتوجيه اتهام معلن له باملساهمة ببيع 
مــــن خـــال  الــــقــــدس،  فــــي  لــلــيــهــود  أراٍض 
عــاقــتــه بجمعيٍة مــحــلــيــٍة هــنــاك، إضــافــة 
ــر حــمــزة  ــيــ إلـــــى روابــــــــط بــيــنــه وبـــــني األمــ
حــســب االتـــهـــامـــات الـــرســـمـــيـــة. وطـــاولـــت 
ــيـــر  ــلـــني فــــي قـــصـــر األمـ االعــــتــــقــــاالت عـــامـ
كبيرة،  لــعــائــات  ينتمون  وهــم  ومكتبه، 
منها الفايز واملجالي. وقد لوحظ انتشار 
مناطق  في  متفرقة  ملسيراٍت  فيديوهات 
في جنوب األردن قرب مدينة الكرك، إثر 
هــذه االعــتــقــاالت. وتــضــاف إلــى مــا سبق 
تسّمى  باتت  ما  مع  بالتواصل  اتهاماٌت 
ــقـــصـــود بها  ــة الـــخـــارجـــيـــة، واملـ ــعـــارضـ املـ
نــاشــطــون فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا، يبثون 

عمر المرابط

الشجاعة ال يمتلكها كل الرجال، والرجولة 
ال يمتلكها كــل الــذكــور، لكن رجــا شجاعا 
استطاع االنتصار على نفسه، كسرَ  حاجز 
الـــخـــوف، واجـــتـــاز حــائــط الــصــمــت املــطــبــق 
على غيره، فنطق وتكلم، في برنامج تلفزي 
فــرنــســي، وعــيــنــاه مـــغـــرورقـــتـــان بــالــدمــوع: 
أكل  على  يجبروننا  كــانــوا  الجمعة   »يـــوم 
ــوا يــرغــمــونــنــا عــلــى  ــانــ لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر، وكــ
إنشاد النشيد الوطني الصيني كل صباح، 
ووجوهنا مدارة إلى الجدار. كم عانينا من 
اإلهانة واإلساءة، وكم  قاسينا من الضرب 
والتعذيب، وكم كابدنا من األشغال الشاقة! 
وعليه، يجب التحّرك وبسرعة إلنقاذ حياة 
ــنـــاس، فــقــط لــيــعــيــشــوا مثل  عــديــديــن مـــن الـ
من  وبكرامة،  بشكل طبيعي  الناس  جميع 
دون إذالل ومهانة«. إنه أومير بيكالي، أحد 
الصيني  االعــتــقــال  معسكرات  مــن  الناجني 
والتعليم.  التربية  إعــادة  املسّماة مخيمات 
ــة ومــنــظــمــة  ــيـ حــســب مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـ
ــــش، أكــثــر مـــن مليون  هــيــومــن رايـــتـــس ووتـ
شخص مــن اإليــغــور مـــّروا بهذه املخيمات 
والتطّرف  اإلرهــاب  ملكافحة  املهيأة رسميا 
في  لكنها  االنفصالية،  والنزعة  اإلســامــي 
دمــاغ   غــســل  تــقــوم بعملية  مــراكــز  الحقيقة 
جــمــاعــي. وال تقف عند هــذا الــحــد، بــل هي 
عــمــلــيــة اضــطــهــاد، إن لـــم نــقــل إنــهــا عملية 
إبادة جماعية في حق  شعب كامل، تتم في 
صمت كبير وتواطؤ عظيم وتعتيم إعامي، 
حــيــث إن أغــلــب الــذيــن نــجــوا وخـــرجـــوا من 
االنتقام  خشية  الصمت  يفضلون  املعتقل 
مــنــهــم، ومــخــافــة تــعــريــض ذويـــهـــم للخطر 
الداهم من أقوى ديكتاتورية في العالم،  فا 

يملك الجرأة إال القليل النادر.  
ــلــــى مـــــنـــــوال أومــــــيــــــر  بــــيــــكــــالــــي، ســـطـــرت  عــ
املهندسة غولباهار هاتيواجي في كتابها 
الــذي صدر  الــغــوالغ الصيني«  »ناجية من 
فــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
ا من قصتها ومعاناتها، فبعد تلقيها  جزء
منها  تطلب  الــســابــقــة  مــن شركتها  مــكــاملــة 
تتعلق  أوراق  إلمضاء  الصني،  إلــى  املجيء 

ــراره  ــقــ ــتــ ــنــــه واســ وبــــمــــا يـــعـــيـــد لــلــيــمــن أمــ
ويحفظ أمن ومصالح دول املنطقة«. 

ربــمــا ُيــفــّســر خــــروج الــســلــطــة عـــن صمتها 
الذي دأبت عليه بأن تقدما ما تّم إحرازه في 
املــشــاورات مع أطــراف الــصــراع، بخصوص 
الـــتـــوصـــل إلـــــى وضـــــع آلـــيـــة لـــوقـــف إطــــاق 
الحرب في  إنهاء  الــنــار، والسير في طريق 
الــيــمــن، ذلـــك أن ســاســة الــســلــطــنــة اعـــتـــادوا 
ــدم اإلفــــصــــاح عــــن ســـيـــر وســـاطـــاتـــهـــم أو  ــ عـ
التعليق عما يجري في عاصمة بلدهم من 
لـــقـــاءات ومــــشــــاورات، ســــواء فــي مــا يتعلق 
منها بامللف اإليراني أو الوضع اليمني أم 
غيرهما من امللفات اإلقليمية التي يقومون 

بوساطات بني أطرافها املتصارعة. 
متفائلة،  تصريحات  التفسير  هــذا  وتدعم 
ــن بـــعـــض دول  ــ صـــــــدرت مــــن واشـــنـــطـــن ومــ
الــخــلــيــج، األمـــــر الـــــذي يـــطـــرح الــــســــؤال عن 
اليمن،  فــي  الــصــراع  اقــتــراب نهاية  إمكانية 
ووقــــف الـــحـــرب الـــدائـــرة فــيــه مــنــذ أكــثــر من 
ــوام، والــتــي أودت بــحــيــاة عــشــرات  ــ ســتــة أعـ
اآلالف وشـــــّردت املـــايـــني، وأحـــدثـــت كــارثــة 
ــم املــتــحــدة.  ــ إنــســانــيــة، بــحــســب وصــــف األمـ
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، فـــإن شــكــوكــا تسود 
بإمكانية  اليمنية  السياسية  األوســاط  في 
لوقف  واألميركية  األممية  املساعي  نجاح 
الحرب وإنهاء الصراع، بالنظر إلى إخفاق 
مــفــاوضــات واتــفــاقــات ســابــقــة، وخصوصا 

التي وقعت في الرياض وستوكهولم. 

واســتــئــنــاف املــفــاوضــات الــســيــاســيــة، لكن 
جماعة الحوثيني لم تقبل بها، ووصفتها 
يتحّدثون  الجماعة  قــادة  باملناورة، وراح 
إنــهــم لــن يــقــايــضــوا املــلــف اإلنــســانــي بــأي 
لــم يغلقوا  املــقــابــل  مــلــف آخــــر، لكنهم فــي 
الـــبـــاب أمــــام الــتــعــاطــي مــعــهــا بــشــكــل غير 
مــبــاشــر، حــيــث قــبــلــوا لــقــاء غــريــفــيــث، بعد 

أشــــهــــر عــــديــــدة مــــن مـــقـــاطـــعـــتـــه، والـــتـــقـــوا 
مـــع املــبــعــوث األمـــيـــركـــي لــيــنــدر كــيــنــغ في 
مسقط. وعلى الرغم من الحراكني، األممي 
واألمـــيـــركـــي، إال أن هــــوة كــبــيــرة مـــا تـــزال 
قائمة ما بني الحراك السياسي واألعمال 
الــــعــــســــكــــريــــة، األمــــــــر الــــــــذي يــــشــــي بـــمـــدى 
ــتـــي تــعــصــف بـــاملـــحـــادثـــات  الـــتـــعـــقـــيـــدات الـ
بــني األطــــراف املــتــصــارعــة، خصوصا وأن 
مــا يــجــري عــلــى األرض ال يــنــذر بــاقــتــراب 
نــهــايــة الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي الــيــمــن، حيث 
العمق  على  هجماتهم  الحوثيون  صــّعــد 
الــســعــودي، واســتــهــدفــوا مــنــشــآت أرامــكــو 
في  هــجــمــاتــهــم  ــيـــرة  وثـ الــنــفــطــيــة، وزادت 
مــحــافــظــة مـــــأرب. فـــي املــقــابــل، لـــم تتوقف 
ــارات الــتــحــالــف الــســعــودي واإلمـــاراتـــي  ــ غـ
فــي صنعاء ومـــأرب ومواقع  على مناطق 

الحوثيني في مناطق أخرى.
قد ال يصمد التفاؤل باقتراب نهاية الحرب 
أمــــــام زيـــــــادة حــــــّدة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، 
خــصــوصــا أن لــهــذه الــحــرب امـــتـــداداٌت إلــى 
خـــارج الــيــمــن، تــتــعــّدى الــحــكــومــة الشرعية 
والحوثيني وكل األطراف اليمنية، وتطاول 
املـــشـــروع اإليــــرانــــي فـــي املــنــطــقــة والـــصـــراع 
الــســعــودي اإليـــرانـــي، لـــذا بـــات الــصــراع في 
الــيــمــن وعــلــيــه يــأخــذ مــع طـــول أمـــد الــحــرب 
امــتــدادات واتــجــاهــات بعيدة عــن املــســارات 
لــحــق بــأجــنــدات القوى 

ُ
التي بــدأ بها، ألنــه أ

ــالـــي مــن  ــتـ ــالـ ــيـــة ومـــصـــالـــحـــهـــا، وبـ الـــخـــارجـ

الــحــرب باتت  بـــأن نــهــايــة  الــصــعــب التكهن 
ــــط الــــوضــــع الــيــمــنــي  ــــي ظــــل ربــ قـــريـــبـــة. وفــ
بملفات أخــــرى، كــاملــلــف الــنــووي اإليــرانــي، 
وانــتــظــار الــتــفــاهــمــات األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة 
ــام الــتــحــالــف  ــداد الــطــريــق أمــ بــشــأنــه، وانـــسـ
الحوثيني، وفشله في »إعــادة  العربي ضد 
واألممية  الدولية  الجهود  فــإن  الشرعية«، 
ــلـــى وقـــف  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــاتــــت تـــجـــنـــح نـــحـــو الـ بــ
أكثر من جنوحها نحو  اإلنسانية  الكارثة 
إيــجــاد حــل سياسي شــامــل ينهي الــحــرب، 
وتـــمـــثـــل مــــحــــاوالت لــلــتــعــامــل مــــع مــظــاهــر 
ألن  جــذورهــا،  تطاول  وال  اليمنية،  الكارثة 
يأخذ  أن  أي مسعى سياسي حقيقي  على 
في الحسبان وضع حلول للوضع اليمني 
بـــرؤيـــة األطــــــراف الــيــمــنــيــة نــفــســهــا، ولــيــس 
ــة الــــقــــوى اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة.  ــ ــــق رؤيــ وفـ
ــط الــــحــــرب الــيــمــنــيــة  ــ ــدم ربــ ــ واألهــــــــم هــــو عــ
دولية،  أو  إقليمية  وتــســويــاٍت  ملفاٍت  بــأي 
ألن ذلــــك يــحــولــهــا إلــــى مــلــف مــقــايــضــة في 
ــن.  ويـــبـــقـــى أن الـــحـــرب  ــ ــريــ ــ صــــراعــــات اآلخــ
أي  بتحقيق  تنتهي  لــن  أمــدهــا  طـــال  مهما 
طـــرٍف انــتــصــارا يمّكنه مــن فـــرض مــا يريد 
على اليمنيني. ومع ذلك، لن تأخذ األطراف 
اليمني  الشعب  بــه  يطالب  بما  املتصارعة 
والتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب التي 
لــه مــأســاة عميقة، وخــلــفــت أحــقــادًا  سببت 

جبرت على ذلك.
ُ
، إال إذا أ

ً
ودمارًا هائا

)كاتب سوري في إسطنبول(

رغبة عندهما في الوصول إلى تفاهمات 
في  مختلفة،  عــديــدة  مــلــفــات  فــي  مبدئية 
مــقــدمــتــهــا املــلــف الــلــيــبــي، وجــلــب الــهــدوء 
إلــي الــحــدود املــصــريــة الغربية مــن خال 
االنـــتـــخـــابـــات الـــلـــيـــبـــيـــة، والـــــوصـــــول إلـــى 
تفاهمات بعد عدة اجتماعات بني الفرقاء 
الليبيني. وبالطبع من مصلحة مصر أن 
يــكــون هــنــاك هـــدوء عــلــي حـــدودهـــا، فأمن 
مصر الــقــومــي يــبــدأ مــن خـــارج حــدودهــا، 
الليبي شروطا  الــداخــل  فــي  لــلــهــدوء  لكن 

أخرى، ستمتحن قدرته علي الصمود. 
دورا مهما  لعبت  والــتــي  األخـــرى،  النقطة 
ــغــــاز شـــرق  ــذا الــــتــــقــــارب، تــتــعــلــق بــ ــ فــــي هــ
املــتــوســط، فــبــعــد إعــــان مــصــر عـــن اتــحــاد 
ــع قـــبـــرص والــــيــــونــــان،  ــتـــوســـط مــ شـــــرق املـ
ــــى جــانــب  ــراك، إلـ ــ ــــأتـ الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي لـ
إسرائيل، كان املتوقع بموجبه أن تصبح 
مصر مركزا عامليا إلسالة الغاز الطبيعي، 
لكن ما حدث بعد االتفاق بشأن إنشاء خط 
الغاز، بني إسرائيل واليونان وقبرص، من 
الـــقـــاهـــرة تعيد  ــــود مـــصـــر، جــعــل  دون وجـ
التفكير في األمر، فلكي تكون مصر مركزا 
عامليا لإلسالة ال بد أن يمر خط الغاز عبر 
املناطق التركية في شرق املتوسط. كما أن 
للنظام املصري هدفا آخر من ذلك التقارب، 
تركيا،  املدعومة  املصرية  املعارضة  وهــو 
لها جمهور  بــات  فضائية  قنوات  ولديها 
بني أوســاط الشعب املصري. وعلى الرغم 
من التوتر بني الطرفني بعد انقاب 2013 
، فإن العاقات االقتصادية بني البلدين لم 
االقتصادي  الــتــبــادل  تنقطع، حيث وصــل 
بــيــنــهــمــا فـــي 2018 إلــــى ثــمــانــيــة مــلــيــارات 
االقتصادية  األمـــور  أن  يعني  كــان  دوالر، 
واملصالح ستتغلب علي أي عوائق، حتى 
ولو كانت على حساب املعارضة املوجودة 

في إسطنبول.
ــــت األخــــبــــار عـــمـــا ســمــيــت  ــكـــن مـــنـــذ راجــ ولـ
املصالحة، ثم عن طلب الجانب التركي من 
القنوات التابعة للمعارضة في إسطنبول 
االلــــتــــزام بــمــيــثــاق اإلعـــــام الـــتـــركـــي، ذاعـــت 
أقــاويــل عديدة عن وضــع تلك املجموعات 
نتيجة  ومستقبلها،  تركيا  فــي  املعارضة 
البلدين،  بــني  اســتــجــّدت  الــتــي  التفاهمات 
ــــرح أســـئـــلـــة عــــديــــدة بـــشـــأن وضـــع  ــدأ طـ ــ وبــ

بــانــتــظــام فــيــديــوهــاٍت عــن أحــــوال الــبــاد، 
وعـــددهـــم أقـــل مــن عــشــرة أشـــخـــاص، لكن 
مــــا يــبــثــونــه يــثــيــر ضــجــيــجــا كـــبـــيـــرًا بــني 
ــيـــني الــذيــن ال يــجــدون فــي اإلعـــام  األردنـ

الرسمي ما يجيب عن أسئلتهم.
وتـــتـــبـــّدى أوجـــــه الـــتـــأثـــر الــســلــبــي فـــي ما 
»الــتــســامــح  وصــفــتــه صــحــف أمــيــركــيــة بـــ
املــــحــــدود مـــع املــــعــــارضــــة«، إذ ُعـــــرف عن 
ــقـــاديـــة  ــتـ األمــــيــــر حــــمــــزة مـــاحـــظـــاتـــه االنـ
ــة، والــــتــــي يــبــثــهــا  ــامــ ــعــ ــلـــى األحــــــــــوال الــ عـ
في  إليه  واملستمعني  ملجالسيه   

ً
مباشرة

ــه الــتــي  مـــضـــارب الــعــشــائــر خــــال زيــــاراتــ
اجتماعية.  مناسبات  في  بها  يقوم  كــان 
وقــد اعــتــبــرت السلطات هــذه االنــتــقــادات 
أن  غير  الــحــكــم،  على  التحريض  بمنزلة 
التساؤل الــذي شــاع إثــر ذلــك أنــه إذا كان 
الصدر ال يتسع لقبول حق التعبير لدى 
مع  الحال  سيكون  فكيف  هاشمي،  أمير 
 يجد إجابة 

ٌ
عــاّمــة الــنــاس؟ وهــو تــســاؤل

لـــه فـــي ســلــوك الــســلــطــات الــتــي تتسامح 
 الــنــظــر عـــن مـــئـــات، وربــمــا 

ّ
مـــع، أو تــغــض

آالف من األصــوات، على مواقع التواصل 
مــمــن يــوّجــهــون انــتــقــاداٍت شــتــى، غــيــر أن 
ــكـــون لــهــا  ــر يـ ــيـ ــاداٍت تـــصـــدر عــــن أمـ ــقــ ــتــ انــ
مــغــايــر على  أثـــر  مــفــعــول مختلف، وذات 
الناس ومشاعرهم. وهو ما يمكن  أفهام 
الــــرد عــلــيــه بـــأن األمــيــر هــو مــواطــن أواًل، 
التعبير  فــي  حقوقه  سلب 

ُ
ت أن  يعقل  وال 

بصفته مواطنا وأميرًا معا!
من األوجــه األخــرى التي أضعفت صورة 
تــقــديــم  ــــي  فـ الـــســـلـــطـــات  ــاق  ــ ــفـ ــ إخـ األردن 
روايــــة مــتــمــاســكــة عــمــا جــــرى، إلـــى درجــة 
أن مـــا جــــرى بــقــي بـــا صــفــة أو عـــنـــوان. 
باستثناء مسميات مثل »التحّركات« أو 
الرسمي  اإلعــام  »املخططات«. وقد غاب 
ــدث.  ــا حــ ــة ملــ ــحــ ــن تـــقـــديـــم صــــــورة واضــ عــ
وكــان الفتا أن املصدر األول لأنباء كان 
رئــاســة أركــــان الــجــيــش، والــثــانــي مؤتمر 
ــر الــخــارجــيــة أيــمــن  ــ صــحــافــي عـــقـــده وزيـ
الــــصــــفــــدي، ولـــيـــس وزيــــــر اإلعـــــــام الــــذي 
حضر املناسبة في صفوف الصحافيني 
ــلــــني، ولـــيـــس إلــــى جـــانـــب زمــيــلــه  واملــــراســ
املؤتمر  الــذي يعقد  الحكومة  الــوزيــر في 
الــصــحــافــي. وقــــد أزال مــؤتــمــر الــصــفــدي 
الكثير  الغموض، وأبقى على  القليل من 
مــنــه، وخــصــوصــا بــمــا يتعلق بــاألطــراف 
الــخــارجــيــة الــتــي ظــلــت مــجــهــولــة الــهــويــة 
ــا أثــــــار انـــطـــبـــاعـــا قـــويـــا بـــأن  والـــصـــفـــة، مــ
اإلعام الرسمي وغير الرسمي ال يتمتع 
املأمولة، وأن ثاثة عقود من  بالشفافية 
الــتــحــول نــحــو الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة لم 

بتقاعدها، راحت ووقعت في فخ السلطات 
ــدت نــفــســهــا فــــي زنــــزانــــة،  ــ ــ الــصــيــنــيــة، ووجـ
وبقيت مسجونة طـــوال ثــاث ســنــوات من 
ســراحــهــا،  أطـــلـــق  عــنــدمــا   2019 إلــــى   2016
ســنــوات سجنا  عليها بسبع  أن حكم  بعد 
الفرنسية  السلطات  من  تدخل  بعد  نافذة، 
بــاعــتــبــارهــا الجــئــة  ســيــاســيــة، وخصوصا 
ــتـــي قــادتــهــا  بــفــضــل الــحــمــلــة اإلعـــامـــيـــة الـ
ــذه الــســيــدة  ابــنــتــهــا مــن بـــاريـــس، لــم تــكــن هـ

لتنجو بنفسها لوال ذلك.
روت فـــي كــتــابــهــا كــيــف يــتــم إعـــطـــاء لــقــاح 
الـــدورة  غــيــاب  ذلــك  بعد  ليكتشفن  للنساء، 
عقيمات.  أصبحت  أنــهــن  وكــيــف  الشهرية، 
تحكي كيف تعّرضت، مثل باقي السجينات، 
إلـــى عــمــلــيــات غــســل الـــدمـــاغ، ومــنــعــهــن من 
الحديث بلغتهن األصل، تقّص كيف كانت 
املراحيض،  في   تراقبهن، حتى  الكاميرات 

وتتابع خطواتهن في كل مكان. 
هـــي، إذن، مــقــاطــع صــغــيــرة مـــن فــيــلــم رعــب 
مطول، يشارك فيه مئات آالف من مسلمي 
اإليغور، وهي لقطات صغيرة  من مسلسل 
طويل، ال  تزال حلقاته تسجل كل يوم، في 
األنظمة  مــن بعض  بتآمر  بــل  تـــام،  تجاهل 
رفــع شعار  يكفي  إذ  واإلســامــيــة،  العربية 
ــة اإلرهــــــــاب والـــتـــطـــرف اإلســـامـــي  ــهـ مـــواجـ
ومحاربتهما، لتنضم دول عديدة إلى قافلة 
املنوهني واملؤيدين، فهو  أمر مجمع عليه، 
 تعلق عليها كل سياسات 

ً
وأصبح شماعة

األنظمة  فطنت  وقــد  والتسلط.  االســتــبــداد 
املستبدة لهذا األمر، فجعلته )هذا الشعار( 
ــاء لــتــبــريــر أفـــعـــالـــهـــا املـــنـــافـــيـــة ألبــســط  ــطـ غـ
حقوق اإلنسان، وما الصني إال مثال واحد 
من بني أمثلة عديدة. ومثال اإليغور فاضح 
الــفــكــر وال حرية  ألنــظــمــة ال تسمح بــحــريــة 
االعتقاد، فكيف بحرية معارضة سياستها 
ــزداد عـــتـــوًا ويــزيــد  ــ ونـــقـــدهـــا. هـــي أنــظــمــة تــ
االقتصادية.  قوتها  ازدادت  كلما  طغيانها 
تدري أن ال أحد يجرؤ على انتقادها، وإذا 
الــوجــه، ألنها تعلم حق  مــاء  انتقد فلحفظ 
يغلب  التجارية  املصالح  منطق  أن  اليقني 

على منطق املبادئ وحقوق اإلنسان.
)كاتب مغربي في باريس(

وما يدعم إمكانية إنهاء الحرب في اليمن 
تغير املوقف األميركي الذي أعلنه الرئيس 
جــو بــايــدن، واملــخــالــف تماما مــوقــف إدارة 
ــب، حــيــث  ــرامــ ــد تــ ــالــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
أعــلــن بـــايـــدن أن الـــحـــرب فـــي الــيــمــن »يــجــب 
أن تــــتــــوقــــف«، وبــــــدأ تـــرجـــمـــة هـــــذا املـــوقـــف 
بإنهاء دور الواليات املتحدة في العمليات 
العسكرية الهجومية في اليمن، إضافة إلى 
وقـــف صــفــقــات الــســاح املــرتــبــطــة بــالــحــرب، 
وتـــعـــيـــني تــيــمــوثــي لـــيـــنـــدر كــيــنــغ مــبــعــوثــا 

أميركيا خاصا إلى اليمن. 
ــايـــدن لـــوقـــف الـــحـــرب في  ولـــعـــل مــســعــى بـ
الــيــمــن اقــتــضــى مــنــه الــتــخــلــص مـــن تــركــة 
ترامب، وقــاده إلى إلغاء تصنيف جماعة 
 إرهــابــيــة«، بوصفها 

ً
الــحــوثــيــني »مــنــظــمــة

ــع الــحــظــر  ــ ــل رفـ ــ خـــطـــوة ضــــروريــــة مــــن أجـ
ــاعــــدات األســـاســـيـــة إلـــى  عــــن إرســـــــال املــــســ
ــت نـــفـــســـه، أعــلــن  ــوقــ ــي الــ الـــيـــمـــن، لـــكـــنـــه، فــ
الــدفــاع عن  مواصلة دعــم السعودية »فــي 
ســيــادتــهــا وأمـــنـــهـــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا«، بغية 
تهيئة السعودية لانخراط في مساعيه، 
واالنــــفــــتــــاح عـــلـــى الــــتــــطــــورات الـــجـــديـــدة، 
ــالـــي جــــــاءت املـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة  ــتـ ــالـ وبـ
متسقة مــع األفـــكـــار األمــمــيــة واألمــيــركــيــة 
بــــشــــأن وقـــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي جــمــيــع 
ــاء الــيــمــن، واتـــخـــاذ تــدابــيــر إنــســانــيــة  ــ أرجـ
واقــتــصــاديــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا فــتــح مــطــار 
صـــنـــعـــاء ومـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة وغـــيـــرهـــمـــا، 

هـــذه املــعــارضــة فــي تــركــيــا، والــتــي ينتمي 
مــعــظــمــهــا لـــجـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان املــســلــمــني، 
وكذلك القنوات التابعة لها، هل ستطردها 
تركيا من األراضي التركية، أم تسلمها أم 

تغلق قنواتهم؟
ــل الـــســـيـــاســـة الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الـــتـــي  ــ ــــي ظـ فـ
تتبعها، لن تفّرط تركيا في تلك املعارضة، 
رابــحــة في  أداة ضغط مهمة وورقـــة  فهي 
الــتــفــاوض مع  الــخــارجــيــة عند  سياستها 
مصر، كما أن كثرًا من املعارضني حصلوا 
على جــوازات سفر تركية وإقامات دائمة، 
ــا. وإلــــــى هـــذا  ــيـ ــانـــونـ ــبــــح وضـــعـــهـــم قـ وأصــ
األمــــر، فـــإن الــجــانــبــني، املــصــري والــتــركــي، 
ال يــثــقــان بــبــعــضــهــمــا، وفـــي أي لــحــظــة قد 
يــفــشــل هـــذا الــتــقــارب. وبــالــتــالــي، ال يمكن 
املـــهـــمـــة، وحــتــى  تــلــك األداة  فـــي  الــتــفــريــط 
عـــددا منهم،  لــو أخــرجــت فيما بعد تركيا 
فــســيــكــون إلـــى دول حــلــيــفــة لــهــا، مـــن دون 
خسارتهم بالصورة التي يتخيلها بعض 
التركي  التقارب  هــذا  فمستقبل  املــراقــبــني، 
املــصــري مــرهــون أيــضــا بــمــدى فــك ارتــبــاط 
السعودية  بالسياسة  املصرية  السياسة 
واإلماراتية من جانب، وكذلك قدرة مصر 
تركيا في ملفات مهمة، مثل  علي تحييد 
ملف سد النهضة وغيره. لذا فهذا التقارب 
بعوامل  مرتبط  مصلحي،  الجانبني  بــني 
مــخــتــلــفــة، لــكــن قــــدرة بــقــائــه أو اســتــمــراره 
مــســألــة غــيــر مــحــســومــة، قـــد تــجــيــب عنها 

األيام املقبلة.
)كاتب مصري في برلني(

تؤد بعد إلى نضج اإلعــام. والراجح أن 
صـــورة األردن فــي الــخــارج كــانــت أفضل 
مما ظهرت عليه فــي األســبــوع األول من 

إبريل/ نيسان الجاري.
فــائــقــا  اهـــتـــمـــامـــا  األردن  ــبـــدي  يـ وبــيــنــمــا 
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ بـــــعـــــاقـــــاتـــــه مــــــــع الــــــــــواليــــــــــات املـ
ومــؤســســاتــهــا، وتــــدل عــلــى ذلـــك زيــــارات 
املــلــك الـــدوريـــة ومــخــاطــبــاتــه الــكــونــغــرس 
تــه مــع مــنــابــر إعــامــيــة شــتــى، فــإن  ولــقــاء
الــصــحــافــة األمــيــركــيــة كــانــت فـــي طليعٍة 
أبــــدت تــحــفــظــات وتــشــكــكــات فـــي الـــروايـــة 
الــرســمــيــة، فــقــد أوحـــت الـــروايـــة الرسمية 
 كان قد أوشك على الوقوع، 

ً
بأن أمرًا جلا

لكن السلطات األمنية حالت دون وقوعه، 
من غير توضيح ماهية هذا األمــر، علما 
أنــــه كــــان يــمــكــن، مـــن الـــبـــدايـــة، أن تنعت 
السلطات ما جرى، ومن منظورها، على 
 ،

ً
أنـــه »حــمــلــة تــحــريــض مــتــصــاعــدة« مــثــا

وذلك بداًل من اإلفراط في رسم اإليحاءات 
املبهمة.

مـــن حــســن الــطــالــع والــتــدبــيــر أن لـــأردن 
رصيدًا كبيرًا من األهمية واالحترام لدى 
دول املــنــطــقــة والــعــالــم، وهـــو مــا عكسته 
اتصاالت قــادة دول عديدة مع امللك عبد 
تدور  لحكوماتها،  وبيانات  الثاني،  الله 
حول التضامن التام مع األردن، والوقوف 
إلى جانبه في مواجهة التحديات. ولو لم 
لتأثرت صورة  الرصيد  هــذا  مثل  يتوفر 
األردن بصورة أكبر، وذلك بعد خاصاٍت 
خرجت بها الصحافة األميركية تتحّدث 
عن تكميم املعارضة، والضيق من النقد، 
والخشية من إذكاء السخط الشعبي على 
األوضــاع االقتصادية، وعلى أداء اإلدارة 
العامة. أمــا مجلس النواب فقد غــاب عن 
مجريات ما حدث، ولم تخاطب الحكومة 
ــــرى، مــا  مــمــثــلــي الـــشـــعـــب بــــشــــيٍء عـــمـــا جــ

جعله أسبوعا من األلغاز.
يضاف إلى ما تقّدم أن صورة املصالحة 
ــلـــة الـــهـــاشـــمـــيـــة لــــم تــتــضــح  ــائـ داخـــــــل الـــعـ
بصورة كافية، على الرغم من حديث امللك 
عن األمير حمزة املوجود »مع عائلته في 
قــصــره وبـــرعـــايـــتـــي«. إذ لـــم تــظــهــر حتى 
تاريخه صور لأمير في قصره. وال في 
اجتماع األمــراء في منزل األمير الحسن، 
وال خـــصـــوصـــا مــــع شــقــيــقــه األكــــبــــر مــلــك 
الباد... غير أن األمــر األدعــى للطمأنينة 
أن كــل شــيء بقي على حــالــه، وأن الباد 
ــة، بل 

ّ
ة أو خــض

َ
لــم تــتــعــّرض حقا إلــى هـــز

مفر  ال  مقلقة،  دراماتيكية  إجـــراءات  إلــى 
من إنهاء ذيولها بصورة عادلة. وبقي أن 
تعمد السلطات إلى استخاص الدروس 
على  وخصوصا  حــدث،  مما  الصحيحة 
في  وحقه  الجمهور،  مــع  العاقة  صعيد 

حرية التعبير، كما بحياة كريمة.
)كاتب من األردن(

هل تنتهي الحرب في اليمن؟

في تقارب المصالح بين تركيا ومصر

أسبوع من األلغاز في األردن

اإليغور ذاك الشعب 
المنسي

قد ال يصمد 
التفاؤل باقتراب 

نهاية الحرب أمام 
زيادة التصعيد 

العسكري، خصوصًا 
أن لهذه الحرب 

امتداداٌت إلى 
خارج اليمن

قدرة استمرار 
التقارب المصري 

التركي مسألة غير 
محسومة

أضعف صورة 
األردن إخفاق 

السلطات في تقديم 
رواية متماسكة عما 

جرى في قضية 
األمير حمزة

آراء

معن البياري

ليس الخبر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفض التصديق على مشروع قانون 
إنشاء املحكمة الدستورية، كما ُرفع إليه من رئاسة البرملان، فلو وافق عليه، ملا كان 
 شقاٍق وتأزيم وتوتير. وليس الخبر أن سعيد زاول في 

َ
الذي صرنا نعرف، رجل

ا دستوريا، فقد صرنا، نحن العاّمة، على فائٍض من الدراية بالدستور 
ّ
أمره هذا حق

التونسي، من فــرط ما تــزّودنــا عنه الصحافة منذ أزيــد من عــام، مع أخبارها عن 
مــا يجيزه  لــشــرح  يــكــون متفّرغا  يــكــاد  هـــذا، فهو  تــخــّص صاحبنا  وقــائــع كثيرة 
أن رئيس تونس عثر على ذرائــع استأنس  الخبر  الدستور ومــا ال يجيزه. وليس 
 منه بدستور 

ُ
هم أعرف

ُ
بها لرّد مشروع قانون إقامة املحكمة، وال أن خبيرين، بعض

بوا على هذه الذرائع بما يفيد بنقصان وجاهتها. وليس الخبر 
ّ
البالد وقوانينها، عق

 رسالة الرّد 
ّ
أننا، كما في مّرة سابقة، لم نعرف أن قيس سعيد هو نفُسه من خط

 في قصر الرئاسة، فلم نشاهد منه سوى أنه 
ٌ
اط

ّ
بالريشة وبالخط املغربي، أم خط

فيها  رفــض  والتي  شهرين،  قبل  سابقتها  كما  عها، 
ّ
ويوق فيها،  ى 

ّ
ويتمل يهيئها، 

وزاريٍّ مقترح  بتعديٍل  الحكومة  في  تعيني موعٍد الستقبال وزراء جــدد، صــاروا 
ه فادحا في 

ُ
مّرره البرملان. وليس الخبر أن أستاذ القانون ارتكب خطأ يجوز وصف

ا جاء على قانوٍن في البالد، مشيرا إلى صدوره 
ّ
رسالته )الطويلة صعبة القراءة(، مل

في عام 2015، فيما الصحيُح أن يأتي عليه قانونا مصاَدقا عليه في 2021. وليس 
بني  املكاتبات  وأصــول  الرسمية،  املخاطبات  أعــراف  انتهك  قيس سعيد  أن  الخبر 
البشر، عندما جاء على اسمه، قيس سعيد، ثم لم يسّم من تتوّجه الرسالة إليه، وهو 
رئيس البرملان، راشد الغنوشي، إيحاًء بالتبخيس من شأنه، األمر الذي يجيز رمي 

هذا السلوك بأنه منقوُص اللياقة.
.. إنــمــا الــخــبــر فـــي رفـــض قــيــس ســعــيــد الــتــصــديــق عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون املحكمة 
رئاسة  في جعل  متقّدما  يقطع شوطا  عنها،  املتحّدث  الرسالة  في  أنــه،  الدستورية 
ه عليها، والتنّدر على ما يصُدر منها. وكان الظن 

ّ
 للتفك

ً
الجمهورية التونسية منّصة

)أو حسن الظن ربما( أن ردود األفعال الواسعة في تونس )وخارجها( على نوباٍت 
إلــى موقعٍة  إلــى العشرة قبل أن يجنح  الــحــال، ستجعله يعّد  بــدرت منه عـــّززت هــذا 
جــديــدٍة مــن ضــربــاتــه املضحكة، غير أنــه بــاغــت جــمــهــوره )تــتــزايــد أعــــداده للتسرية 
 بشأن ما يمكن أن يصنعه 

ً
النفوس حيرة التي تستثير في  أحيانا( بالرسالة هذه 

التونسيون، وهم يغالبون حاال مقلقا ما ينفّك يزداد رداءة )مثال، ارتفاع البطالة إلى 
بنسبة %8(.  تقلص  الــذي  املحلي  الناتج  بنسبة 11,5% من  املــوازنــة  17%، وعجز 
وتستثير في النفوس ذاِتها حزنا ظاهرا. ذلك أن قيس سعيد يذهب إلى أربعة أبياٍت 
ها من قصيدة طويلة للشاعر العباسي أبي العتاهية )ما ضّر الرئيس لو أورد 

ّ
يستل

 تقديم مشروع قانون 
َ

سق مع املنطوق العام للرسالة، وهو أن أَجل
ّ
كل أبياتها؟(. تت

املحكمة الدستورية انقضى، فيبطل مشروعها املرسل إلى الرسالة في هذا امليقات، 
ا قال ).../ .../ وإن لكل حادثٍة 

ّ
على ما يفيد الدستور، وعلى ما يفيدنا أبو العتاهية مل

لوقتا/ وإن لكل عمل حسابا./ ...(. 
إلى  الدستورية بإحاالٍت  انقضاء أجل »إرســاء« املحكمة  يدعم قيس سعيد بديهية 
ه، كما أسهبت الرسالة، وبما يفيد به كتاب 

ُ
شروحات ملواد في الدستور الذي له علوّيت

سيبويه عن واو التتابع، وإن كانت التوابع تليها الزوابع، على ما جاء في رسالة ابن 
شهيد األندلسي، كما في التنوير الذي فّصل فيه رئيس تونس ملواطنيه الذين ربما 
العتاهية، وال بكشوفات سيبويه وابن شهيد،  افترض بهم عدم درايتهم بقولة أبي 
م، وخّول 

ْ
الخت فأعلمهم بهما. والدستور »منح رئيس الجمهورية وحده اختصاص 

ــا أحــال إلــى ما شرحه الفقهاء واللغويون عن 
ّ
الــرد«. وحسنا صنع الرجل مل له حق 

ا خّص منهم صاحب »تاج العروس« )من دون أن يسّميه، 
ّ
م هنا، ومل

ْ
معنى مفردة الخت

املرتضى الزبيدي(.
غالبها تونس، فإن من الصحيح أيضا 

ُ
واختصارا، صحيٌح أن مشكالٍت غير قليلة ت

أن قيس سعيد واحــٌد من أبــرز هذه املشكالت، ليس فقط بشاهد شاعٍر زاهــٍد بعد 
ُمجون، اسمه أبو العتاهية، وإنما بشواهد غير قليلة تخّص رئيسا توِهمنا شعبويته 

بزهده بالسلطة، فيما الحقيقي أنه مجنوٌن بها.

محمد أبو الغيط

على الرغم من أن تعبير »املسؤولية الوطنية« يغلب استخدامه في الشعارات واملزايدات، 
ال الواقع، إال أنه يناسب تمامًا الحديث عن سد النهضة، حيث التحّدي الوجودي يهّدد 
كل مصري حرفيا. لكن خطابات تصدر من مختلف األطراف السياسية املصرية ال 
تظهر تحليا بتلك املسؤولية، بل تتحّول القضية إلى موضوع توظيف سياسي بحت، 
وأبرز صوره اختيار حدث بعينه وشيطنته، بهدف تحميل الخصم كامل املسؤولية. 
ومن املؤسف أن يكون الخطاب الرسمي هو أول مفجر لالنقسامات، وذلك عبر تكرار 

الرئيس املصري وإعالميني موالني تحميل اللوم لثورة يناير. 
من الناحية السياسية، هذا خطاب مستغرب، حيث يحّول البوصلة فورًا إلى انقسام 
على أساس تأييد الثورة أو عدائها، وفي كال املعسكرين ماليني املصريني. الخطاب 
املسؤول سياسيا يتطلب الوحدة ال التفريق. ومن ناحية الحقائق هو خطاب مضلل 
الــثــورة، ظــل فيها نظام  إلــى ســنــوات قبل  األزمـــة تمتد  أن  بامتياز، حيث يتجاهل 
 عاجزا، فقد دخلت إثيوبيا في مفاوضات مطولة مع دول 

ً
حسني مبارك مترهال

النيل استغرقت نحو عقد، قبل أن تتوج في العام 2010 باتفاقية عنتيبي التي تعلن 
إلغاًء من جانب واحد لالتفاقات التاريخية. وقد سبق ذلك في 2009 تنفيذ إثيوبيا 
مسوحا ملوقع السد، ثم في 2020 تم إعــالن االنتهاء من تصميمه. كما أن ثورة 
يناير لم تحكم يومًا، بل تسلم املجلس العسكري السلطة فورًا، وظلت املؤسسات 

العسكرية واألمنية قائمة.
على الجانب املقابل، فإن توقيع عبد الفتاح السيسي اتفاقية املبادئ عام 2015 تم 
 من األساطير، بدءًا من ترديد أنه اتفاق ســّري، وهو ما 

ً
تحميله بــدوره كما هائال

أن  معارضون  كــرر  كما  ديفيد.  كامب  التفاقية  السرية  البنود  بأسطورة  يذكرنا 
هذا االتفاق ألغى االتفاقات التاريخية، وتنازل بموجبه السيسي عن حصة مصر، 

وانتهى كل شيء بالفعل!
معلومة بحتة، ال يوجد أي بند في االتفاقية، وال في أي تصريح مصري أو سوداني، 
أي تنازل عن حصص املياه التاريخية، وهذا سبب جوهري لفشل املفاوضات مرة 
تلو مرة. وللمفارقة إذا راجعنا نصوص خطابات مندوبي الدول الثالث إلى مجلس 
األمن في 2020، نجد أن املندوب اإلثيوبي ال يتطّرق التفاقية املبادئ، إال في معرض 
طرح تفسير التفافي الدعاء أن تنفيذ امللء األول للسد أحاديًا ال يخالفها. ملاذا لم 
يلومون  اإلثيوبيني  بعض  إن  بل  األمــر؟  فيتنهي  الشافية  الوثيقة  هــذه  لهم  يخرج 
نظامهم على توقيع الوثيقة، ألنه تنازل مجاني، فأعمال بناء السد كانت قد تجاوزت 
40% في يناير/ كانون الثاني 2015، وقد أمكن إلثيوبيا تجاوز عقبة عدم توافر 

التمويل الدولي، عبر التمويل املحلي بسندات لإلثيوبيني، ثم بتمويل صيني.
يختلف الــخــبــراء املــصــريــون والــســودانــيــون بــشــأن مــدى إيجابية ذلــك االتــفــاق أو 
 سحريًا، فليوضع 

ً
سلبيته، لكن بالتأكيد ال إقراره وال الخروج منه اآلن يمثل حال

في حجمه. هو ليس معاهدة دولية مسجلة في األمم املتحدة، بل هو كما يقول اسمه 
مبادئ بشأن طريق التوصل إلى هذه املعاهدة.

على جانب ثالث، اجتماع القوى السياسية الفضائحي حول سد النهضة الذي نظمه 
سيسة، حتى 

ُ
الرئيس الراحل، محمد مرسي، نال بدوره نصيبًا من تلك الشيطنة امل

أن إعالميني، مثل عمرو أديب وأحمد موسى، أعادوا نشر مقاطع منه مرارا، لتحميل 
مرسي مسؤولية األزمة.

لكن واقعيا، وعلى الرغم من فداحة ما حدث، إال أنه بدوره لم يغير املعادلة. ال يشير 
اإلثيوبي سابقا عليه،  التعنت  إليه مطلقا، وقد كان  اإلثيوبيون حاليا  املفاوضون 
أيــار 2013   رد فعل بعد تحويل إثيوبيا في 27 مايو/ 

ً
فهذا االجتماع كــان أصــال

مجرى النيل األزرق، ضمن عمليات البناء املتسارعة بشكل أحادي.
يــحــفــل تـــاريـــخ مــصــر الــحــديــث بــالــحــكــم غــيــر الــديــمــقــراطــي، وبــمــعــارك املــعــارضــة 
بطرق  ولــو  لدعمه،  الجميع  يعمل  أن  يمكن  أدنــى  بقى حد  طاملا  ولكن  السياسية. 
مختلفة ومنفصلة، كما بالجهود ضد االحتالل اإلنكليزي، ثم العدوان اإلسرائيلي، 

وحتى استعادة طابا بالتحكيم الدولي شارك بها خبراء قانونيون معارضون.
النظام، والــذي هو األبعد عن أي ممارسة  وتظل املسؤولية األولــى تقع على عاتق 

سياسية بني كل سابقيه، ثم بعده تقع على عاتق الجميع.

بيار عقيقي

إلــى تفنيد نقاط االرتــبــاط واالنــفــكــاك بــني االتحاد  مــن الطبيعي أن يعمد مــؤّرخــون 
السوفييتي وروسيا، بدءًا من طبيعة النظامني السياسيني، وإفرازاتهما االقتصادية 
أن  أيضًا  يدركون  املؤّرخني  لكن  والخارجية.  الداخلية  العالقات  وفي  واالجتماعية، 
غورباتشيف،  ميخائيل  باستثناء  السوفييت،  الــزعــمــاء  عقلية  بــني  كبير  التشابه 
بوريس  بقيادة  انتقالية  تسعينيات  بعد  بوتني،  فالديمير  الروسي  الرئيس  وعقلية 
الــروســي.  والــتــمــّدد  السيطرة والــقــوة  يلتسني، ونــابــع مــن خلفية متراكمة مــن حــّس 
وإذا كانت الشيوعية ونظام السوق الخاص بها قوة دافعة إلنشاء تكتل سوفييتي 
يضّم 15 دولــة، إال أن األوليغارشية الروسية الحالية ال تتمايز عنها بشيء، سوى 
استقاللها عن موسكو في  بعد  الجوار،  التعامل مع دول  في  التكتيكات  باختالف 
من  األيــديــولــوجــيــة  نشر  فــي  مقنعًا  السوفييتي  االتــحــاد  كــان  التسعينيات.  مطلع 
األقليات  لدى  القومي  الحس  فتعّزز  أما روسيا  الشرقية،  أملانيا  إلى  فالديفوستوك 
الروسية في الدول السوفييتية السابقة، لتبرير تدخلها العسكري بحجة »حمايتهم«، 

كما حصل في جورجيا عام 2008، وفي شبه جزيرة القرم األوكرانية عام 2014.
لذلك، ال يمكن فصل مجريات التوتر الجديد في أوكرانيا عن هذه النزعة الروسية، 
في  فعل«  »رد  أو  »عفوية«  عــن  الحديث  ُيمكن  وال  أولــويــة.  الــغــاز  كانت خطوط  وإن 
السلوك الروسي، فكي ترى الفيديوهات املنتشرة في مواقع أوكرانية وروسية، عن 
القرم في األسابيع  إلى شبه جزيرة  الروسية من كيان كراسنودار  الدبابات  زحف 
املاضية، يجب العودة إلى الوراء بضع سنوات. في شتاء وربيع عامي 2013 و2014، 
وإثر انتفاضة ميدان كييف ضد الرئيس األوكراني فيكتور يانوكوفيتش، املتحّدر 
لروسيا، ضّمت  الحال  بطبيعة  واملــوالــي  وبيالروسية،  وبولندية  روسية  جــذور  من 
موسكو شبه جزيرة القرم لها. وعللت ذلك بتنظيم استفتاء شعبي في اإلقليم، طالب 
فيه سكانه، وهم بغالبيتهم الساحقة من جذور روسية، باالنضمام إلى روسيا. وبعد 
إتمامها السيطرة العسكرية واإلدارية على القرم، باشرت موسكو بناء جسر يربط 
بني كراسنودار وشبه جزيرة القرم، عابرًا مضيق كيرتش، الرابط بني البحر األسود 
وبحر أزوف املتفّرع عنه. وسمته الحقًا »جسر القرم«. وفي أواخر عام 2019، قاد 
بوتني أول شاحنٍة على الجسر، إيذانًا بتدشينه وبدء العمل عليه. وبعد عامني، عبرت 
الدبابات الروسية الجسر، وأعلنته »منطقة عسكرية«. األمر مشابه تمامًا لطريق بدأ 
السوفييت بشقه عام 1978 باتجاه أفغانستان، وانتهى في أواخر عام 1979، عشية 

اجتياح كابول. 
في موازاة ذلك، كان بوتني يكّرس نفسه قيصرًا روسيًا، مدعومًا بتعديالٍت دستوريٍة 
تتيح له البقاء حتى عام 2036، بل يستعد لتكريس ذلك في االنتخابات التشريعية 
األقاليم  مــن جهة، وعلى  الــدومــا  للسيطرة على  املقبل،  أيــلــول  فــي سبتمبر/  املــقــّررة 
التي أظهرت تمّردًا طفيفًا من جهة أخــرى، ســواء في أقصى الشرق الروسي أو في 
موسكو بالذات. ال يبدو الطريق ورديًا بالنسبة له انتخابيًا في الداخل، بفعل تراكم 
العقوبات الغربية عليه، وبروز جيل روسي يجد نفسه أقرب إلى أوروبا من أي وقٍت 
مضى. وإذا كان بوتني قد احتاج إلى حربني في جورجيا وشبه جزيرة القرم لرفع 
شعبيته وإخماد األصوات املنّددة بالترّدي االقتصادي، فإن الوضع الحالي، املعطوف 
على تراجع اقتصادي عاملي، ال في روسيا فحسب، وعلى تفشي وباء كورونا، على 
 عن اعتقال أبرز 

ً
الرغم من مسارعة الروس إلى اختراع لقاح »سبوتنيك في«، فضال

معارض روسي، ألكسي نافالني، سيضع بوتني في زاوية حرجة في سبتمبر/ أيلول 
 
ً
املقبل. بالتالي، فإن قرع أبواب أوكرانيا، بحجة مواجهة الحلف األطلسي، سيكون حال

 باملخاطر، ألن ال أحد يعرف أين تنتهي حدود كل حرب.
ٌ

نموذجيًا، لكنه محفوف

أبو العتاهية َحَكمًا في تونس سد النهضة... 
استقطابات في غير موضعها

موسم الحج الروسي 
إلى أوكرانيا
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آراء

عائشة البصري

عليهــا«،  ُمتفــق  أكاذيــب  سلســلة  »التاريــخ 
نابليــون  الفرنســي،  اإلمبراطــور  قولــة 
بونابرت، تنطبق على تاريخ بالده أكثر من 
غيــره، فقــد نجحت فرنســا في مــزج الحقيقة 
مهــد  لنفســها صــورة  لترّســخ  باألســاطير، 
الفرنســيني  أذهــان  فــي  والحقــوق  الحريــة 
ت سياســات القوة الناعمة 

َ
قبــل غيرهــم، وَبن

حول مخيال رومانســي، جعلها تتربع على 
عــرش الثقافــة والســياحة العامليــة، وتهيمــن 
والتجميــل.  والخمــور  العطــور  ســوق  علــى 
قــه، لــوال تضافــر 

ّ
إنجــاز ُمبهــر لــم تكــن لتحق

وسياســييها  ومثقفيهــا  مؤّرخيهــا  جهــود 
للغــرب:  مؤسســة  ســرديات  بلــوروا  الذيــن 
العبوديــة،  ناهضــوا  األنــوار  فالســفة   

ّ
أن

ِكيــة والكنائــس بســالح العقــل 
َ
ل

َ
وحاربــوا امل

والعلمانيــة، ومّهــدوا لثــورٍة انتهــت بإعــالن 
حقوق اإلنسان.

الفرنســيني،  املؤرخــني  كبــار  مــن  ثلــة  لكــن 
مارتــان  كليمــان  جــان  فيهــم  بمــن 
ليلتــي،  وأنطــوان  مارتــان  وكريســتوف 
زعزعــوا هــذه األســطورة وأكــدوا أن الثــورة 
والحرفيــون  الفالحــون  صنعهــا  الفرنســية 
واملفكــرون  الفالســفة  ال  األّميــون،  والجيــاع 
البورجوازيــون واملطيعــون للنظــام امللكــي، 
وأن »فالســفة األنــوار« كانــوا يتحّركــون فــي 
نطاق النخبة الضيق، وكانت مخطوطاتهم 
قليلة االنتشــار لســرّيتها، بل لم تكن آراؤهم 
منســجمة فيمــا بينهــم. فعلى عكــس فولتير 
باإللحــاد  املتشــبثني  ديــدرو،  ودينيــس 
والعقالنيــة، كان جــان جــاك روســو يعتبــر 
فلســفة  وكانــت  للفضيلــة،  أساســا  الديــن 
منهــا  أكثــر   

ً
وجدانيــة االجتماعــي«  »العقــد 

 بالشعور والخيال، ولم يَر 
ّ

عقالنية، تستدل
روســو ضيرا في التضحية بالفرد وحريته 
مــا جعــل بعضهــم  العامــة«،  باســم »اإلرادة 

همونه بـ »الديمقراطية التوتاليتارية«.
ّ
يت

اإلنســان  لحقــوق  مهــدا  فرنســا  تكــن  ولــم 
أيضــا، بــل جــاء إعالنهــا متأخــرا بمائــة عــام 
عــن »إعالن الحقــوق« البريطاني، ونحو 15 
عامــا عــن مثيلــه األميركــي. أمــا قــرار إلغــاء 
العبوديــة فــي فرنســا عــام 1794، فلــم ُيبــادر 
لثــورة  اســتجابة  كان  بــل  املفكــرون،  إليــه 
بإلغــاء  انتهــت  التــي  هايتــي  فــي  العبيــد 
 .1793 خريــف  فــي  الجزيــرة  فــي  العبوديــة 
الحائــط  بعــرض  القــرار  بونابــرت  وضــرب 
بإصداره مرسوما في 1802 يعتبر العبودية 
تجــارة  اســتمرت  فرنســا.  الزدهــار   

ً
مفيــدة

محمد سي بشير

أعــاله،  العنــوان  مــن  القــارئ  يســتغرب  قــد 
فليــس لدينــا، نحــن أهــل املغــرب الكبيــر، واٍد 
يل تتحّكم في مصادر مياهه 

ّ
كوادي نهر الن

دولــة غيــر عربيــة. ولكــن، علــى غــرار مناطــق 
واســعة مــن العالــم، نعانــي من فقــر املياه في 
مفهــوم جديــد عّوض، في هذه الحالة، قوس 
األزمــات املعروفــة، بقــوس صراعــات امليــاه، 
تحتــل، في ســياقه، دول املغــرب الكبير حيزا 
كبيرا يستحق أن ُينظر في كيفية االستفادة 
يتعــظ  ــى 

ّ
حت النهضــة،  ســد  دروس  مــن 

مــع توســيع  للمســتقبل طبعــا،  املغاربيــون 
فــي  االرتبــاط  رمزيــة  إلــى  الــّدروس  نطــاق 
خذ سياقات/ 

ّ
القرار املصيري مع دول قد تت

مسارات شبيهة بالتي تريد إثيوبيا، اليوم، 
فرضهــا علــى إخواننا املصريــني في قضايا 

وملفات حيوية واستراتيجية.
مــورد  بأنــه  لالعتــراف  املــاء  مــن  لننطلــق 
شــحيح في منطقة تغطي الصحراء الكبرى 
 
ّ
فــان الــي 

ّ
وبالت مســاحتها،  مــن   %80 قرابــة 

الخطــط االقتصاديــة وتوفيــر املــاء للّســاكنة 
وللزراعــة تقــع، برمتهــا، تحــت رحمــة ثالثــة 
مصادر، األمطار واملياه الجوفية والســدود، 
بسبب افتقار املنطقة، من ناحية أخرى، إلى 

أنهار كبيرة أو بحيرات مائية شاسعة.
ا كانت الوضعية بهذا السوء، فان العمل 

ّ
ومل

جــرى، منــذ اســتقالل الــدول املغاربيــة، علــى 
اإلكثار من بناء الســدود. ولكن ليس بالقدر 
ر املوارد املالية، 

ّ
ظر إلى عدم توف

ّ
الكافي، بالن

وتوجــه  واملغــرب.  تونــس  فــي  وخصوصــا 
إلــى  الجزائــر،  فــي  االقتصاديــة،  الخطــط 
ظــر 

ّ
ليبيــا، بالن التحويليــة. وفــي  الصناعــة 

إلــى الطبيعــة الصحراوية، إلى التركيز على 
الّصناعة الطاقوية، بصفة كاملة.

علــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، فان املــوارد املائية، 
البلــدان  بــني  املشــتركة  قريــب،  وقــت  إلــى 
املغاربيــة، توجــد فــي املياه الجوفيــة، وبقدر 
كبيــر تقــع املســاحة األكبــر منــه فــي الجزائر، 
وبقــدر أقــل فــي كل مــن ليبيــا وتونــس، وهــو 
ســمح  أعــوام،  منــذ  بشــأنه  تفاهــم  تــم  مــا 
لليبيا، في عهد حكم معمر القذافي، بإنشاء 
مشــروع الــوادي الصناعي الكبيــر بتنازالت 
جزائرية، باستخدام جزء من املياه الجوفية 

االســتعباد إلــى حــني فّجــر العبيــد ثورتهــم 
البريطانيــة،  املســتعمرات  فــي  بأنفســهم 
والفرنســية،  الهولنديــة  وجارتيهــا 
واضطــّرت فرنســا إلــى إلغــاء العبوديــة بــال 
رجعة في منتصف القرن التاســع عشــر، أي 
بعــد أزيــد مــن قرن على نشــر بضعة ســطور 
عــن زنجــي ســورينام فــي روايــة »كانديــد« 
إن  يزعــم  بعضهــم  زال  مــا  التــي  لفولتيــر 
باطنهــا يناهــض العبوديــة، بينما ظاهرها 
مــن  مونتيســكيو  وســخرية  عنهــا،  يدافــع 
العبيــد. ومــا زال الجــدل قائمــا بشــأن الوجه 
املظلــم لســردية األنــوار التــي تــم اســتغاللها 
باســم  االســتعماري  املشــروع  لتغليــف 
فــي  فرنســا  ورغبــة  الحضاريــة«،  »املهمــة 
»االرتقــاء« بالشــعوب املســتعَمرة. اســتمّرت 
قصــة اإلشــعاع الحضــاري إلــى أن اســتيقظ 
الفرنســي،  املجتمــع  همجيــة   علــى  العالــم 
وعواّمــه  وإعالمــه  ومثقفيــه  بمفكريــه 
وســلطات حكومــة فيشــي التــي تفانــت فــي 
 1940 الفتــرة  طــوال  النــازي   

ّ
املحتــل خدمــة 

- 1944، ورّحلــت زهــاء 75 ألــف رجــل وطفــل 
وامــرأة مــن اليهــود والغجــر إلــى معســكرات 
اإلبــادة، لــم ينج منهم إاّل بضعة آالف. ألحق 
تواطــؤ املجتمــع الفرنســي مــع جيــش هتلــر 
ضــررا كبيــرا بصــورة فرنســا، ومــا أحرجها 
أكثر أن أزيد من نصف الجيش الذي حارب 
باسمها إلى جانب الحلفاء من أجل تحرير 
والنازيــة  الفاشــية  جيــوش  مــن  أوروبــا 
وتعتــرف  وأفريقيــا.  ومســلما  عربيــا  كان 
ربــع  بــأن  الرســمية  الفرنســية  الســجالت 
مليــون مقاتــل جزائــري ومغربــي وتونســي 
أحــد  والــدي  وكان  الحــرب،  هــذه  خاضــوا 
املنخرطني في الكتيبة السادســة للرماة في 

هذا الجيش.
ستجد  فرنسا الخالص في شخص الجنرال 
شارل ديغول الذي سيغسل وجهها من هذا 
الجهــوري  الفارعــة وصوتــه  بقامتــه  العــار. 
مــن  ديغــول  ســيرّوج  الحماســية،  وخطبــه 
أســطورة  لنــدن  فــي  ســي«  بــي  »بــي  إذاعــة 
»الّصامــدة«  »الحــّرة«،  »املقاِومــة«،  فرنســا 
والخــارج؛  الداخــل  فــي  املحتــل  وجــه  فــي 
أســطورة ســيفضحها فــي الســبعينيات مــن 
روبيــرت  األميركــي،  املــؤرخ  املاضــي  القــرن 
باكســتون، في كتاب »فرنســا فيشي«، يثبت 
فيــه أن »املقاومــة« كانــت حدثــا هامشــيا فــي 
ظــل نظــام فيشــي. كمــا وثــق املــؤرخ الكنــدي، 
الحــرة  »فرنســا  كتابــه  فــي  جنينــز،  إريــك 
الحقيقيــة  املقاومــة  كانــت  كيــف  أفريقيــة«، 
خــارج فرنســا، فــي أفريقيا، بعيــدا عن لندن. 

املوجــودة بــني البلديــن، مــا يعنــي أن القــرار 
وتــم  شــقيقني،  بلديــن  بــني  كان  املصيــري 
تنظيم التفاهمات في إطار تســويات مللفاٍت 
ترســيم  منهــا  وباألخــص  عالقــة،  كانــت 
مقابــل  فــي  والجزائــر،  ليبيــا  بــني  الحــدود 
بمــا  الجوفيــة،  امليــاه  مــن  ليبيــة  اســتفادة 
متكاملــٍة  مائيــٍة  منظومــٍة  بإنشــاء  يســمح 

لدولة فقيرة، تماما، في املوارد املائية.
طبعــا، نذكــر هــذا األمر، بصفــة خاّصة، هنا، 
ألن املصير املشترك بني ليبيا والجزائر وليد 
هــذه املصالــح املتكاملــة التــي تتوســع، اآلن، 
إلدراك أن ما يجري في ليبيا مصلحة وشأن 
أنهــا  الجزائــر  تشــعر  خالصــان،  جزائريــان 
معنيــة بــه، بعيــدا عــن منــاورات ومؤامــرات، 
فــي  مــن هنــا وهنــاك، تشــارك دول بعينهــا 
تأجيجهــا علــى الحــدود الجنوبية الشــرقية 
للجزائــر، بيــد أنهــا ال تــدرك مــدى االرتبــاط 
علــى  البلديــن،  هذيــن  بــني  االســتراتيجي 

عكس ما يظنه بعضهم.
هذا هو الدرس األول من دروس سد النهضة، 
 املصيــر إذا كان مشــتركا بــني 

ّ
املتمثــل فــي أن

دول لهــا اإلدراك االســتراتيجي نفســه، علــى 
مــن تدخــالت  قــد يشــوبه  مــا  مــن كل  الّرغــم 
اإلقليميــة،  القــوى  بعــض  مــن  ومنــاورات 
 القــرارات يمكــن أن تكــون ســياقا لبنــاء 

ّ
فــان

يكــون  التســويات  حصــول   
ّ
وأن املســتقبل، 

 املفاوضــات مفتوحــة، وألن بــاب 
ّ
ممكنــا، ألن

التســوية فيها متــاح، خصوصا أن القرارات 
بيد البلدين )ليبيا والجزائر، هنا(، وليست 
املتربصــة  اإلقليميــة  القــوى  املمولــني،  بيــد 
العامليــة  املصالــح  ذات  الكبــرى  القــوى  أو 
التي تريد رســم مســتقبل قاتم ملنطقة القرن 
األفريقــي، انطالقــا مــن مشــكلة ســد النهضة 

اإلثيوبي، العويصة حقا.
الــث، إلــى ملفي 

ّ
انــي والث

ّ
يشــير الدرســان، الث

واالرتبــاط  األوروبيــة  املغاربيــة  الشــراكة 
مــع  سياســية  أمنيــة/  بمبــادرات  املغاربــي 
حاد األوروبي أو حلف شــمال األطلســي 

ّ
االت

بــني  الشــراكة  مللــف  وبالنســبة  )الناتــو(. 
االتحاد األوروبي وتونس، املغرب، الجزائر، 
 الفشــل كان باديــا، منــذ البدايــة، بســبب 

ّ
فــان

كان  ــالث 
ّ
الث االتفاقيــات  علــى  التوقيــع   

ّ
أن

بابــا لتقويــض أّيــة فرصــة لبنــاء التكامــل/ 
 
ّ
أن مــن  الّرغــم  علــى  املغاربــي،  االندمــاج 

ديغــول نفســه لم يكن يعنــي الكثير للجنرال 
األميركي، دوايت أيزنهاور، ورئيس الوزراء 
لــم  اللذيــن  تشرشــل  ونســتون  البريطانــي، 
منــذ  الحربيــة،  خططهمــا  فــي  يستشــيراه 
للقــوات  األميركــي   - البريطانــي  اإلنــزال 
العســكرية في ســواحل املغرب والجزائر في 
خريــف 1942 حتــى إنــزال نورمانــدي صيــف 

.1944
ديغــول الــذي نعتــه روزفلــت بـــ »املتعصــب، 
تشرشــل  واعتبــره  الفاشــية«،  النزعــة  ذي 
»متعجرفــا وخبيثــا«، لــم ُيقنــع املنتِصريــن 
التاريــخ  ــرت  طهَّ التــي  الكاذبــة  بدعايتــه 
املســتعَمرين  تحريــر  حقيقــة  مــن  الرســمي 
أرض مستعِمرهم. ولكن لحسن حظ فرنسا 
بنــاء قوتهــا  إعــادة  أن تشرشــل أصــّر علــى 
فــي أعقــاب الحــرب، وحصــل لهــا علــى مقعد 
دائــم فــي مجلــس األمــن، ومــا يصاحبــه مــن 
امتيــازات. ديغــول وكل رؤســاء فرنســا مــن 
بعــده، باســتثناء جــاك شــيراك وإيمانويــل 
بمســؤولية  يقــّروا  أن  رفضــوا  ماكــرون، 
الدولة في جرائم النازية، بحّجة أن حكومة 
الفرنســية،  الدولــة  تمثــل  تكــن  لــم   فيشــي 
التــي مثلهــا ديغــول  الحــّرة«   فقــط »فرنســا 
َحاَســب 

ُ
ت ولــم  شــرعية.  كانــت  املنفــى  فــي 

فرنســا علــى مســاهمتها فــي إبــادة اليهــود 
جانــب  إلــى  بدلوهــا  أدلــت  بــل  فحســب، 
لقيــادات  العســكرية  املحاكمــة  فــي  الحلفــاء 
فــي  األملانيــة  نورمبــرغ  فــي مدينــة  النازيــة 

أعقاب الحرب.
اســتغلت فرنســا مقعدهــا إلــى جانــب الكبار 
لتلّمــع صورتهــا من جديد، فكثفت نشــاطها 
فــي مجــال الحقــوق والحريــات، واحتضنــت 
قــادة العالــم، يوم 10 ديســمبر/ كانون األول 
لحقــوق  العاملــي  اإلعــالن  العتمــاد   ،1948
اإلنسان في قصر شايو بباريس، في أجواء 
احتفاليــة ربطــت الحــدث بالثورة الفرنســية 
وعصــر األنــوار. إعــالن نجحــت فرنســا فــي 
نســبه للسياســي الفرنســي، رينيــه كاســني، 
املحامــي  هــو  األصلــي  املؤلــف  أن  حــني  فــي 
بيتــرز  جــون  البــارز،  الكنــدي  الحقوقــي 
همفــري، رئيــس إدارة قســم حقــوق اإلنســان 
فــي األمانــة العامــة فــي األمــم املتحــدة آنــذاك. 
التحالــف اإلســرائيلي،  فــاز كاســني، رئيــس 
بجائــزة نوبــل للســالم لجهــوده فــي صياغة 
إعالٍن لم يكن أّول من ألفه، وحقوق لم يؤمن 
الــذي عمــل علــى  األدنــى منهــا، هــو  بالحــد 
تشــجيع املشــروع الصهيوني في فلســطني، 
الجزائــر  فــي  دولتــه  جرائــم  علــى  وســكت 
وغيرهــا مــن املســتعمرات الفرنســية.  وحــني 

قيــادات البلــدان الثالثــة تعلــم، تمــام العلــم، 
يخــدم  لــن  الشــمال  نحــو  التوّجــه  ذلــك   

ّ
أن

كان  ذلــك   
ّ
أن أيضــا،  تعلــم،  بــل  مصالحهــا، 

اقتصــادي  بقطــب  املغاربــي  للقــرار  ربطــا 
عســكرية  أمنيــة/  إســتراتيجية/  ودائــرة 
عامليــة، حلــف شــمال األطلســي، ال تحمــل أية 
شــراكة إدراكيــة بــني املغــرب الكبيــر وهاتــني 
املؤسســتني، بمــا ال يخــدم، ألبتــة، املصالــح 
املغاربيــة، بــل يفتــح البــاب، واســعا، أمــام مــا 
فــي قضيــة ســد  ماثــال ألعيننــا،  اآلن،  نــراه، 
ُيضّيــق  املصيــري  القــرار  أن  مــن  النهضــة، 
نحــو  ويوّجههــا  املتاحــة،  الخيــارات  مــن 
 ما تحمله من آثار 

ّ
املواجهة العســكرية، بكل

املرادفــة  بالتســوية  القبــول  أو  وتداعيــات، 
لخســائر جســيمة ومكاســب صفرية، تماما. 
وهما خياران، بالنســبة للدرس املتاح لدول 
املغــرب الكبيــر، كان مــن املمكن تفاديهما، لو 
تم التفكير في األمر من خالل إدراك شراكاتي 
حاد املغاربي 

ّ
ول املغاربية، لبناء االت بــني الدُّ

بصفــة أولويــة وحيويــة أو، بالنســبة ملصــر 
و الســودان، ببنــاء ســد منيــع كان من املمكن 
 ،

ً
أن يمنــع انفصــال جنــوب الســودان، بدايــة

ثــم التوجــه نحــو إعــادة إحيــاء فكــرة البلــد 
الواحــد بــني مصــر والســودان، إلبــراز مــدى 
االرتبــاط الوثيــق بــني مصيــري البلديــن فــي 
ملف النيل وفي غيره، مشــكلة حاليب مثال، 
التعنــت  علــى،  بــل يقضــي  مــا كان ســيقلل، 

اإلثيوبي املاثل اآلن.
الثالــث  الــّدرس  إلــى  تقــدم،  ملــا  تبعــا  نصــل، 
الذي كان فرصة لرهن القرار االستراتيجي/ 
األمنــي املغاربــي بالتوّجــه، بــدال مــن البنــاء 
وّســعت  بمبــادراٍت  التعلــق  إلــى  املغاربــي، 
املغاربــي،  الشــراكاتي  التباعــد  نطــاق  مــن 
ارتبــاط غيــر  أمــام  البــاب، واســعا،  وفتحــت 
طبيعــي بــني إدراكــني ال يحمــالن املضمــون 
األطلســي،  األوروبــي/  اإلدراك  ألن  نفســه، 
مــع مبــادرة 5+  املغاربــي  ااالرتبــاط  بســبب 
5 أو الحــوار مــع حلــف الناتو، علــى التوالي، 
ــر إاّل ســوقا للتســلح، أو بابــا لتوفيــر 

ّ
لــم يوف

الحماية للمصالح األوروبية/ األطلسية من 
تهديدات الهجرة غير الشــرعية أو اإلرهاب، 
جعــل مــن البلــدان املغاربيــة مناولــني لتلــك 
الجهات واملؤسســات في ملفاٍت ال تخدمها، 
وهــو مــا وســع، مــن ناحية أخــرى، أيضا، من 

االســتعمارية،  حروبهــا  فرنســا  خســرت 
فرضــت علــى 14 دولــة أفريقيــة فــي جنــوب 
الصحــراء توقيــع اتفاقيــاٍت مــا زالــت معظــم 
مــن  ظهــر  مــا  لكــن  ســّرية،  األمنيــة  بنودهــا 
بــأن  يوحــي  واملالــي،  االقتصــادي  يها، 

ّ
شــق

فرنسا خرجت من الباب لتعود من النافذة، 
وأن هــذه البلــدان لــم تنــل اســتقاللها بعد، إذ 
علــى  ومجبــرة  الســيادة  مســلوبة  زالــت  مــا 
لــدى  النقــدي  احتياطهــا  مــن   %50 إيــداع 
مــن  لعملتهــا،  ضمانــا  الفرنســية  الخزانــة 
مــن  العائــدة  الفوائــد  مــن  تســتفيد  أن  دون 
فرنســا،  بهــا  تســتفرد  التــي  األصــول  هــذه 
مثلمــا تتحّكــم فــي مواردهــا الخام وســوقها 

وقادتها.
اإلبــادة  شــبح  زال  مــا  أيضــا،  أفريقيــا  فــي 
الجماعيــة التــي أودت بحيــاة ثمانمائة ألف 
ضحيــة مــن قبائــل التوتســي يالحق فرنســا 
للعام الـ 27 على التوالي، وما زال مؤّرخوها 
يصــّرون علــى تبرئتهــا مــن تهمــة التواطــؤ 

الخالفــات، خصوصــا بــني الجزائر واملغرب، 
بعيــدا عــن ملــف الصحــراء الغربيــة األممــي 

الدولي.
أّدى هــذا االرتبــاط االســتراتيجي/ األمنــي، 
غيــر الطبيعــي، بــني املغــرب الكبيــر وجهــات 
املكاســب  إدراك  تأخــر  إلــى  خارجيــة 
البنــاء  النبعــاث  األمنيــة  اإلســتراتيجية/ 
أدى  كمــا  االندماجــي،  التكاملــي/  املغاربــي 
مــن  خالصــة  مغاربيــٍة  ملفــاٍت  ســحب  إلــى 
أجنبيــة،  جهــات  لصالــح  الكبيــر  املغــرب 

فــي هــذه الفظائــع، إذ عــنّي الرئيــس ماكــرون 
لجنــة خبــراء  لتقّصــي الحقيقة، عبر دراســة 
وأقــّرت  الحقبــة،  لتلــك  الرســمي  األرشــيف 
بــأن فرنســا  الشــهر املاضــي )مــارس/ آذار( 
تحالفت، في التسعينيات من القرن املاضي، 
مــع نظــام الهوتــو فــي روانــدا، وعملــت علــى 
قادتــه  وحمايــة  قواتــه  وتدريــب  تســليحه 
ت الطرف عن التحضيرات لإلبادة، ثم 

ّ
وغض

صت إلى أن حكومة تآلف اليمني واليسار 
ُ
خل

آنذاك كانت »مســؤولة« و»مخطئة« في هذه 
و»غيــر  مذنبــة«  »غيــر  لكنهــا  »األحــداث«، 
متواطئــة«، بحّجــة أنــه لــم تكــن لديهــا »نيــة 
اإلبــادة«. عبثــا يحاولــون التالعــب بمفهــوم 
التواطؤ، فبشهادة كبار الخبراء القانونيني 
البراديــل  دو  جيــرو  مثــل  الفرنســيني، 
فرنســا  روي،  وداميــان  ميــزون  ورافييــال 
َمــة باحتــرام املفهــوم القانونــي للتواطــؤ 

َ
ز

ْ
ُمل

الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  اعتمدتــه  الــذي 
بقــرار   ،1994 فــي  تشــكلت  والتــي  لروانــدا، 
مــن مجلــس األمــن، فلــم تشــترط املحكمــة في 
املتواطئــني وجــود »نيــة اإلبــادة«، وأصــدرت 
أحكامــا بحــق شــخصيات روانديــة بتهمــة 
التواطــؤ، علــى أســاس شــرطني اســتوفتهما 
الحكومــة الفرنســية أيضــا: تشــجيع الجنــاة 
ومســاعدتهم  ومعنويــا،  ماديــا  الرئيســيني 
الجرائــم،  ارتــكاب هــذه  الطــرق علــى  بشــتى 

وهم على ِعلم بقصدهم الجنائي.
ســارعت مختلــف وســائل اإلعــالم الفرنســي 
أن  دون  مــن  فرنســا،  ببــراءة  االحتفــال  إلــى 
فــي مصداقيــة لجنــة غيــر مســتقلة،  تشــّكك 
ولــم  فائقــة،  بعنايــة  الســلطة  اختارتهــا 
فــي  خبيــر  أي   14 الـــ  أعضاؤهــا  يتضمــن 
روانــدا، أو أي خبيــر فــي القانــون الجنائــي 
الدولــي، مــا ســهل تجاوز مفهــوم »التواطؤ« 
حســب األحــكام الصــادرة فــي جرائــم رواندا. 
ال أحــد يعلــم متــى ستحاَســب فرنســا علــى 
جرائمهــا، لكــن إصــرار الروانديــني، ومعهــم 
فرنســيون عادلون، أســقط القنــاع عن إجرام 
الرئيس االشــتراكي، فرانســوا ميتران، الذي 
لصحيفــة  قــال  حــني  عنصريتــه،  عــن  أبــان 
لوفيغــارو الفرنســية يــوم 12 ينايــر/ كانون 
)روانــدا(،  البلــدان  تلــك  »فــي   1998 الثانــي 
أمــا  األهميــة«.  غايــة  فــي  ليســت  اإلبــادة 
ديغــول، فســيظل ذلــك البطل األســطوري في 
نظــر الفرنســيني، مــا لــم َيْحِمــل املغاربيــون 
مناهجهــا  فــي  االعتــراف،  علــى  فرنســا 
املدرســية، بتحريرها من النازية بمســاهمة 

العرب واألمازيغ واألفارقة.
)كاتبة مغربية(

ومنهــا امللــف الليبــي، علــى الرغــم مــن منــح 
مــا يمكــن أن يســمى ذّر الّرمــاد فــي العيــون 
للمغــرب، فــي مفاوضــات بــني الليبيــني، ظــن 
بهــا أنــه يســهم فــي حــل األزمــة. لكــن، عندمــا 
حــان وقــت اتخــاذ القــرار لحــل األزمــة وإنهاء 
الصــراع فــي ليبيا، اتجهــت الجهات الدولية 
الســتكمال  أوروبيــة،  عواصــم  إلــى  النافــذة 
فــرص  أيــة  عــرى  فــك  املســتهدف  مخططهــا 
مســتقبلية لبنــاء كيــان مغاربــي، تــراه تلــك 
الجهــات ُمهــّددا مصالحهــا علــى األصعــدة 
كافــة، ومنهــا صعيــد إعــادة إعمــار ليبيــا، أو 
االســتفادة مــن املــوارد الطاقوية فيه، إضافة 
ومنطقــة  ليبيــا  بــني  االرتبــاط   

ّ
ملــف إلــى 

 الحــل فــي ليبيــا، بعيــدا عــن 
ّ
الســاحل، أي أن

املغرب والجزائر، هو إبعاد لهما، أيضا، من 
التفكيــر فــي أي مشــروٍع لربــط أمــن الّســاحل 
بأمــن املتوّســط الغربــي، وبقيــادة مغاربيــة 

خالصة، جزائرية مغاربية، في املستقبل.
هي دروس ثالثة، يمكن أن تمتد إلى دروس 
أكثر في ملفات أخرى، ولكن املقالة اختارت 
لالهتمــام  توجيــه  ألنهــا  عليهــا،  التركيــز 
فرصــة  تمنــح  الــذي  املشــترك  باملصيــر 
حصره في أيدينا، نحن أهل املغرب الكبير، 
بــدال مــن التفريــط فيــه، كمــا جــرى بالنســبة 
األوروبــي  االتحــاد  مــع  الشــراكة  مللفــي 
إطــار  فــي  و»الناتــو«،  معــه،  االرتبــاط  أو 
مبــادرات كلها خســائر، وبدون أية مكاســب 
علــى  التركيــز  أن  كمــا  مســتقبلية.  أو  آنيــة 
هــذه الــدروس هــي توجيــه إلــى إخواننــا في 
مصر بأن ملف ســد النهضة ســبب لليقظة، 
للرجــوع إلــى أساســيات إســتراتيجية هــي 
امتــداد للتاريــخ، ومنها أن الســودان ومصر 
بلــد واحــد، لــم يكن الســد باب العــودة إليها، 
بــل بدايــة بتــرك الحــرب األهليــة، تســتفحل 
في جنوب الســودان، ثم عدم إيالء انفصاله 
األهمية اإلستراتيجية الكافية، وصوال إلى 
بمصالحــة  الدولــة  بنــاء  بــني  االرتبــاط  فــك 
مجتمعيــة كاملــة ومعالجــة ملفــات حيويــة 
بقــدر ملــف ســد النهضــة. وهــي دروس كلها 
مراجعــة  اآلن،  نملــك،  للمســتقبل،  عظــات 
وادي  وفــي  الكبيــر  املغــرب  فــي  أنفســنا، 
النيــل، الســتدراكها قبــل فــوات األوان.. فهــل 

عظ؟
ّ
من مت

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

ل تاريخها من األنوار إلى اإلبادة... فرنسا ُتَجِمّ

دروس سد النهضة في المغرب الكبير

ما زال شبح اإلبادة 
الجماعية التي أودت 

بحياة ثمانمائة ألف 
ضحية من قبائل 
التوتسي يالحق 

فرنسا للعام الـ 27

حين خسرت فرنسا 
حروبها االستعمارية، 
فرضت على 14 دولة 

أفريقية توقيع 
اتفاقياٍت معظم 

بنودها األمنية سّرية

الموارد المائية 
المشتركة بين البلدان 

المغاربية، توجد 
في المياه الجوفية، 

وبقدر كبير تقع 
المساحة األكبر منه 

في الجزائر

 ملف سد النهضة 
سبب لليقظة، 

للرجوع إلى أساسيات 
استراتيجية هي 

امتداد للتاريخ، ومنها 
أن السودان ومصر 
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عائلة األسود... ثالثة أجيال الجئة بتونس

تشديد قانون الهجرة في السويد
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تونس ــ إيمان الحامدي

تتشــارك ثالثــة أجيــال مــن عائلــة األســود 
البدايــة،  فــي  فــي تونــس.  اللجــوء  تجربــة 
فلســطني  تــرك  إلــى  األّول  الجيــل  اضطــر 
فــي خمســينيات القــرن املاضــي ليتحــّول بالتالــي 
األبنــاء واألحفــاد إلــى الجئني بالوراثــة، ال يعرفون 
أيــن يكــون مســتقّرهم األخيــر. فــي ضاحيــة مقريــن 
وفيقــة  الجــدة  تتقاســم  التونســية،  العاصمــة  فــي 
حدود )68 عاما( البيت مع ابنتها إخالص األسود 
)40 عامــا( وحفيدهــا رأفــت )13 عامــا(، وثالثتهــم 
منهــم  واحــد   

ّ
كل ويعيــش  الجــئ  صفــة  يحملــون 

التجربــة علــى طريقتــه. بــدأت رحلــة لجــوء عائلــة 
ذات  العائلــة  كانــت  بعدمــا  ســورية،  فــي  األســود 
األصــول الفلســطينية قــد ُهّجرت مــن وطنها. هناك 
ولدت وفيقة وعاشت في مخيم اليرموك وتزّوجت 
وأنجبت أبناءها وحصلت على اإلقامة الدائمة مع 
االحتفــاظ بصفــة الجئــة. تخبــر »العربــي الجديــد« 
ــه »مــع اشــتداد األزمــة الســورية فــي عــام 2012، 

ّ
أن

اضطــررت إلــى الهــرب مــن ويــالت الحــرب، فقصدت 
الجزائــر وأقمــت فيهــا كمرحلــة أولــى مــع أربعــة من 
أبنائــي وعائالتهــم، فيما تمّكن أبنائي الباقون من 
الوصول إلى أملانيا ليكونوا األوفر حظا«. تضيف 
إلــى  وصولنــا  مــن  أشــهر  ســتة  »بعــد  ــه 

ّ
أن وفيقــة 

الجزائــر، وكانــت ظروفنــا صعبــة هنــاك، اضطررنا 

أفضــل،  مــكان  عــن  والبحــث  الرحيــل  إلــى  مجــددًا 
 عــددًا مــن أبنائهــا قــّرر 

ّ
فوصلنــا إلــى تونــس«. لكــن

البقــاء فــي الجزائــر، فــازدادت العائلــة تشــتتا... مــا 
بني أملانيا والجزائر وتونس.

منــذ عــام 2014 تقيم الالجئة الســتينية في تونس، 
وضعهــا  مــع  التأقلــم  صعوبــة  تخفــي  ال  هــا 

ّ
لكن

 يجعــل مــن حيــاة 
ّ
 »عامــل الســن

ّ
الجديــد. تقــول إن

مــن  أعانــي  نــي 
ّ
أن ســّيما  ال  صعبــا،  أمــرًا  الالجــئ 

علــى  قدرتهــا  عــدم  إلــى  وتشــير  مزمنــة«.  أمــراض 
تحّمــل نفقــات العــالج، بســبب صعوبــة الحصــول 
إلــى الخدمــات الصحيــة فــي القطــاع الحكومــي، في 
حــني يصعــب توفيــر تكاليــف األدويــة والكشــوفات 
كورونــا  أزمــة   

ّ
ظــل فــي  أســرتها  قبــل  مــن  الطبيــة 

التــي  والجمعيــات  املنظمــات  مســاعدات  وتراجــع 
 »قبــل 

ّ
عنــى بشــؤون الالجئــني. تضيــف وفيقــة أن

ُ
ت

جائحــة كورونــا، كانــت املفوضيــة الســامية لألمــم 
املتحــدة لشــؤون الالجئــني تتكفــل بتوفيــر أدويتــي 
 تراجع املســاعدات بعــد هذه األزمة 

ّ
شــهريا، غيــر أن

شــهرية  منحــة  مــن  العــالج  نفقــات  ــر 
ّ
أوف جعلنــي 

 
ّ
أن تتابــع  وبغّصــة  الالجئــون«.  عليهــا  يحصــل 

»العمــر ينقضــي وأنــا أتحّمــل أوجاعــي الجســدية 
شــمل  لــّم  علــى  القــدرة  فقــدت  بعدمــا  والنفســية 

عة في أكثر من قارة«.
ّ
عائلتي املوز

ــل الجيل الثانــي من الالجئني 
ّ
إخــالص األســود تمث

فــي عائلتهــا، وهــي تحمــل بدورهــا همــوم العائلــة 

ذاتــه  اآلن  فــي  بــة 
َ
ومطال العــالج،  نفقــات  وتوفيــر 

الحيــاة  ومســتلزمات  اإليجــار  تكاليــف  بتوفيــر 
إخــالص  تقــول  ولوالدتهــا والبنهــا.  لهــا  اليوميــة 
التــي كانــت تعمــل مدّرســة فــي ســورية قبــل الحــرب 
 أمل في 

ّ
 »اللجوء أفقدني كل

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

حيــاة مهنّيــة مســتقرة أحصــل فيهــا علــى حقوقــي 
املادية واملعنوية. فالظروف اضطرتني إلى التنقل 
بــني أكثــر مــن مجــال عمــل بأجــور زهيــدة نتيجــة 
اســتغالل الالجئــني مــن قبــل أربــاب العمــل«. وعلــى 
 إخــالص تحصــل علــى مبلــغ شــهري 

ّ
الرغــم مــن أن

بقيمــة 300 دينــار )نحــو 110 دوالرات( من املجلس 
 هــذا املبلغ ال يكفي لســداد 

ّ
التونســي لالجئــني، فــإن

الحّد األدنى من نفقات أسرتها. هي تدفع أكثر من 
نصفه كنفقات تعليم البنها رأفت.

ــل الجيــل الثالــث مــن 
ّ
أّمــا مــا يشــغل رأفــت الــذي يمث

عائلة األسود الالجئة، فيختلف عن مشاغل والدته 
محيطــه  فــي  فاندماجــه  وفيقــة.  وجدتــه  إخــالص 
الجديــد كان أســهل بكثيــر عليــه مقارنــة بهمــا، إذ 
تمّكن من االنتساب إلى مدارس حكومية مذ كان في 
السادسة من عمره، وهو تلميذ ممّيز يحصل على 
ه يرى اللجوء بعيون 

ّ
عالمات جّيدة. ويشير إلى أن

رض عليه 
ُ
مختلفــة، وال يريــد الخضــوع إلى واقــع ف

»العربــي الجديد«: »لم أكن شــريكا  فرضــا. ويؤكــد لـ
 والدته أســاءت االختيار 

ّ
في أّي قرار«، فهو يرى أن

 هذا األمر 
ّ
باللجــوء إلــى تونــس. بالنســبة إليه، فــإن

»حرمنــي مــن مســتقبل ومعيشــة أفضــل بكثيــر، لــو 
كنــت فــي بلــد آخر كما هي حــال أبناء خالتي الذين 
حصلــوا علــى لجــوء فــي أملانيــا«. وعلــى الرغــم مــن 
 رأفــت يتمّســك بدراســته ويجتهــد ليكــون طالبــا 

ّ
أن

بالنســبة  غامضــا  يبقــى  »املســتقبل   
ّ
فــإن متفّوقــا، 

نــي أرى مــا يعانيــه التونســيون، 
ّ
إلــّي، خصوصــا أن

وهــم أبنــاء األرض، مــن صعوبــات للحصــول علــى 
 »الســفر إلــى أملانيــا أو إلى أّي 

ّ
وظائــف«. يضيــف أن

ــر لــي إقامــة، هو الســبيل الوحيد لتحســني 
ّ
بلــد يوف

 لصفــة الجــئ 
ً
واقعــي حتــى ال أكــون بــدوري ناقــال

لجيل رابع من عائلتي«.
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عــن  بلجــود،  كمــال  الجزائــري،  العمرانيــة  والتهيئــة  املحليــة  والجماعــات  الداخليــة  وزيــر  كشــف 
مصــادرة أكثــر مــن 10 أطنــان مــن القنــب الهنــدي و8.8 ماليــني قــرص مخــدر مــن بــني مــواد مخــدرة 
ــه »تــّم توقيــف 54 ألفــا و403 أشــخاص عنــد متابعــة 44 ألفــا و924 

ّ
أخــرى فــي عــام 2020. أضــاف أن

قضيــة تتعلــق باالتجــار غيــر الشــرعي باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة«. وأشــار بلجــود إلــى مخطــط 
تــه مصالــح وزارة الداخليــة فــي خــالل إعدادهــا االســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة ملكافحــة 

ّ
عمــل تبن

)وكالة األنباء الجزائرية( املخدرات واملؤثرات العقلية والوقاية منها. 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء »املدرسة الوطنية لإلدارة« )إينا(، التي تخّرج كبار 
َعّد رمزًا للنظام الطبقي الفرنسي، وإنشاء مؤسسة بديلة أكثر انفتاحا على 

ُ
موظفي البالد والتي ت

 نخبوية وتمييزًا اجتماعيا هي »معهد الخدمة العامة«. و»املدرســة الوطنية لإلدارة« 
ّ

التنّوع وأقل
التــي تخــّرج منهــا أربعــة مــن آخــر ســتة رؤســاء جمهورية في فرنســا مــن بينهم ماكــرون، باإلضافة 
إلى عدد من الوزراء واملسؤولني، واجهت انتقادات حادة في خالل أزمة »السترات الصفراء«، وقيل 
)فرانس برس( ها تخّرج نخبا »بعيدة من الواقع«. 

ّ
إن

ماكرون: إلغاء »المدرسة الوطنية لإلدارة« للنخبالجزائر: مصادرة أكثر من 10 أطنان من القنب الهندي

عامًا،   40 العمر  من  البالغة  األســود  إخالص  تشير 
أّن  إلى  عائلتها،  الجئي  من  الثاني  الجيل  من  وهي 
»الالجئين يتعرّضون إلى انتهاك حقوقهم الخاصة 
مقارنة  جــدًا  ضئيلة  أجــورًا  ويتقاضون  بالعمل 
نفسه«.  العمل  يشاركونهم  الذين  بالتونسيين 
تضيف« ولعّل أسوأ ما في تجربتي هو أّن اللجوء 

حّولني إلى سجينة الصفة التي أحملها: الجئة«.

انتهاك للحقوق

)فرانس برس(

مشــروع  الخميــس،  الســويدية،  الحكومــة  قّدمــت 
فــي  الهجــرة  قوانــن  تشــديد  إلــى  يهــدف  قانــون 
البالد بعد 5 ســنوات من اتّباعها إجراءات مؤقتة. 
وقال وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، 
فــي مؤتمــر صحافــي، »نحــن ننتقل إلــى تصاريح 
اإلقامــة املؤقتــة كقاعــدة أساســية«. وعمليــا كانــت 
أن  منــذ  القاعــدة  هــي  املؤقتــة  اإلقامــة  تصاريــح 

فــي عــام 2016  الســويد قانونــا مؤقتــا  أصــدرت 
ملواجهــة أزمــة الهجــرة التي حدثت فــي عام 2015، 
عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب 
لجوء، وهو أعلى معّدل بالنسبة إلى عدد السكان 

في االتحاد األوروبي. 
وبموجــب مســوّدة القانــون التــي تمــت صياغتهــا 
ملــدة  مؤقتــة  إقامــات  علــى  الالجئــون  ســيحصل 

ثــالث ســنوات، ومــن ُيرفــض طلبه للحصــول على 
إقامــة لكــن تثبــت حاجتــه الــى الحمايــة، يتــم منحه 

إقامة ملدة 13 شهرًا.
وبعــد ثــالث ســنوات ســيكون بإمكان األشــخاص 
التقــّدم للحصــول علــى تصاريــح إقامــة دائمة بعد 
تلبية »شروط خاصة«. ورغم توافق بنود القانون 
الجديــد مــع املؤقت، إال أنــه يمثل نهجا أكثر تقييدًا 

مقارنة بالتشــريعات السابقة. وأشار يوهانسون 
إلــى أنــه قبــل اعتمــاد القانــون املؤقــت، دخل 12 في 
املائــة مــن طالبي اللجوء فــي االتحاد األوروبي إلى 
السويد، لكن هذه النسبة انخفضت اآلن إلى 3 في 
املائــة. ويدخــل التشــريع الجديــد حّيــز التنفيــذ فــي 

يوليو/ تموز في حال إقراره في البرملان.
)فرانس برس(
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الــشــعــور بــاالســتــقــرار. ويــقــول الــنــاشــط أبــو 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــحــمــد الــحــورانــي لـــ
ــة األخـــيـــرة  ــ »االغـــتـــيـــاالت تـــزايـــدت فـــي اآلونــ
كبير،  النظام بشكل  زادت خــروقــات  بعدما 
رتكب من قبل 

ُ
 جرائم قتل وخطف ت

ّ
علمًا أن

أطـــراف الــصــراع كــلــهــا«. يضيف الــحــورانــي 
ــــردي الــوضــع   »الـــحـــصـــار يــتــســّبــب فـــي تـ

ّ
أن

املعيشي وانــتــشــار الــبــطــالــة، مــا يـــؤّدي إلى 
ازدياد األعمال غير املشروعة«.

قلق واضح
وفي الجارة السويداء، يشعر األهالي بترّدي 
ــــح، فــهــو صــار  الـــوضـــع األمـــنـــي بــشــكــل واضـ
اليوم أمرًا مقلقًا ملختلف القوى واملرجعيات 
املحلية، وإن ُحّمل النظام املسؤولية الكاملة 
عــن الــوضــع األمــنــي املـــتـــردي الــــذي تعيشه 
ــنــــاشــــط أبــــــو جـــمـــال  ــد الــ ــ ــــؤكـ املــــحــــافــــظــــة. ويـ
»العربي الجديد«  معروف )اسم مستعار( لـ
 »الــخــطــف املــنــظــم انــتــشــر فـــي الــســنــوات 

ّ
أن

همون املعروفون 
ّ
األخيرة بشكل كبير، واملت

بمعظمهم يحملون  هــم  املــجــتــمــع  قــبــل  مــن 
تسمح  مهمات  تسهيل  وثــائــق  أو  بطاقات 
 »التراجع 

ّ
لهم بالتجّول بحرّية«. يضيف أن

املـــســـجـــل فــــي الــــوضــــع املــعــيــشــي وانـــتـــشـــار 
البطالة يدفع إلى تــوّرط بعض األشخاص 

بأعمال خارجة عن القانون، منها التجارة 
بــاملــواد املـــخـــّدرة والــســرقــة، فــي حــني يغيب 
الــقــانــون بــشــكــل كـــامـــل. وتــمــتــنــع الــضــابــطــة 
الــعــدلــيــة والـــشـــرطـــة عـــن مــاحــقــة املــجــرمــني 
وذلــــك بـــقـــرار مـــن الــنــظــام، فـــي حـــني يــاَحــق 
الـــرأي عبر إجـــراءات  الناشطون وأصــحــاب 
تهم  عــلــى خلفية  ــاوى قضائية  أمــنــيــة ودعــ

من قبيل النيل من هيبة الدولة«.
الــســوري، فيشكو األهالي  الساحل  فــي  أّمــا 
ــتـــشـــار الــــســــاح والـــفـــوضـــى األمــنــيــة  مــــن انـ
وتغّول املليشيات على املجتمع، باإلضافة 
ارتــفــاع نسب جرائم الخطف واالتجار  إلــى 
باملخدرات، بحسب ما يقول كريم وهو ناشط 
ــل عـــدم الكشف 

ّ
مــن مــحــافــظــة الــاذقــيــة فــض

 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ يضيف  هويته.  عن 
»املجتمع بمعظمه اليوم مسلح، وأّي خاف 
قد يتحّول إلــى تبادل إلطــاق نــار وسقوط 
قتلى وجرحى. ومن اعتاد القتل والتعفيش 
ه يسعى وراء املال بأّي طريقة، لذا فهو 

ّ
فإن

قد يسلب أو يخطف أو يتاجر باملخدرات«. 
 »فــي مناطق 

ّ
أن إلــى  الناشط نفسه  ويشير 

أخبار  انتشار  الناس  اليوم، يخشى  كثيرة 
تتعلق ببيع أرض أو عقار أو سيارة، إذ قد 
بالتالي  املــــال،  ــهــم يملكون 

ّ
بــأن ذلـــك  يــوحــي 

قــد يتحّولون مــع أفـــراد أســرهــم إلــى أهــداف 

ريان محمد

ــان  ــ ــتـــوى األمــ يــــأتــــي تــــراجــــع مـــسـ
ني 

َ
وازدياد انتشار الجريمة ثقيل

على السوريني الذين يتشاركون 
اليوم على  عهم 

ّ
الرغم من توز املآسي، على 

الجغرافيا السورية تحت سلطات أمر واقع 
مختلفة ومتناحرة. وتقهقر سلطة القانون 
واالنــتــشــار الــعــشــوائــي لــلــســاح بــاإلضــافــة 
 

ّ
ــدرات وتــعــاطــيــهــا، كــل ــخـ ــاملـ إلــــى االتــــجــــار بـ
ــّراء  ــ ــــك يـــتـــرافـــق بـــمـــعـــانـــاة شــــديــــدة مــــن جـ ذلـ
ــاع االقـــتـــصـــاديـــة وتــراجــعــهــا  ــ ــ ــردي األوضـ ــ تـ
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، خــصــوصــًا 
مع مضي أكثر من 10 سنوات غرقت فيها 
الباد سنة بعد أخرى في أسوأ كارثة منذ 
الحرب العاملية الثانية في النصف األول من 

القرن املاضي.
ال يخفي شاهر عوض صدمته من الوضع 
األمــنــي الــــذي وصــلــت إلــيــه دمــشــق، ويــقــول 
ه »عندما يعّم الخراب 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــــه في 
ّ
ــــاق والـــقـــيـــم«. يــضــيــف أن تــســقــط األخـ

، سواء أكان 
ً
دمشق، كان صاحب دكان مثا

أم صغيرًا، يترك بضائع في خارجه  كبيرًا 
مــــن دون أن يــخــشــى عـــلـــى رزقـــــــه. ويــتــابــع 
 »حتى البسطات أو عربات الباعة 

ّ
عوض أن

يها أصحابها 
ّ
الجّوالني، كان يكفي أن يغط

قــــبــــل تــــركــــهــــا فـــــي الـــــــشـــــــارع. لـــــم يــــكــــن أحــــد 
 ليفّكر فــي مــّد يــده صــوبــهــا. أّمـــا الــيــوم فقد 

 شيء«.
ّ

تغّير كل
ه »منذ بداية الثورة 

ّ
بالنسبة إلى عوض، فإن

واستعداء النظام للناس، راح األمان يغيب 
ــار أّي  ــذه الــــبــــاد. فـــصـ ــ ــن هـ ــ عــــن دمـــشـــق وعـ
شخص مــعــّرضــًا إلــى االعــتــقــال مــن دون أن 
معّرضًا  الجميع  صــار  كذلك  السبب.  يعلم 
إلى السلب والقتل على أطراف دمشق، فيما 
السوريني في  أمــاك  ش وتنهب 

ّ
راحــت تعف

وضــــح الــنــهــار مـــن دون حــســيــب أو رقــيــب. 
حتى السلب راح يطاول السيارات املحّملة 
بــالــبــضــائــع أو حــتــى تــلــفــاز تــحــت مــســّمــى 
اإلكرامية أو الحلوان. وكل هذا يحصل في 
غياب هيبة القانون. وقد وصلنا إلى وقت 
يــبــعــد نظره  أن  فــيــه  الــشــخــص  ال يستطيع 
عن دراجته النارية أو الهوائية، أو أن يترك 
باب املبنى السكني مفتوحًا حتى ال تسرق 
. ومـــن يــتــابــع وســائــل 

ً
مــضــخــات املــيــاه مــثــا

 جــرائــم الــســرقــة والخطف 
ّ
اإلعــــام يـــدرك أن

واملخدرات صارت أخبارًا يومية«.
وفــــــــــي الــــــجــــــنــــــوب الــــــــــســــــــــوري، عـــــلـــــى بـــعـــد 
عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات مـــن دمـــشـــق، يــبــدو 
ــه كــذلــك.  ــوالــ الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي أســـــوأ أحــ
ويــعــيــش ســكــان مــحــافــظــة درعــــا عــلــى وقــع 
عمليات االغــتــيــال والــتــرهــيــب األمــنــي التي 
ــام، مـــا يـــحـــرم املــجــتــمــع من  ــنـــظـ يـــمـــارســـه الـ

جرائم 
سورية

شكاوى وسط 
الفلتان األمني 

وتردي المعيشة

على الرغم من الخصوصية السورية، فإّن نسب الجرائم 
العقد األخير تمامًا  ارتفعت في خالل  البالد  في هذه 
كما األمور في العادة في أّي بلد يعاني أزمات تختلف 

طبيعتها. والجرائم ال ُتحصر في منطقة دون أخرى

تردي الوضع المعيشي 
وانتشار البطالة يزيدان 
األعمال غير المشروعة

كثر يتحاشون 
الخروج من منازلهم أو 

التنقل بمفردهم في 
أوقات متأخرة

1819
مجتمع

 »املشكلة اليوم تكمن 
ّ
للخطف«. ويضيف أن

بارتكاب  همون 
ّ
واملت غائب،  القانون   

ّ
أن في 

فوق  غــطــاًء يجعلهم  يملكون  الــجــرائــم  تلك 
أو  إلى مليشيات  انضمامهم  القانون، عبر 
أفــرع أمنية. وهــذه حــال شبان  التعاقد مــع 
اقتصادية  أوضــاعــًا  يــعــانــون  مــّمــن  كثيرين 
ــّمـــن فـــقـــدوا آبـــاءهـــم   واجــتــمــاعــيــة ســيــئــة ومـ

في الحرب«.

فدى ورشاوى
وفــي اإلمــكــان تلمس تــردي الوضع املعيشي 
ــاد  ــ ــــى ازديــ ــؤّدي إلـ ــ ــ ــار الـــبـــطـــالـــة، مــــا يـ ــشـ ــتـ وانـ

األعــمــال غــيــر املــشــروعــة هـــذا مــا يــقــولــه زيــاد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــيــطــار مــن ريـــف إدلـــب لـــ
 »الجرائم في ازدياد مستمر، وفي 

ّ
شارحًا أن

كــل يـــوم نسمع بــوقــوع جــريــمــة جــديــدة قتل 
هــنــا وســـلـــب هـــنـــاك وخـــطـــف فـــي مـــكـــان آخـــر. 
 جزءًا من هذه الجرائم 

ّ
والخطر األكبر هو أن

 
ّ
أن يطاول األطفال والنساء«. يضيف بيطار 
»هــذا الــواقــع األمني املــتــردي يترك أثــرًا كبير 
فــي املــجــتــمــع، إذ يــفــقــده اإلحـــســـاس بــاألمــان. 
فــتــجــد األشـــخـــاص يــتــحــاشــون الـــخـــروج من 
ــــات  مـــنـــازلـــهـــم أو الــتــنــقــل بـــمـــفـــردهـــم فــــي أوقـ
ــوا مــعــروفــني  ــانــ كــ ــتــــأخــــرة، خـــصـــوصـــًا إذا  مــ
هم يملكون مــااًل لــســداد فــدى قــد يطلبها 

ّ
بأن

 »الجريمة ازدادت 
ّ
خاطفون«. ويرى بيطار أن

نــتــيــجــة عــــدم تــطــبــيــق عــقــوبــات رادعــــــة. وفــي 
الــوقــت الــحــالــي، فــي حـــال ألــقــي الــقــبــض على 
لـــّص أو قــاتــل، تــجــده يــعــمــد إلـــى دفـــع رشــوة 
قبل أن يخرج ليتابع أعماله غير املشروعة. 
وثــّمــة جــهــات تنتحل صــفــة فــصــائــل محلية 
إلقامة حواجز أمنية ُيرتكب عندها الخطف 
 »الــوضــع 

ّ
والـــســـلـــب«. ويــلــفــت بــيــطــار إلـــى أن

االقتصادي في املنطقة بشكل عام سّيئ. لكن 
وإن كان ذلك سببًا لتوّرط بعض الناس في 
 األخــيــرة تحّولت إلى 

ّ
أعــمــال إجــرامــيــة، إال أن

مهنة ومصدر دخل. وثّمة عصابات تستغل 
األمـــــــوال الـــتـــي تــجــمــعــهــا لــتــوســيــع أعــمــالــهــا 
ــــى جــانــب  ــتـــل وخــــطــــف، إلــ اإلجــــرامــــيــــة مــــن قـ
السرقات الصغيرة من قبيل سرقة الدراجات 

الــنــاريــة والـــســـيـــارات والــهــواتــف املــحــمــولــة«. 
أبــو حسن عليطو  املحامي  يقول  من جهته، 
»الفقر   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ من ريف حلب 

والــجــهــل مــن أبـــرز أســبــاب انــتــشــار الجريمة، 
ي أمراض اجتماعية 

ّ
فبيئاتهما مائمة لتفش

خطيرة. وتكثر بالتالي جرائم االعتداء على 
باإلضافة  واألشــخــاص،  واملمتلكات  األمـــوال 
ــَعــّد مــن الجرائم 

ُ
إلــى جــرائــم املــخــدرات التي ت

 
ّ
ــدًا فــــي املـــجـــتـــمـــع«. يــضــيــف أن ــ الـــخـــطـــيـــرة جـ
ــرًا عميقًا فــي األطــفــال  »النــتــشــار الــجــريــمــة أثـ
كـــذلـــك، إذ ســــوف يــنــشــأ جــيــل يــحــمــل عــقــدًا. 
والنساء من الشرائح املتضررة بشكل كبير، 
 
ّ
 األمــــر إلـــى الــبــحــث عــن أمــنــهــن

ّ
وقـــد يــدفــعــهــن

 مــن دون اعتبار ألّي أمــور أخــرى«. 
ّ
وأمــانــهــن

املــدمــرة النتشار  ــار  »اآلثــ  
ّ
أن ويــتــابــع عليطو 

ــخــفــى عــلــى أحـــد. ونــتــحــّدث عن 
ُ
الــجــريــمــة ال ت

الــقــانــون وتــحــّول  الــفــرد ثقته بسلطة  فــقــدان 
املجتمع الحقًا إلى شريعة الغاب، خصوصًا 
ــبـــط. أّمــــا  ــنـــضـ ــر املـ ــيـ مــــع انــــتــــشــــار الــــســــاح غـ
بالنسبة إلى مكافحة الجريمة، فنحن جميعًا 
ــراد وجـــمـــاعـــات ومــؤســســات  ــأفــ مــطــالــبــون كــ
وبنشر  أّواًل  الــرســمــي  بالتعليم  بــاالهــتــمــام 
الــثــقــافــة والــتــوعــيــة. وهــنــا أوّد الــتــأكــيــد أكثر 
والصحة  بالتعليم  االهــتــمــام  ضــــرورة  عــلــى 
ــــط الــــســــاح  ــبـ ــ ــبــــل الــــعــــيــــش وضـ وتــــوفــــيــــر ســ
املــنــفــلــت. مـــن شــــأن ذلــــك أن يــســاهــم بخفض 
مـــعـــدالت الــجــريــمــة إلــــى حـــني تــنــتــهــي األزمــــة 
عادل  وقضاء  دولــة جديدة  بنى 

ُ
وت السورية 

صان سيادة القانون«. تجدر اإلشارة إلى 
ُ
وت

ــدول الــعــربــيــة  ــ  ســـوريـــة تـــصـــدرت قــائــمــة الـ
ّ
أن

ــر الـــخـــاص  ــيــ بــحــســب مـــؤشـــر الــــجــــرائــــم األخــ
بــمــوقــع »نـــومـــبـــيـــو« املــخــتــص فـــي األبـــحـــاث 
ت تاسعة على 

ّ
وتصنيف الدول، في حني حل

ت مدينة دمشق، في 
ّ
املستوى العاملي. وقد حل

الثانية في ما يخص  املرتبة  عــام 2021، في 
الـــدول اآلسيوية  ارتــفــاع مــعــدل الجريمة فــي 
أفــغــانــســتــان. وسّجل  فــي  كــابــول  بعد مدينة 
مــســتــوى الــجــريــمــة فــي ســوريــة 68.09 نقطة 
من أصل 120 نقطة، في حني انخفضت نسبة 

األمان إلى 31.91 في املائة.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

بيروت ــ ربى أبو عمو

نــفــســي في  أن أرى  كـــرهـــُت  أنـــــا.  »لـــســـُت 
ــد طــــوال الـــيـــوم، وفـــي الــثــيــاب  مــكــان واحــ
أن  مــن دون  أســبــوع  قــد يمضي  نفسها. 
أخلع البيجاما، إلى درجة أنني اشتريت 
بالتغيير«.  أشعر  ني 

ّ
عل جــديــدة،  أخــرى 

 يوميات نادين، كأّم تعمل من 
ّ
 أن

ُ
ويحدث

 كورونا، 
ّ

املنزل منذ أكثر من عام في ظل
 
ٌ
 وأثــــاث

ٌ
تــبــدو مــشــابــهــة لــكــثــيــرات. رتـــابـــة

ته العني، ورّبما كرهته. يوميًا، تشعر 
ّ
مل

بــرغــبــة فــي تــبــديــل بــعــض الــتــفــاصــيــل أو 
إدخال عنصر املفاجأة على حياتها، إال 
سّوي شعري أحيانًا 

ُ
أن شيئًا ال يتغّير. »أ

بــعــدمــا تــكــون رطـــوبـــة الــلــيــل قـــد جعلته 
أشعث. أنظر إلى نفسي في املرآة، فأراني 
كما أنا. امرأة باتت جزءًا من ذلك الروتني 
الــســخــيــف الــــذي فــرضــه عــلــيــنــا كـــورونـــا. 
ها وجـــد والــدتــه في 

ُ
وهـــذا صــعــب«. طفل

الـــبـــيـــت، عـــاجـــزة عـــن تــقــســيــم الــــوقــــت، أو 
أن  الغداء معه. عــرف  حتى تناول وجبة 
املنزل ال يعني  السبب، لكن  كورونا هو 
 طــــوال الـــوقـــت. تــقــول إن »الــضــغــط 

ً
عــمــا

الــــذي نــعــيــشــه كــبــيــر، ولـــم يــســبــق لــنــا أن 
رغبُت  لطاملا  ــأّم،  كـ  .

ً
مــمــاثــا عشنا شيئًا 

بــأن أعمل من املنزل لتدّبر شــؤون ابني 
من دون الحاجة إلى البحث طوال الوقت 
لكن  على مجالسته«.  قـــادر  عــن شخص 
 تــمــامــًا، 

ً
تــبــنّي لــهــا أن األمــــر لــيــس ســهــا

»نــحــن بــشــر ونــحــتــاج إلـــى الــتــواصــل مع 
اآلخرين وفي مواقع مختلفة«.

ــاء بـــني الــحــني  ــدقــ ــاديـــن األصــ تــســتــقــبــل نـ
واآلخر، وتحديدًا في الفترات التي تكون 
فــيــهــا أقـــل خــوفــًا مـــن احــتــمــال اإلصـــابـــة، 
أي حـــني يــنــخــفــض عـــدد اإلصــــابــــات، مع 
الــــوقــــايــــة وإن مــن  بــــــإجــــــراءات  االلـــــتـــــزام 
ــعــانــق والــدتــهــا 

ُ
دون مــبــالــغــة. مــا زالــــت ت

وصــديــقــني فــقــط. فــجــأة، يغمرها شعور 
إلى  حاجة  في  بأنها  وتشعر  بالوحدة، 
عناق صــديــق/ة، ولــو كــان في ذلــك قليل 

من املخاطرة. 
لــيــســت مـــن الـــذيـــن يــضــعــون طـــاولـــة عند 
املعقمات  مــن  مجموعة  وعليها  املــدخــل 
املــخــتــلــفــة.  الــــتــــجــــاريــــة  الــــعــــامــــات  ذات 
»الــســبــيــرتــو« مـــوجـــود فـــي مــكــان مـــا في 
ــاج إلــيــه  ــتـ ــال احـ غـــرفـــة الـــجـــلـــوس، فـــي حــ
أحـــدهـــم. لــكــن مــعــظــم الـــذيـــن يـــأتـــون إلــى 
أحيان  »وفـــي  أيــديــهــم.  يغسلون  منزلها 
ــك، وإن كــان  كــثــيــرة، أخــجــل أن أطــلــب ذلــ
األمـــر ضـــروريـــًا«. ويــتــحــّدث كــثــيــرون عن 
هم 

ّ
شعور باليأس بات جزءًا منهم، وكأن

ولدوا هكذا، وحتى مع إعادة فتح الباد 
مع بعض اإلجــراءات االحترازية. فاألمل 
بالسيطرة على الوباء بات أقل باملقارنة 
مــع فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي األولـــــى، وإن 

رت اللقاحات. 
ّ
توف

إال أن حسان لم يصل إلى مرحلة اليأس 
ــبـــاط مـــن فــتــرة  بـــعـــد، لــكــنــه يــشــعــر بـــاإلحـ
إلــــى أخـــــرى. وهــــي األيـــــام الـــوحـــيـــدة الــتــي 
ال يــجــد فيها حــاجــة للبحث عــن أســبــاب 
ــًا، يـــهـــاتـــف والـــدتـــه  ــيـ هـــــذا الــــشــــعــــور. يـــومـ
أثـــنـــاء ذهـــابـــه إلــــى الــعــمــل، لــتــطــلــعــه على 
أخــبــار الــعــائــلــة: »زوج خــالــتــك لــم يحتج 
خالتك  املاضية.  الليلة  األوكسيجني  إلــى 
تتماثل إلى الشفاء«. ثم تطلعه على بقية 
أخـــبـــار الــعــائــلــة وتــســألــه أن يــأتــي إلــيــهــا 
ــيــــوم، فهو  لــيــأخــذ حــصــتــه مـــن طــبــخــة الــ
مــا زال عريسًا جــديــدًا. هكذا يبدأ حسان 
نــهــاره. يقيس مــعــدالت الــوبــاء لــدى أفــراد 
ــات أكــثــر قــلــقــًا بعد  أســـرتـــه املــصــابــني، وبــ
ــــراد عــائــلــتــه. بالنسبة  ــاة اثــنــني مـــن أفـ وفــ

إلـــيـــه، »الــعــمــر لــيــس مــهــمــًا هــنــا، طــاملــا أن 
الــنــتــيــجــة هـــي املــــوت بــســبــب الــفــيــروس«. 
لذلك، بدا حريصًا على النأي بنفسه عن 
كمامتني  العمل، يضع  في  تمامًا.  الناس 
متخذًا أقصى إجراءات الحذر خوفًا على 
أهله بالدرجة األولى. فابن خالته أصيب 
بـــالـــعـــدوى لجميع  بــالــفــيــروس وتــســبــب 
أن توفيت  النتيجة  أفــراد عائلته، فكانت 
ــيـــات حـــســـان عــــاديــــة، مــثــل  ــه. يـــومـ ــتـ ــالـ خـ
كــل الــيــومــيــات، »عــمــل وبــيــت. رّبــمــا لكان 
الــوضــع أكــثــر صــعــوبــة لــو لــم أكـــن أذهــب 
العمل«. حاله حال كثيرين، اكتسب  إلى 
قــادر  غير  أنــه  إال  إضافية،  كيلوغرامات 
على الــذهــاب إلــى الــنــادي الــريــاضــي في 
الـــوقـــت الــحــالــي بــســبــب الـــخـــوف. وعــلــى 
الرغم من مــرور 8 أشهر على زواجــه، إال 

أنه لم يشعر بأنه تزوج بعد. 
بعد مــرور أكثر من 15 عامًا على زواجها 
وعـــام ونــيــف على تفشي كــورونــا، أبلغت 
ــا بـــرغـــبـــتـــهـــا بـــاالنـــفـــصـــال.  ــ ــهـ ــ ســــــــارة زوجـ
كاهما ُيــدركــان أن قرارها هو مجّرد ردة 
فعل نتيجة لكل الضغوط التي تعيشها، 
الــحــجــر األّول، كانت  فـــي  يــعــيــشــانــهــا.  بـــل 

والحلويات  الــرقــائــق  ــعــد 
ُ
ت إيجابية.  أكــثــر 

العائلة  أفـــــراد  جــمــيــع  ويـــخـــرج  لطفليها، 
لــلــمــشــي عــلــى مــقــربــة مـــن الــبــيــت يــومــيــًا. 
وبــســبــب الــحــجــر ومــنــع الــتــجــول، صـــارت 
ابنتها قادرة على قيادة دراجتها الهوائية 
في األحياء الضيقة قرب البيت، إال أن هذا 
 ما تغادر سريرها. 

ً
لم يستمّر. اليوم، قليا

تنام وتعمل في املكان نفسه، وهي ليست 
»أفتقد  البيجاما،  البقاء في  معتادة على 
االعتناء بنفسي وارتــداء ثوب من أثوابي 
التي أحــب، ووضــع القليل من الكحل. كل 
هــذا لم يعد مــوجــودًا الــيــوم. ال أتطلع إلى 
ــومـــي جـــالـــســـة أمــــام  املــســتــقــبــل. أمـــضـــي يـ
الــحــاســوب، أعـــّد وجــبــات الــطــعــام لطفلّي، 
ولست قادرة على اللعب معهما رغم أنهما 
ال يــعــيــشــان طــفــولــتــهــمــا، وهــمــا فـــي أمــس 
الــحــاجــة لــلــعــب«. كــذلــك، تخشى اســتــقــدام 
عاملة تنظيفات. وفــي حــال فعلت، تضع 
الكمامة وتطلب من العاملة وضعها أيضًا. 
ــرى، تــلــفــت إلـــى أن وجــودهــا  ــ مـــن جــهــة أخـ
الــعــامــلــة، إذ ال  يــربــك  البيت  وطفليها فــي 
تستطيع استخدام املكنسة الكهربائية ألن 

ولديها يدرسان »أوناين«.

يوميات لبنانيين في ظّل كورونا

محاولة لتغيير الروتين اليومي )حسين بيضون(

يبقى الكورنيش البحري لبيروت ملجًأ لكثيرين )أنور عمرو/ فرانس برس(

الجريمة تنتشر في البالد )محمود سعيد/ األناضول(

68.09
نقطة من أصل 120 سّجل مستوى 

الجريمة في سورية، في حين انخفضت 
نسبة األمان فيها إلى 31.91 في المائة

منذ بدء تفشي 
كورونا في لبنان، 

فرضت الدولة على 
المواطنين إقفاًال تامًا 

مرات عدة. واليوم، 
يشكو كثيرون اليأس 

وغياب الدافع لالستمرار

في وقت تفرض 
األزمة الصحية شروطها 

على كّل ما يجري في 
العالم، يحاول كثيرون 
التحايل على األوضاع 
لتسيير أمور مختلفة. 

وهذا ما يقوم به مغاربة 
لتقديم الدعم إلى 

معوزين في رمضان

المغرب: دعم للمعوزين في رمضان رغم الوباء
محاوالت ُتبذل للتخفيف 

عن المحتاجين وإدخال 
الفرحة إلى قلوبهم

ما ينقص العمل التطوعي 
هو إخراج المساعدات من 

إطار المناسبات

الرباط ــ حنان النبلي

أطـــلـــقـــت جـــمـــعـــيـــات ومــــؤســــســــات خـــيـــريـــة فــي 
املغرب حمات للتكافل والتآزر هدفها األسر 
ط 

ّ
املعوزة، مع اقتراب شهر رمضان الذي ُيسل

في خاله على قيم البذل والعطاء، خصوصًا 
فــي ظــل الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
التي تفرضها جائحة كورونا في العالم وفي 
الباد على حّد سواء. مؤسسة »عطاء« واحدة 
من تلك املؤسسات، وقد باشرت في العاصمة 
الــربــاط حملة إنــســانــيــة وخــيــريــة تــرتــكــز على 
تــــوزيــــع بـــطـــاقـــات مــصــرفــيــة قــابــلــة لــلــتــعــبــئــة، 
تمّكن املستهدفني من التزّود باملواد الغذائية 
املطلوبة في شهر رمضان، بما يضمن كرامتهم 
ويحفظ سامتهم. وهذه البطاقة تحوي بداية 
أميركيًا(،  )نحو 78 دوالرًا  700 درهــم مغربي 
ستخَدم في املحات 

ُ
هي قيمة القفة الغذائية، ت

التجارية الكبرى بطريقة آمنة، وفق ما جاء في 
بيان للمؤسسة. وفي هذا اإلطار، يقول سعيد 
عنى 

ُ
اشتاتو، وهو ناشط في املؤسسة التي ت

هم 
ّ
بأن فون 

ّ
ُيصن الذين  األشــخــاص  بمساعدة 

فــي أوضـــاع صعبة وكــذلــك بمواكبة املشاريع 
املحلية للحّد من اإلقصاء والفوارق املجتمعية، 
 »تطوير املجال التطوعي في املغرب ورفع 

ّ
إن

ــر املــحــتــاجــة ومــنــحــهــا الــحــق  الـــحـــرج عـــن األســ
إلى  احتياجات،  مــن  يناسبها  مــا  اختيار  فــي 
جانب احترام القواعد والتدابير الوقائية التي 
ــة الــصــحــيــة، كـــان مــن بــني أبــرز  تفرضها األزمــ
التفكير فــي حملة  إلــى  التي دفعتنا  األهـــداف 
السابقة.  الحمات  مــن  ونجاعة«  تــطــّورًا  أكثر 
»العربي الجديد«،  ويشير اشتاتو، في حديث لـ
 تــوزيــع الــقــفــة الــرمــضــانــيــة عــلــى األســر 

ّ
إلـــى أن

الــظــروف  فــي  التقليدية  بــالــطــريــقــة  املــحــتــاجــة 
الصحية الحالية، من شأنه أن يعّرض الناس 
املــســتــهــدفــني وكــذلــك فــريــق الــعــمــل إلـــى عــدوى 

محتملة بفيروس كورونا الجديد.
املصرفية  البطاقة  »فكرة   

ّ
أن اشتاتو  ويوضح 

ــال جــمــعــيــات  ــ ــــجـ جـــــديـــــدة فـــــي املـــــغـــــرب فـــــي مـ
ــدنــــي، وتـــــّم الــتــفــكــيــر  ومـــؤســـســـات املــجــتــمــع املــ
 الــظــروف سمحت 

ّ
فيها ألكثر من سنتني، لكن

الــواقــع«.  أرض  على  وبلورتها  بتنفيذها  اآلن 
 »عــدد األســر التي ستستفيد منها 

ّ
يضيف أن

 هذه 
ّ
ُحصر فــي إطـــار تدابير وقــائــيــة، علمًا أن

البطاقات تّمت عبر مؤسسة تابعة لبنك املغرب 
)البنك املركزي(«. ويلفت الناشط، الذي قضى 
أكثر من 10 أعــوام في مجال العمل التطوعي، 

إلــى قلوبهم. ويــقــول شــوقــي لحرش،  الــفــرحــة 
»العربي الجديد«،  وهو عضو في الجمعية، لـ
أســرة  الحملة تستهدف نحو 1200  »هــذه   

ّ
إن

مـــعـــوزة، مــن خـــال تــوفــيــر بــعــض الــحــاجــيــات 
لها طيلة شهر  الــضــروريــة  األساسية واملـــؤن 
رمضان«، وذلك »في ظل عدم تمكننا للموسم 
األمــل،  مائدة  تنظيم  من  التوالي  على  الثاني 
ــى الــــظــــروف الـــتـــي يــفــرضــهــا الــوضــع  نـــظـــرًا إلــ
الصحة  بــتــوصــيــات منظمة   

ً
الــوبــائــي وعــمــا

اإلفطار  مــوائــد  ب 
ّ
بتجن أوصــت  التي  العاملية 

 »الـــهـــدف 
ّ
الـــجـــمـــاعـــيـــة«. ويــــوضــــح لـــحـــرش أن

األســـاســـي مـــن هـــذه املـــبـــادرة هـــو فــعــل الخير 
والــعــنــايــة بــالــغــيــر، ســــواء فــي الــــدار البيضاء 
أو بــاقــي مـــدن الــبــاد، وذلـــك مــن خـــال قــاعــدة 
بــغــرض تخفيف وطــأة  ـــَعـــّد مسبقًا 

ُ
ت بــيــانــات 

»أنشطة  أن  إلــى  والــحــرمــان«، مشيرًا  الحاجة 
لــيــســت مــحــصــورة بــشــهــر رمــضــان،  الجمعية 
بـــل هـــي تــشــمــل قـــوافـــل تــضــامــنــيــة إلـــى الــقــرى 
ومــبــادرات أخــرى في مناسبات دينية، كعيد 
 عــن تنظيم حــمــات توعية 

ً
األضـــحـــى، فــضــا

أقنعة  الجديد وتوزيع  حول فيروس كورونا 
مات للحماية من الوباء«.

ّ
واقية ومعق

أّمــــا جمعية »مــغــاربــة ونــفــتــخــر« الــشــبــابــيــة، 
فأعلنت عن تنظيم »قفة الخير« في نسختها  
التاسعة لــدعــم األيــتــام واملــعــوزيــن فــي خال 
شهر رمضان، على الرغم من التحديات التي 
الباد. وتقول  يفرضها الوضع الصحي في 
شــيــمــاء يـــاقـــوت، وهـــي عــضــو فـــي الجمعية، 
الحملة   »تنظيم هذه 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

ــدادات الــــتــــي تــســبــقــهــا تــــأتــــي فــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واالســ
ظــروف تفرض احــتــرام الــضــوابــط والــشــروط 
ــا  ــدوى كـــورونـ ــ الــصــحــيــة لــتــجــنــب انـــتـــقـــال عــ
للمستفيدين وللمتطوعني على حّد سواء«. 
 »اجتماعات أعضاء الفريق جرت 

ّ
وتوضح أن

عـــن ُبـــعـــد، وجــــرى مـــن خــالــهــا تـــوزيـــع املــهــام 
ا املهام 

ّ
 واحــد من

ّ
واألدوار بيننا، ليباشر كل

الــتــي أوكــلــت إلــيــه فــي جــمــع املــــواد الــغــذائــيــة 
ــّم تــعــقــيــمــهــا  ــ مــــن املـــســـاهـــمـــني واملـــحـــســـنـــني، ثـ
قــبــل تــوزيــعــهــا عــلــى الــقــفــف وإيــصــالــهــا إلــى 

مستحقيها بشكل آمن«. 

ــه وبهدف تعميم االستفادة على نطاق 
ّ
إلــى أن

واسع، »سوف ُيحتفظ بقفة رمضان في القرى 
إمكانية  فيها  تنعدم  التي  النائية  والــدواويــر 
استفادة األسر من البطاقات املصرفية«، مؤكدًا 
 لاستفادة 

ً
الــعــمــل مستقبا يــتــّم  ــــه »ســــوف 

ّ
أن

مــنــهــا، عــبــر تــنــظــيــم دورات تـــدريـــب ألصــحــاب 
ــبــــاعــــة بــالــتــقــســيــط حـــــول كــيــفــيــة  ــحــــات والــ املــ
اإللكترونية،  بالبطاقة  الدفع  استخدام أجهزة 
السكان عن كيفية استخدامها  وكذلك تدريب 
 
ّ
)في مشترياتهم(«. بالنسبة إلى اشتاتو، فإن

ما ينقص العمل التطوعي في املغرب هو إرادة 
االبتكار والتجديد وإخراج املساعدات من إطار 
املــنــاســبــات، طـــارحـــًا »تــحــويــلــهــا إلـــى مــشــاريــع 
خــاصــة تــعــود بــالــنــفــع عــلــى أصــحــابــهــا بشكل 
ــتـــواصـــل«. بــــدورهــــم، بـــــادر مــتــطــوعــو فــريــق  مـ
جمعية »األمل« في الدار البيضاء، إلى إطاق 
حملة »قفة األمل« في نسختها التاسعة تحت 
ة من خيرك يحلى رمضان غيرك«، 

ّ
شعار »بقف

وهي تهدف إلى مّد يد العون إلى املحتاجني 
واملـــســـاهـــمـــة فــــي الــتــخــفــيــف عـــنـــهـــم وإدخـــــــال 

قد يكون مشموًال 
بواحدة من المبادرات 

الخيرية )جالل 
مرشدي/ األناضول(
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20
فالشمجتمع

كورونا أكثر انتشارًا في المخيمات
الجئو البوسنة تشهد البوسنة ارتفاعًا في 

نسبة العدوى بفيروس 
كورونا بني املهاجرين 

والالجئني الذين يعيشون في 
مخيماتها، هي التي تشهد أعلى 

معدالت للوفيات واإلصابات بالفيروس 
في منطقة البلقان. وعلق أكثر من ستة 

آالف مهاجر في البالد التي ال تتوفر 
فيها فرص عمل، والتي مزقتها الحرب، 
في محاولة منهم للوصول إلى كرواتيا 
املجاورة، العضو في االتحاد األوروبي، 

على أمل االنتقال منها إلى قلب القارة 
األوروبية. ومنح كثيرون مراكز إيواء 

رسمية، في وقت ينام آخرون في العراء 
في منازل مهجورة أو في خيام مؤقتة 

في البلدات الواقعة على امتداد الحدود 
الكرواتية.

وفي وقت أبلغ عن إصابات متفرقة 
بني املهاجرين والالجئني منذ بدء 

تفشي الوباء، إال أن التفشي الحالي 
في مخيمات البوسنة هو األكبر حتى 

اآلن، ما أدى إلى فرض حجر صحي 
في العديد من تلك املخيمات. وعلى 
مدى األسبوعني املاضيني، سجلت  

147 إصابة في مخيم واحد فقط، 
األمر الذي يفوق نصف إجمالي 265 

إصابة مسجلة بني املهاجرين منذ 
تفشي الوباء.

وتسببت أوامر الحجر الصحي في 
حدوث توترات؛ فقد قفز نحو 50 

مهاجرًا عن السياج وفروا من أحد 
املخيمات في وقت سابق هذا األسبوع، 

منتهكني الحجر الصحي. وانتقدت 
السلطات الصحية املحلية وكالة 

الهجرة التابعة لألمم املتحدة التي 
تدير املخيمات بسبب ما حدث.

وسجلت البوسنة أكثر من سبعة آالف 
حالة وفاة بسبب كورونا بني سكانها 

البالغ عددهم 3.3 ماليني نسمة. 
)أسوشييتد برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس، األناضول(
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MEDIA

رفض طلب إطالق سراح 
الصحافي عمر الراضي

مايك بومبيو ينضّم إلى شبكة 
»فوكس نيوز« األميركية

غزة ــ يوسف أبو وطفة

ينتظــر الصحافيــون الفلســطينيون إجراء 
فــي  ســنوات،  منــذ  لنقابتهــم  انتخابــات 
ظــل تعثــر إجرائهــا مــرات عــدة، نظــرًا إلــى 
الخالفات بني الكتل الصحافية املحســوبة 
على الفصائل الفلســطينية وجسم النقابة 
يواجــه  »فتــح«.  حركــة  علــى  املحســوب 
الصحافيون في األعوام األخيرة انتهاكات 
 
ً
امليدانــي، فضــال أثنــاء عملهــم  متصاعــدة 
عــن مالحقــة األجهــزة األمنية الفلســطينية 
لهــم فــي قطــاع غــزة أو الضفــة الغربية، عدا 
مــا  بحقهــم،  اإلســرائيلية  االنتهــاكات  عــن 
تســبب فــي استشــهاد عــدد منهــم وإصابــة 
آخريــن إصابــات بالغة. وفقد العشــرات من 
ســرحتهم  بعدمــا  أعمالهــم،  الصحافيــني 
ودوليــة  وعربيــة  محليــة  مؤسســات 
تعســفيًا مــن دون منحهــم حقوقهــم املالية، 
ظــل  فــي  بهــا  املطالبــة  يســتطيعوا  ولــم 
ضعــف الجســم النقابــي الفلســطيني. ومــع 
انتشــار جائحــة »كوفيــد-19« فــي فلســطني 
بدايــة فبرايــر/ شــباط عــام 2020، ســرحت 
املؤسسات اإلعالمية عددًا من الصحافيني، 
فــي  أعمالهــا،  تقليــص  إلــى  واتجهــت 
واعتمــاد  لهــا  الــالزم  التمويــل  غيــاب  ظــل 
الكثيــر مــن املؤسســات املتبقية علــى الدعم 
نقابــة  انتخابــات  والخارجــي.  الفصائلــي 
الصحافيني الفلسطينيني األخيرة أجريت 
عــام 2012، وتــرى بعــض الكتل الصحافية، 
»حمــاس«  علــى  املحســوبة  ســيما  ال 
اقتصــرت  أنهــا  اإلســالمي«،  و»الجهــاد 
علــى كــوادر حركــة »فتــح« وبعــض القــوى 
حقيقيــة  انتخابــات  آخــر  وأن  اليســارية، 

للجسم الصحافي جرت عام 1999.
وحــوارًا  حــراكًا  شــهدت  املاضيــة  األشــهر 
قادتهما بعض الكتل واألجسام الصحافية، 
وأسهما في حل بعض اإلشكاليات الخاصة 
خصوصــًا  الفلســطينيني،  بالصحافيــني 
بــاب  فتــح  جانــب  إلــى  االعتقــال،  قضايــا 
العضويــات واالنتســاب للنقابــة. لكــن هــذه 
الجهــود فشــلت في الوصــول إلى انتخابات 
للصحافيــني  قــوي  جســم  بنــاء  فــي  تســهم 
الرئيــس  مرســوم  أدى  إذ  الفلســطينيني، 
انتخابــات  أي  بتأجيــل  عبــاس  محمــود 
نقابيــة لـــ6 أشــهر، فــي مــارس/آذار املاضــي، 
إلــى تعطيــل إجــراء االنتخابــات فــي الوقــت 
باالنتخابــات  االنشــغال  ظــل  فــي  الراهــن، 

العامة املرتقبة في مايو/أيار املقبل.
يقــول رئيــس كتلــة »الصحافــي« املحســوبة 
على حركة »حماس« أحمد زغبر إن الجسم 
الصحافــي، بشــكله الحالــي، عاجــز عــن حــل 
بالصحافيــني  الخاصــة  والهمــوم  املشــاكل 
فــي ذلــك  فــي غــزة أو الضفــة الغربيــة، بمــا 
املرتكبــة  الجرائــم  علــى  االحتــالل  مالحقــة 

منوعات

»العربــي  لـ زعبــر،  ويضيــف  بحقهــم. 
الجديــد«، أن 50 صحافيــًا استشــهدوا منــذ 
املطالبــة  عــن  النقابــة  وعجــزت   ،2000 عــام 
 
ً
بحقوقهم أو مالحقة االحتالل دوليًا، فضال
عــن الفشــل فــي حــل قضايــا الصحافيني في 
ظــل تســريحهم وإغــالق املؤسســات أبوابها 
إلــى  ويشــير  األخيــرة.  الســنوات  خــالل 
االنتخابــات  إجــراء  علــى  مرتــني  فــق 

ُ
ات أنــه 

الخاصــة بالصحافيــني، كانــت أولهــا نهاية 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي عــام 2019، ثم مرة 
ثانية تأجلت فيها ألسباب مجهولة تتعلق 
بالنقابــة الحاليــة، وال عالقــة لهــا باألطــر أو 

الكتل الصحافية.
عــن  الصحافيــة  الكتــل  بعــض  وتتحــدث 
وجود مشاكل تتعلق بالعضويات، إذ تزعم 
وجــود بعــض املنتســبني لألجهــزة األمنيــة 

كأعضــاء  الفلســطينية  للســلطة  التابعــة 
حركتــا  حاولــت  الصحافــي.  الجســم  فــي 
تشــكيل  اإلســالمي«  و»الجهــاد  »حمــاس« 
نقابــة صحافيــني موازيــة عــام 2012، حــني 
أجرتــا انتخابــات شــاركتا فيهــا إلــى جانــب 
تســتمر  لــم  النقابــة  هــذه  أن  غيــر  آخريــن، 
فتــرة طويلــة، وتوقفــت أمام رفض االعتراف 
الخاصــة  االنتخابــات  أجريــت  فيمــا  بهــا، 
بالنقابة التي تتخذ من القدس مقرًا لها في 
الضفة، وشــارك بعض الصحافيني في غزة 

بالتصويت عبر البريد اإللكتروني.
لالتصــال  الفلســطيني  »املعهــد  مديــر  يقــر 
»تعطــش«  بـ صبــاح،  فتحــي  والتنميــة«، 
الصحافيــني إلى إجراء انتخابات لنقابتهم 
وتســهم  الداخلــي،  البيــت  ترتيــب  »تعيــد 
قــادر علــى حــل مختلــف  إيجــاد جســم  فــي 
اإلشــكاليات واالنتهــاكات التــي يتعرضــون 
»العربي الجديد«، إن  لها«. ويقول صباح، لـ
انتخابات نقابة الصحافيني الفلســطينيني 
عــام 2015، وأجلــت مرتــني،  منــذ  مســتحقة 
فيمــا تبــذل الجهــود حاليــًا. ووفقــًا لصبــاح، 
فــإن االنقســام وســيطرة »فتح« علــى الضفة 
و»حمــاس« علــى غــزة أديــا إلــى بحــث الكتل 
أو  عناصرهــا  مصالــح  عــن  الصحافيــة 
قــدرة  إلــى جانــب عــدم  املحســوبني عليهــا، 
نقابــة الصحافيــني علــى العمــل فــي القطاع، 
األجهــزة  مــن  بهــا  االعتــراف  لعــدم  نظــرًا 
»حماس«. شكلت األطر  الحكومية التابعة لـ
للتنســيق  لجنــة  عامــني  قبــل  الصحافيــة 
الخاصــة  العالقــة  القضايــا  لحــل  بينهــا، 
بالصحافيــني فــي ظــل حالــة الضعــف الــذي 
هــذه  عمــل  معظــم  تركــز  النقابــة.  تعيشــه 
حــل  فــي  يتمثــل  وكان  غــزة،  فــي  اللجنــة 
القضايا الخاصة بالحريات وإطالق سراح 

الصحافيني الذين يتعرضون لالعتقال.
الصحافيــني  نقيــب  نائــب  يقــول 
إن  األســطل،  تحســني  الفلســطينيني، 
محــاوالت إجــراء االنتخابات فشــلت مرتني، 
نظــرًا  املاضــي،  العــام  بدايــة  آخرهــا  كانــت 
لحالــة الطــوارئ واإلجــراءات التــي اتخــذت 
في ظل انتشار جائحة كورونا في األراضي 
»العربــي  الفلســطينية. ويوضــح األســطل، لـ
الفصائــل  مــع  جــرت  حــوارات  أن  الجديــد«، 
خاللهــا  قدمــت  أخيــرًا،  الصحافيــة  واألطــر 
بلغ الجميع 

ُ
مبادرات إلجراء االنتخابات، وأ

بقــرار النقابة إجراء االنتخابات بعد مضي 
األســطل  الرئاســي. ويرفــض  املرســوم  مــدة 
االتهامات التي توجه لهم من الكتل واألطر 
ضعــف  أو  قصــور  بوجــود  الصحافيــة 
اســتطاعتها  وعــدم  النقابيــة،  الحالــة  فــي 
بحقــوق  الخاصــة  امللفــات  مــن  أي  حــل 
باالنتهــاكات  املتعلقــة  ســواء  الصحافيــني 
الخاصة باالحتالل أو الداخلية أو الخاصة 

بالحقوق املالية.

آخر انتخابات لنقابة 
الصحافيين الفلسطينيين 

أجريت في 2012

واشنطن ــ العربي الجديد

أن  الخميــس،  نيــوز«،  »فوكــس  أعلنــت 
وزيــر الخارجيــة فــي عهــد الرئيــس الســابق 
دونالــد ترامــب، مايــك بومبيــو، انضــم إلــى 
الشــبكة اإلخباريــة األميركيــة املفضلــة لــدى 
املحافظني، بصفة »متعاون«. وقال بومبيو 
نظــرة  للمشــاهدين  »ســأقدم  بيــان:  فــي 
الجيوسياســة  حــول  ومباشــرة  صريحــة 
)أميــركا  وسياســات  الدوليــة  والعالقــات 
أواًل( التــي ســاعدت فــي رســم مســار الرخــاء 
الواليــات  فــي  املســبوقني  غيــر  واألمــن 
نيــوز«،  املتحــدة«. وأكــدت رئيســة »فوكــس 
هــو  بومبيــو  »مايــك  أن  ســكوت،  ســوزان 
أحــد األصــوات األكثــر شــهرة واحترامــًا فــي 
الواليــات املتحــدة فــي ما يتعلق بالسياســة 
القومــي«.  األمــن  وقضايــا  الخارجيــة 
وأضافــت ســكوت: »أتطلــع إلــى مســاهماته 
عبــر مجموعــة منصاتنــا، ليشــارك املاليــني 
مــن مشــاهدينا وجهــة نظــره املميــزة«، وفق 

ما نقلت وكالة »فرانس برس«.
بومبيو ُعني وزيرًا للخارجية خلفًا لريكس 
 ،2018 عــام  نيســان  إبريــل/  فــي  تيلرســون 
وبقــي فــي املنصب حتى نهاية عهد ترامب، 
فــي ينايــر/ كانون الثاني املاضي. قبل ذلك، 
»وكالة االستخبارات املركزية«.  كان مديرًا لـ

التــي  الدعــوات  إلــى  أخيــرًا  بومبيــو  انضــم 
تطالــب الواليات املتحــدة بمقاطعة األلعاب 
بكــني،  فــي   2022 لعــام  الشــتوية  األوملبيــة 
حــول  خبــراء  تقريــر  هاجمــوا  الذيــن  وإلــى 
أنــه  معتبريــن  كورونــا،  فيــروس  منشــأ 
جــزء مــن »حملــة تضليــل« مــن قبــل منظمــة 
الشــيوعي  والحــزب  العامليــة  الصحــة 
فــي  حربــة  رأس  بومبيــو  كان  الصينــي. 
املواجهــة بــني إدارة ترامــب والصــني. وبقــي 
وفيــًا لترامــب حتــى اللحظــة األخيــرة، ومثل 
الرئيــس الســابق هاجــم باســتمرار وســائل 
قــد  نيــوز«  »فوكــس  شــبكة  كانــت  اإلعــالم. 
املحيطــني  مــن  أخــرى  شــخصيات  عينــت 
بترامــب، بمــن فيهــا زوجــة ابنه ومستشــارة 
حملته االنتخابية الرا ترامب، واملستشــارة 
الصحافيــة الســابقة للبيــت األبيــض كايلي 
ماكناني. يذكر أن وسائل اإلعالم األميركية 
تشــهد تراجعًا في جمهور متابعيها وقراء 
الرئيــس  رحيــل  مــع  اإللكترونيــة  مواقعهــا 
جــو  خلفــه  فيمــا  ترامــب،  دونالــد  الســابق 

.»
ً
بايدن يعتبر في معظم األحيان »ممال

التراجــع  هــذا  أن«  أن  تجســد شــبكة »ســي 
املفاجــئ فــي نســبة املشــاهدة مــع انخفــاض 
بــني  النصــف  مــن  بأكثــر  جمهورهــا 
ديســمبر/ كانــون األول والنصــف األول من 
مــارس/ آذار املاضيــني في »أوقــات الذروة« 

للمتابعة، بحسب بيانات شركة »نيلسن«. 
منافســتاها »أم إس أن بــي ســي« و»فوكــس 
نيــوز« فــي وضــع أفضــل، لكنهمــا ســجلتا 
أيضــًا تراجعًا، مع أن خطيهما التحريريني 
متعارضــان: األولــى ضــد ترامــب والثانيــة 
معــه. كمــا فقــدت »نيويــورك تايمــز« نحــو 
بــني  اإللكترونــي  زائــر ملوقعهــا  مليــون   20
شــباط،  وفبرايــر/  الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
تقريبــًا،  مليونــًا   30 بوســت«  و»واشــنطن 

وفقًا لبيانات »كومسكور«.

مرسوم رئاسي أّجل االنتخابات النقابية الفلسطينية 6 أشهر )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty /روي روتشلين(

الرباط ــ عادل نجدي

قــرر القضــاء املغربــي، يــوم الخميــس، اإلبقــاء علــى اعتقــال الصحافــي عمــر الراضــي، 
املتابع بتهمتي »هتك عرض بالعنف واالغتصاب« و»تلقي أموال من جهات أجنبية 
بغايــة املــس بســالمة الدولــة الداخليــة ومباشــرة اتصــاالت مــع عمــالء دولــة أجنبيــة 
بغايــة اإلضــرار بالوضــع الدبلوماســي للمغــرب«. ورفضــت محكمــة االســتئناف فــي 
الــدار البيضــاء التماســًا إلطــالق ســراح مؤقــت تقدمــت بــه هيئــة دفــاع الصحافــي عمر 
الراضي، بعد يومني من انطالق محاكمته وتأجيلها إلى 27 إبريل/ نيســان الحالي. 
بعــد مــرور أكثــر مــن 250 يومــًا علــى اعتقــال الراضــي، فــي »ســجن عكاشــة« فــي مدينة 
الــدار البيضــاء، قوبلــت كل طلبــات اإلفــراج املؤقــت عنه بالرفض، رغــم تصاعد مطالب 
منظمــات وهيئــات مغربيــة ودوليــة بوقــف اعتقالــه ومتابعته في حالة إطالق ســراح، 
احترامــًا لقرينــة البــراءة، وتوفيــر كل شــروط املحاكمــة العادلــة. وكانــت 15 منظمــة 
حقوقيــة مغربيــة ودوليــة قــد طالبــت، يــوم االثنــني املاضــي، فــي بيــان لهــا، الســلطات 
املغربية بتمتيع الصحافي »بإفراج مؤقت« و»ضمان محاكمة عادلة لكافة األطراف«. 
وأشــارت إلــى أن محاكمتــه تأتــي فــي ســياق »اعتقــال صحافيــني مســتقلني وناشــطني 

وسياسيني، بتهم اعتداءات جنسية تشوبها شكوك، خالل السنوات األخيرة«.
النيابــة العامــة املغربيــة قــررت، فــي 29 يوليــو/ تمــوز املاضــي، وضــع الراضــي رهــن 
واالغتصــاب«  بالعنــف  عــرض  »هتــك  بتهمتــي  ومتابعتــه  االحتياطــي،  االعتقــال 
و»تلقــي أمــوال مــن جهــات أجنبيــة بغايــة املــس بســالمة الدولــة الداخليــة ومباشــرة 
اتصــاالت مــع عمــالء دولــة أجنبية بغاية اإلضــرار بالوضع الدبلوماســي للمغرب«. 
»املشاركة في االغتصاب«.  واتهم زميله الصحافي عماد إستيتو، الشاهد لفائدته، بـ
»االرتبــاط بضابــط اتصــال لدولــة أجنبيــة« و»املس  ونفــى الراضــي ســابقًا اتهامــه بـ
بســالمة الدولــة«، كاشــفًا أنــه يتعــرض إلــى »حملــة تشــهير وشــتم وقــذف موجهــة 
ومنظمــة يقودهــا عــدد مــن املواقــع اإللكترونيــة«. واعتبــر اتهامــه فــي هــذه القضيــة 
»انتقامــًا« منــه، بســبب تقريــر »منظمــة العفــو الدوليــة« الــذي تحــدث عــن اشــتباه 

تعرض هاتفه لالختراق ببرنامج إسرائيلي.

الصحافيون الفلسطينيون متعطشون النتخابات نقابية

أوقف التلفزيون التونسي أخبار
الحكومي معلّقًا رياضيًا عن العمل، 

وفتح تحقيقًا، بعدما طلب جعة 
من زميله والميكروفون ال يزال 

مفتوحًا في المباشر، قبل انطالق 
مباراة في الدوري المحلي لكرة 

القدم األربعاء. وقال نجل المعلق إن 
»خطأ تقنيًا« حصل.

أصدر عدد من ناشطي الحراك 
المدني والناشطين اإلعالميين 

السوريين، في منطقة ريف إدلب 
الجنوبي، جنوب غرب سورية، بيانًا 

مشتركًا الخميس، يدين اعتقال 
ناشط حراك مدني من قبل دورية 

أمنية تابعة لـ»حكومة اإلنقاذ«، 
بتهمة سب الذات اإللهية.

بدأ رئيس تحرير صحيفة »أخبار 
اليوم« المتوقفة عن الصدور، 

سليمان الريسوني، إضرابًا مفتوحًا 
عن الطعام، ابتداًء من يوم 

الخميس، قبل أسبوع من استئناف 
جلسات محاكمته بتهمة »هتك 
العرض بالعنف واالحتجاز«، وفقًا 

لزوجته خلود المختاري.

أعلن نادي »سوانزي سيتي« 
اإلنكليزي والعبوه مقاطعة 
منصات »فيسبوك« و»تويتر« 

و»إنستغرام« و»لينكد إن« 
و»يوتيوب« و»تيك توك« و»سناب 

شات«، لمدة 7 أيام اعتبارًا من 
الخميس الماضي، بسبب اإلساءات 

العنصرية المرسلة عبرها.

تأجلــت انتخابــات نقابة الصحافيين الفلســطينيين مرتيــن منذ عام 2012، وأثار المرســوم الرئاســي بتأجيل أي انتخابات نقابية لـ6 أشــهر 
حفيظة العاملين في القطاع الذين يتطلعون إلى جسم موحد يتصدى لالنتهاكات بحقهم

Saturday 10 April 2021
السبت 10 إبريل/ نيسان 2021 م  28  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2413  السنة السابعة



الذهبية: سعيد الشرايبي« )2021(، على قناة 
»الجزيرة الوثائقية« أخيرًا، حاورت »العربي 
ــادري عـــن الـــفـــنـــان، وعــن  ــقــ الـــجـــديـــد« يـــزيـــد الــ

مسائل مختلفة:

القصير  الفيلم  تجربة  من  االنتقال  حــدث  كيف   ¶
إلى العمل الوثائقي؟

مدينة  فــي  تــرعــرعــي  وبحكم  طفولتي،  منذ   
تشّبعُت  »فــاس«،  كـــ روحانيًا  طابعًا  تكتسي 

لهمة من تاريخ املدينة 
َ
بُصَوٍر وقصص ُمست

وأحيائها العتيقة، حيث طّورت نظرتي إلى 
الــعــالــم، وكــيــف يــمــكــن نــقــل تــلــك الــنــظــرة إلــى 
عمٍل فنّي. أول تجربة سينمائية لي حصلت 
البصرّي  السمعّي  ملهن  الــعــالــي  »املــعــهــد  فــي 
الغنى  فيها  تجّسد  الــوثــائــقــيــة«،  والسينما 
الــخــوض فــي مقاربة  املــعــمــاري للمدينة، مــع 
دقيقة حول مدى صمود املدينة العتيقة أمام 
الــزحــف الــعــمــرانــي، تحت أنــظــار سيد إحــدى 

أشرف الحساني

بــــعــــد إنـــــــجـــــــازه أفــــــالمــــــًا قـــصـــيـــرة 
 ،)2019( البجعة«  »أغنية  كـ عـــّدة، 
عــمــل   ،)2020( ــر«  ــ ــيـ ــ أخـ و»مــــــــــداد 
املــخــرج املــغــربــي الــشــاب يــزيــد الـــقـــادري على 
البصرّية في قالب وثائقي،  تطويع مفرداته 
املغربي سعيد  استعرض فيه سيرة املطرب 
الشرايبي، أحد أبرز الوجوه الفنية، التي ذاع 

صيتها مشرقًا ومغربًا.
انــتــقــالــه مــن الـــروائـــي إلـــى الــوثــائــقــي لــم يُكن 
فة 

ّ
 جاء نتيجة اشتغاالت ثرّية وُمكث

ْ
صعبًا، إذ

ــا من  ــاهـ ــًا إيـ ــِرجـ ـ
ْ

ــورة، ُمـــخ عــلــى طــبــيــعــة الــــصــ
الوجود  أسئلة  آخــر يطرح  إلــى  ُمتخّيل  ُبعٍد 
والجسد والذاكرة، وفق نصٍّ أوتوبيوغرافي، 
الــرمــزّيــة بصريًا،  اســتــوجــب تكثيف دالالتــــه 
واإلقامة في تخوم الحاضر، والبحث العميق 
مسّرات  مــن  فيها  بما  الشرايبي،  تجربة  فــي 
املوسيقية،  السيرة والصناعة  على مستوى 
املشهد  فـــي  مــهــّمــة  مــكــانــة  مــتــبــّوئــًا بفضلها 
الــغــنــائــي الــعــربــي، حــتــى ُعـــرف عــربــيــًا بكونه 

»سلطان العود« بامتياز.
بُمناسبة عرض الوثائقي األّول له، »األنامل 

الرماد الذي استقر في 
السماء بعد االصطدام 
ربما عمل بمثابة سماد

تشبّعُت بُصَوٍر وقصص 
ُمسَتلهمة من تاريخ 

المدينة وأحيائها

األلوان الحيادية تجعل 
الغرف تبدو أكبر مساحة 

عند اعتمادها

2223
منوعات

 
ّ
جــنــائــن املــديــنــة ومــعــانــاتــه. يــمــكــن الــقــول إن
البداية وثائقية محضة، كبداية السينما منذ 

أكثر من قرن.
 . لقت السينما في البدء على شكِل وثائقيٍّ

ُ
خ

ــا األخـــــــوان  ــ ــّورهـ ــ املـــقـــاطـــع األولـــــــــى، الــــتــــي صـ
لــومــيــيــر، كــانــت لــقــطــات تـــصـــّور َمــشــاهــد من 
املصنع،  من  عّمال  كخروج  اليومية،  الحياة 
أو دخـــول قــطــار إلـــى مــحــطــة. السينما بــدأت 
العودة  والحقيقّي.  الواقعّي  اللتقاط   

ً
وسيلة

إلى العمل الوثائقي تزكية للرغبة في تثمني 
ــة، تـــرتـــبـــط أســـاســـًا  ــيــ ــات ذاتــ ــبــ هــــواجــــس ورغــ

بتوثيق صادق، من زاوية نظر املخرج.

¶ ما الدوافع التي كانت وراء هذا التحّول البصري، 
بالنسبة إلى مخرج شاب اشتغل أعوامًا على أعمال 
سينمائية قصيرة، واليوم يدخل عالم التلفزيون من 
خالل وثائقي عن املطرب املغربي سعيد الشرايبي؟
 الــدوافــع فنية وذاتــيــة، أســاســًا. كما قلُت لك 
بداية  منذ  يستهويني  الوثائقي  قليل،  قبل 
عــمــلــي الــســيــنــمــائــي. فـــي الــحــقــيــقــة، يختلف 
ــن الـــوثـــائـــقـــي  ــقـــي الـــتـــلـــفـــزي كـــثـــيـــرًا عــ ــائـ ــوثـ الـ
الــســيــنــمــائــي. لــكــنــهــمــا يــتــقــاطــعــان فـــي نــقــاٍط 
اعــتــمــادهــمــا عــلــى مخاطبة  فــي  ل 

ّ
ــّدة، تتمث عــ

ــة والـــبـــحـــث  ــ ــفـ ــ الـــجـــمـــهـــور بـــاســـتـــعـــمـــال األرشـ
امليداني والتنقيب عن الحكايات ومعانيها، 
ــن املــصــائــر  ــارات وخـــواتـــمـــهـــا، وعــ ــســ ــن املــ وعــ
التلفزي  الــزمــن بها. طبيعة اإلنــتــاج  وأفــعــال 
تــعــتــمــد عـــلـــى تـــفـــّرعـــات حـــديـــثـــة فــــي طــريــقــة 
صــنــع الــفــيــلــم الــوثــائــقــي، مـــن نــاحــيــة الــســرد 
التلفزيون، من  إلى عالم  انتقالي  واملحتوى. 
املغربي سعيد  املوسيقار  وثائقّي عن  خالل 
لتجارب مستقبلية،  أولــى  الشرايبي، خطوة 

تمتلك حساسية سينمائية آسرة.

التي ُيمكن نسجها  الفنية والجمالية  الحدود  ¶ ما 
مــن عملك  انــطــالقــًا  والــتــلــفــزيــونــي،  السينمائي  بــن 

الوثائقي؟
 انطالقًا من خلفية سينمائية، العمل التلفزي 
بــالــنــســبــة إلــــّي ال يــخــتــلــف كــثــيــرًا عـــن نــظــيــره 
كمشروع  بالعمل  اإليمان  شرط  السينمائي، 
القيود املتحكمة في كل   

ّ
 عن كــل

ّ
فني مستقل

 مــنــهــمــا مــهــارات 
ّ

مـــا هـــو فــنــي وجــمــالــي. لــكــل
وقــــــواعــــــد ومــــــبــــــادئ ومــــســــؤولــــيــــات ومــــهــــام 
ــا يـــشـــتـــركـــان فــي  ــمــ ــــن اآلخـــــــــر، ربــ مــخــتــلــفــة عـ
 واحد منهما مهامه. بحكم 

ّ
 لكل

ْ
بعضها، لكن

ــائـــل الــتــقــنــيــة  الـــتـــطـــّور الــتــكــنــولــوجــي والـــوسـ
ــتــــاحــــة، يــكــمــن الـــفـــاصـــل بــــني عـــمـــل وآخـــــر،  املــ
ــدرة املـــخـــرج  ــ ــــدى قــ  ومـــضـــمـــونـــًا، فــــي مـ

ً
ــكـــال شـ

الفنية إلى عمل  على تحويل رغبته ونظرته 
ــر 

ّ
مــتــكــامــل. األعـــمـــال الــتــلــفــزيــة أصــبــحــت تــتــأث

 االخــتــالف 
ّ
كــثــيــرًا بــالــلــغــة الــســيــنــمــائــيــة، لــكــن

ي، 
ّ
املتلق التنفيذ، وطبيعة  ناحية  واضــٌح من 

 سينمائية 
ٌ

الـــعـــرض. هــنــاك أعـــمـــال ووســـائـــل 
 جـــودة. الــحــال نفسها في 

ّ
جــّيــدة وأخـــرى أقـــل

ه 
ّ
ع بالجمالية. إن

ّ
 يتمت

ّ
التلفزيون. السينما فن

أرقى نماذج الفن. لذا، تؤخذ باالعتبار جودة 
بــداًل  تــلــفــزيــونــيــًا،  أم  أكـــان سينمائيًا  الــعــمــل، 
ـــر فــي اآلخـــر. وظيفة 

ّ
مــن البحث عــن أّيــهــمــا أث

 
ّ

 أداة فنية، بغض
ّ

املخرج تشمل احترامه لكل
 يجهد في العمل 

ْ
النظر عن الفوارق، وعليه أن

إلثبات أقصى إمكانياته الفنية والجمالية.

ــدأ الــتــفــكــيــر بـــإعـــداد وثــائــقــي عــن سعيد  ¶ كــيــف بـ
وليس  الشرايبي،  ملــاذا  آخــر:  بتعبير  أو  الشرايبي؟ 

؟
ً
عبد الوهاب الدكالي مثال

 فـــي الــســابــعــة مـــن عـــمـــري، أي قــبــل نــحــو 18 
عـــامـــًا، كـــنـــُت عـــضـــوًا فـــي مــجــمــوعــة غــنــائــيــة، 
اســمــهــا »أطـــفـــال الــغــيــوان«، تــتــكــّون مــن أخــي 
األكـــبـــر وابــــن خــالــتــي، وكـــانـــت تــهــتــّم أســاســًا 
بأغاني مجموعة »ناس الغيوان«. عوض آلة 
»البانجو«، التي اشتهر بعزفها عالل يعلى، 
أحــــد أعـــضـــاء املـــجـــمـــوعـــة، كــــان ابــــن خــالــتــي، 
مــحــمــد الـــســـويـــهـــل، يـــعـــزف عــلــى آلــــة الـــعـــود. 
كــانــوا مولعني بموسيقى  الــوقــت نفسه،  فــي 
السويهل،  تجربة  تابعت  الشرايبي.  سعيد 
الــذي أجــرى تدريبًا في ورشــة للشرايبي في 
بموسيقاه  اهتمامي  ازداد  بــعــدهــا،  فــرنــســا. 
 هــــذه الـــعـــوامـــل أزكـــت 

ّ
الـــرائـــعـــة واملــلــهــمــة. كــــل

يــؤّرخ  وثائقي،  فيلم  على  العمل  فــي  رغبتي 
ُيعّد  الــذي  الشامل،  املوسيقي  الفنان  تــاريــخ 

من أفضل عازفي آلة العود في العالم.

إبراهيم علي

قبل أشهر، نشب خالف حاد بني املغنيتني 
حول  وإلــيــســا،  عــجــرم  نانسي  اللبنانيتني، 
ـــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــ ــابـــعـــة عـــلـــى مـ ــتـ ـــر مـ ــثــ ــ األكـ
االجــتــمــاعــي لــجــهــة املــشــاهــدات عــلــى موقع 
ــــاع عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ »يـــــوتـــــيـــــوب« وعــــــــــــــّدادات االسـ
ــانــــي. تــحــّولــت املــعــركــة إلــى  تــطــبــيــقــات األغــ
ساحة من أجل تبادل االتهامات والشتائم 
ــنْي. وبينما حاولت 

َ
الــفــنــانــت بــني جــمــهــوَري 

القضّية  التقليل من أهمية  إليسا من جهة 
الــنــزاع، سعت عجرم إلــى نشر  والترفع عن 
تابعة  حسابات  نشرتها  قة، 

ّ
موث »حقائق« 

لها، تؤّكد أسبقيتها على إليسا من ناحية 
ال  أغانيها. طبًعا  التي حققتها  املشاهدات 
 

ّ
كل بل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  تعتبر 

 
ً
املــنــصــات الــرقــمــّيــة، مــعــيــاًرا أو حـــًدا فاصال

ــو الـــفـــنـــان أو الــفــنــانــة األكــثــر  ملــعــرفــة مـــن هـ
، تــحــاول 

ً
ــة »فــــوربــــس«، مـــثـــال

ّ
مــتــابــعــة. مــجــل

ــدار نــســخــٍة حـــول ســبــاق رجــال   عـــام إصــ
ّ

كـــل
ــم، عــن  ــهــ ــرواتــ ــانـــني حـــــول ثــ ــنـ ــفـ ــال والـ ــ ــمـ ــ األعـ
ورغم  ة.  هرميَّ في سلسلة  تنظيمهم  طريق 

املـــطـــيـــرة بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ عــــن نــظــيــراتــهــا 
الطباشيري،  العصر  نهاية  قبل  الحديثة. 
كـــانـــت الــــغــــابــــات املـــطـــيـــرة تــهــيــمــن عــلــيــهــا 
الــســرخــســيــات والــنــبــاتــات املـــزهـــرة، والــتــي 
تــســمــى كــاســيــات الـــبـــذور، عــلــى حــد ســـواء، 
ــريــــات مــــكــــونــــًا ســــائــــدًا،  ــنــــوبــ ــانـــــت الــــصــ وكـــ
ــرة عــلــى املــشــهــد  ــيـ لــكــن الـــيـــوم تــهــيــمــن األخـ
األرضي في الغابات املطيرة. يقول املؤلف 
جاراميلو،  كارلوس  الــدراســة،  في  املشارك 
للبحوث  الباحث في معهد سميثسونيان 
»العربي  االستوائية في بنما في تصريح لـ
البيئية  النظم  مــن  الــنــوع  هــذا   

ّ
إن الجديد« 

لـــيـــس لــــه نـــظـــيـــر حــــي الــــيــــوم ويـــعـــمـــل، بــال 
املطيرة  الــغــابــات  عــن  مختلف  بشكل  شــك، 

الحديثة.  االستوائية 
ــيــــوم الــســابــق  الــ ويــــوضــــح: إذا عـــــدت إلـــــى 
تحتوي  الغابة  فسترى  االرتــطــام  لــحــدوث 
ــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــهــ ــلــــى مـــظـــلـــة مـــفـــتـــوحـــة بــ عــ
ــد مــــن الـــصـــنـــوبـــريـــات  ــديــ ــعــ الــــســــرخــــس والــ
اليوم  لدينا  التي  الغابة  والــديــنــاصــورات. 
هي نتاج حدث واحد قبل 66 مليون سنة. 
النباتية  األنـــواع  مــن   ٪45 حــوالــي  اختفى 
ــة خــــــالل نــهــايــة  ــيــ ــوائــ ــتــ ــنــــاطــــق االســ ــــن املــ مـ
الــعــصــر الــطــبــاشــيــري. تــشــيــر الـــدراســـة إلــى 
أن الــســمــات الــبــيــئــيــة األخــــرى، مــثــل أنــمــاط 

محمد الحداد

66 مليون سنة، ضــرب كويكب ضخم  قبل 
ــام  ــ ــــطـ ــــان، وهــــــو االرتـ ــاتـ ــ ــــوكـ ــــرة يـ ــزيـ ــ ــه جـ ــبـ شـ
الــــذي يــعــتــقــد أنـــه تــســبــب فـــي الــقــضــاء على 
العلمية  الــدراســات  الــديــنــاصــورات بحسب 
أن  إلــى  الحديثة. لكن دراســة جديدة تشير 
هــــذا االرتــــطــــام الــهــائــل أحــــدث تــغــيــرات في 
الغابات  نشأت  أن  عنها  نتج  املنطقة  بيئة 
االستوائية املطيرة في حوض نهر األمازون 

في شمال أميركا الجنوبية.
ــرة  ــزيـ ــه جـ ــبـ ــكـــب شـ ــويـ ــكـ ــل أن يــــضــــرب الـ ــبـ قـ
يوكاتان في ما يعرف اآلن باملكسيك، كانت 
الغابات املطيرة في أميركا الجنوبية تتكون 
مــن مــســاحــات خــضــراء مختلفة تــمــامــًا عن 
وفرة النباتات املزهرة التي تحتوي عليها 
اآلن. وفق الدراسة التي نشرت يوم الجمعة 
2 أبريل/ نيسان في مجلة »ساينس«، وجد 
املنطقة  فــي  النباتي  ع  الــتــنــوُّ أن  الــبــاحــثــون 
االرتطام،  تأثير  بعد  انخفض بنسبة ٪45 
للتعافي. أظهرت  واستغرق 6 ماليني سنة 
لدغات الحشرات على األوراق املتحجرة أن 
االنخفاض.  أيضًا في  الحشرات أخذ  تنوع 
استخدم فريق دولي من الباحثني مجموعة 
واسعة من أحافير أوراق األشجار وحبوب 
اللقاح املوجودة في كولومبيا الستكشاف 
مصير الــنــبــاتــات االســتــوائــيــة بــعــد حــدوث 
االرتــطــام الــذي تسبب فــي حــدث االنــقــراض 
الذي قضى على جميع الديناصورات غير 

الطيرية.
املرحلة األخيرة  أنه خالل  الدراسة  وجــدت 
)قـــبـــل 72- 66  ــنــــاصــــورات  الــــديــ مــــن عـــصـــر 
مليون سنة(، اختلفت الغابات االستوائية 

يأخذون إحصاءات  الفنانني  الكثير من   
ّ
أن

إليسا،   
ّ
أن إال  الجد،  »فــوربــس« على محمل 

 األرقـــــام التي 
ّ
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، أّكــــدت أن

ــر حـــول ثــروتــهــا هــي مــبــالــغ بــهــا جـــًدا. 
َ

ــنــش
ُ
ت

 هذا األمر ال يزعجها 
ّ
وأشارت إليسا إلى أن

أبــًدا. في حني تتأثر إليسا، بل تقلب الدنيا 
ا، إذا ما نشرت أرقام 

ً
رأسا على عقب أحيان

تــقــارن بينها وبــني زميالتها من  أو نتائج 
ناحية املشاهدات. 

ــف بيان 
ّ
عــــودة إلـــى نــتــائــج »فـــوربـــس«. صــن

املـــجـــلـــة عـــلـــى مـــوقـــع »إنــــســــتــــغــــرام« املــغــنــيــة 
ــــالم هـــي من  ـــا. وأحــ

ً
ــــالم أيـــض اإلمـــاراتـــيـــة أحـ

الغناء منذ إصــدار  النجمات في عالم  أبــرز 
تمتد  1995، ومسيرتها  عــام  األّول  ألبومها 
الفنانة  الغناء.  عالم  في  عاًما   25 من  ألكثر 
العربيات  النجمات  أكثر  اإلماراتّية هي من 
متابعة على مواقع التواصل االجتماعي، إذ 
 

ّ
يتابعها أكثر من 31 مليون شخص على كل

ألــف مشترك   لديها 557 
ّ
أن حساباتها. كما 

ا ماركة 
ً

على »يوتيوب«. وأطلقت أحالم أيض
عطورات خاّصة بها. وبحسب املوقع نفسه، 
صدارتها  على  حافظت  عجرم  نانسي   

ّ
فــإن

كالفنانة األكثر متابعة على مواقع التواصل 
االجتماعي، إذ تمتلك 71 مليون متابع على 
ــت فــي املرتبة 

ّ
املــنــصــات الــبــديــلــة. إلــيــســا حــل

الــثــالــثــة، كــأكــثــر الــفــنــانــات الــعــرب اســتــمــاًعــا 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
فـــي حـــني لـــم تــذكــر »فــــوربــــس« عــــدد األرقــــام 
التي تمتلكها إليسا على موقع »يوتيوب« 
 املوقع 

ّ
إن أبــًدا. لذلك، هنا تكمن املشكلة، إذ 

عــلــى حساباتها  إلــيــســا  بــخــصــوص  يعتمد 
ــوقــــف إلــيــســا  عـــلـــى »إنــــســــتــــغــــرام« فـــقـــط. ومــ
ذ 

َ
 هذه النتائج ال يجب أن تؤخ

ّ
منطقي بأن

على محمل الجد. يجب االعتراف بصعوبة، 
أو  االســتــمــاعــات  كــل  توثيق  باستحالة،  بــل 
املتابعات على مواقع التواصل االجتماعي. 
إحــــصــــاءات  مــســتــحــيــلــة، وأي  ــا  ــنـ الــــدقــــة هـ
ستعاني من االنحراف، خصوًصا مع وجود 

ظـــاهـــرة الــقــرصــنــة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي. وال 
الغناء  عالم  على  القرصنة  ظــاهــرة  تقتصُر 
ــى الــيــوم 

ّ
 الـــدرامـــا الــعــربــيــة حــت

ّ
فــقــط، بـــل إن

ال تــــزال تــعــانــي مـــن اســتــنــســاخ املــســلــســالت 
ــة، خــصــوًصــا تــلــك املــســلــســالت التي  الــعــربــيَّ

مــن حلقات  واملــؤلــفــة  املنصات  تعرض على 
وهــذا  بسهولة.  قرصتنها  تتم  إذ  مــعــدودة، 
يــنــعــكــس ســلــبــًا عــلــى املــحــطــات الــفــضــائــّيــة، 
ها الجهة املعنية في إنتاج هذا النوع من 

ّ
ألن

الدراما في اآلونة األخيرة.

التغذية للحشرات العاشبة التي تظهر في 
تلف األوراق املتحجرة، تغيرت بعد نهاية 

الطباشيري.  العصر 
يــقــتــرح جــارامــيــلــو وزمــــالؤه أن هــنــاك عــدة 
في  الكويكب  تسبب  احتمال  وراء  أســبــاب 
هذا التغيير الكبير، أحد أهم هذه األسباب 
العاشبة  الكبيرة  الديناصورات  مــوت  هو 
الــتــي كــانــت تــدهــس هــذه الــنــبــات القصيرة 
ــا الـــضـــخـــمـــة وتــــقــــضــــي عـــلـــيـــهـــا،  ــهــ ــدامــ ــأقــ بــ
باإلضافة  األطــول.  النباتات  على  وتتغذى 
إلى ذلك، فإن الرماد الذي استقر في السماء 
بــعــد االصـــطـــدام ربــمــا عــمــل بــمــثــابــة سماد 
باملغذيات  غنية  تــربــة  خلق  مما  طبيعي، 
التي كانت مفيدة لنباتات كاسيات البذور 
سريعة النمو أكثر من غيرها من النباتات 
األخـــــرى. كــمــا يــعــتــقــد أن كــاســيــات الــبــذور 
كـــانـــت أكـــثـــر تــنــوعــًا مـــن الــنــاحــيــة الــبــيــئــيــة 
قبل االرتطام، مما كان سهل على بعضها 

التعافي مرة أخرى بعد ذلك.
يعتقد الباحثون أن فهم كيفية تشكيل هذا 
الحدث الرئيسي للغابات املطيرة يمكن أن 
تتفاعل  كيف  منظور  وضــع  فــي  يساعدنا 
البيولوجي  للتنوع  الساخنة  النقاط  هذه 
التي يمكن  واملــدة  اليوم  الغابات  إزالــة  مع 

أن تستغرقها للتعافي. 
ويــشــرح الــبــاحــث املــشــارك فــي الـــدراســـة أن 
فـــي بــعــض األمـــاكـــن الـــتـــي جــــرت دراســتــهــا 
الفريق البحثي مالحظة كيف  كان بإمكان 
بناؤها  استغرق  التي  الغابة  هذه  اختفت 
66 مــلــيــون ســنــة فـــي يــــوم واحـــــد، وهــــو ما 
األمــر يستغرق وقتًا  أن  إلى  االنتباه  يلفت 
املتنوعة  الغابات  هذه  بناء  إلعــادة   

ً
طويال

مرة أخرى.

الشهرة اإللكترونية... هل تعكس األرقام الواقع؟ارتطام »يوكاتان« قضى على الديناصورات وأوجد غابات األمازون
أعلنت مجلة »فوربس«، 

قبل أيام، قائمة بالفنانات 
األكثر متابعة على موقع 

»إنستغرام«. وذكرت 
في القائمة أسمي إليسا 

ونانسي عجرم

كارين إليان ضاهر

فــي مــقــابــل ديــكــور الــشــتــاء الـــدافـــئ بــكــل مــا فــيــه من 
حيوية  مــن  فيه  بما  الربيع  موسم  يأتي  تفاصيل، 
وفــرح وتــجــدد، فينعش كــل مــا حــولــه. وكــأن الربيع 
 فــيــوحــي بــالــتــجــدد والــطــاقــة. لــكــن فــي املــنــزل، 

ُّ
يــحــل

يشعر كثيرون بالحيرة حول التفاصيل التي يمكن 
اعتمادها لخلق األجواء الربيعية فيه. فمن أي زاوية 
يجب البدء إلضفاء االنتعاش في أرجاء املنزل، بما 
يواكب البهجة املرافقة لفصل الربيع. ليس املطلوب 
هنا إحــداث تغيير كامل في ديكور املــنــزل، بل هي 
تــفــاصــيــل بــســيــطــة تــحــدث فـــارقـــًا مــهــمــًا بــشــكــل غير 
التي  أو بالنقوش املعتمدة  متوقع، ســواء باأللوان 
أيــًا  حــكــمــًا.  الطبيعة  وأجــــواء  األزهــــار  عليها  تغلب 
املؤّكد  من  اختيارها،  يمكن  التي  التفاصيل  كانت 
ها تضفي على املنزل أجواء فرح وانتعاش. الربيع 

ّ
أن

موسم التجدد واالنتعاش في الطبيعة، ويمكن نقل 
هذه األجواء إلى داخل املنزل أيضًا من خالل اختيار 
األلوان الفرحة. فبعد األلوان الداكنة التي تطغى في 
املــنــزل فــي أيــام الشتاء، يحني وقــت اعتماد األلــوان 
الــفــرحــة فــي الــربــيــع إلضــفــاء أجــــواء االنــتــعــاش في 
املكان. من املمكن اختيار تلك الهادئة كالباستيل أو 
حتى النيون ملن هم أكثر جرأة. أما في حال الرغبة 
بتغيير أكبر، فيمكن استبدال كراسي غرفة الطعام، 

ــبــــارزة.  ــأخـــرى تــتــمــيــز بـــألـــوانـــهـــا الـــقـــويـــة الــ ، بـ
ً
ــال ــثـ مـ

وإحدى أسهل الطرق إلضفاء األجواء الربيعية في 
املــنــزل، تــزيــني زوايــــاه بـــاألزهـــار الطبيعية املــلــونــة، 
البحث  يمكن  الـــذي  االنــتــعــاش  بتأمني  كفيلة  فهي 
عنه فــي هــذا املــوســم. يمكن االخــتــيــار بــني الباقات 
املنزل،  التي تزين زوايــا معينة في  الكبيرة  امللونة 
أو أزهار منفردة في أواٍن متعددة منفصلة، فتكون 
 كل واحدة منها بلون مختلف، وتوضع جنبًا 

ً
مثال

إلى جنب وتنشر الفرح في املكان.
يمكن إزالــة األقمشة السميكة التي كانت معتمدة 
فــي فــصــل الــشــتــاء، وتــلــك املــصــنــوعــة مــن الــفــرو أو 
املــخــمــل واألغـــطـــيـــة الــســمــيــكــة، أو غــيــرهــا مـــن تلك 
الــتــي تــالئــم تــمــامــًا األجــــواء الــشــتــويــة. فــي املــقــابــل، 
تليق باألجواء الربيعية األقمشة الناعمة الخفيفة 
كــالــكــتــان والـــقـــطـــن. حــتــى إن ألـــوانـــهـــا تــلــعــب دورًا 
أيـــضـــًا، فــيــمــكــن مــــزج األبـــيـــض مـــع الــــزهــــري فيها 

ألجــــواء ربيعية بــامــتــيــاز، فــتــبــرز هـــذه األلــــوان في 
ــوان الــحــيــاديــة املـــعـــتـــادة.  ــ ــ مــحــيــط تــحــفــظ فــيــه األلـ
علمًا أن األلوان الحيادية تجعل الغرف تبدو أكبر 
كونها  إلــى  إضــافــة  فيها،  اعتمادها  عند  مساحة 
تزيدها إشراقًا. قد يكون من الصعب الحفاظ على 
النباتات الخضراء في فصل الشتاء، حيث يغيب 
نـــور الــشــمــس وتعتمد الــتــدفــئــة الــداخــلــيــة. أمـــا في 
الخضراء  النباتات  بعض  اختيار  فيمكن  الربيع، 
تلك  عليه  أمثل، وتضفي  بشكل  املنزل  تزين  التي 
أواًل  التأكد  املنعشة، هــذا شــرط  الربيعية  األجـــواء 
مما إذا كانت تعيش في هذا املوسم وفي الداخل 
بشكل خـــاص. يــضــاف إلــى ذلــك أنــه يجب اختيار 

تلك النباتات املناسبة لإلنارة التي في املنزل. 
كــان ذلــك ممكنًا، ُينصح بطالء جـــدران غرفة  وإذا 
واحـــدة ملــزيــد مــن الــتــجــدد. وقــد يستغرب البعض 
الواقع لون أمثل لتأمني أجواء  األخضر، لكنه في 
الــتــجــدد واالنـــتـــعـــاش الســتــقــبــل املـــوســـم الــجــديــد. 
ــــل قــــدر من  ولـــديـــكـــور مــتــجــدد بــطــريــقــة ســهــلــة وأقـ
الــجــهــد، يــمــكــن اســتــبــدال الـــوســـادات املــعــتــمــدة في 
املـــنـــزل بـــأخـــرى تــعــكــس االنـــتـــعـــاش املـــطـــلـــوب. من 
ــوان الــتــي يمكن اخــتــيــارهــا الــزهــري الــنــاعــم أو  األلــ
حــتــى األلـــــــوان الـــحـــيـــاديـــة، لــكــن فـــي كـــل الـــحـــاالت، 
بمجرد تغيير في األلوان واألقمشة، سيحدث ذلك 

فارقًا مهمًا بطريقة متجددة مثلى.

التحّفظ على الِسَير الحياتية يُفِقد الوثائقّي مصداقيّته

تمتلك نانسي عجرم 71 مليون متابع على حساباتها في مواقع التواصل )المكتب اإلعالمي(

األخضر لون 
أمثل لتأمين 
أجواء التجدد 
واالنتعاش 
الستقبل الموسم 
)Getty( الجديد

)Getty/اختلفت الغابات المطيرة بشكل ملحوظ عن نظيراتها الحديثة )خورخي أودون الراغا راميريز

القادري: ُخلقت السينما في البدء على شكِل وثائقّيٍ )العربي الجديد(

أخيرًا، عرضت »الجزيرة الوثائقية« فيلمًا عن »سلطان العود« المغربي سعيد الشرايبي، أنجزه 
يزيد القادري بعنوان »األنامل الذهبية«، قّدم تفاصيل عنه وعن اشتغاالته الموسيقية المختلفة

يزيد القادري

ديكور ألجواء الربيع

فنون وكوكتيل
حوار

اليف ستايل

إضاءةدراسة

تعلّم المغربّي سعيد 
الشرايبي )الصورة(، )1951 

ـ 2016(، العزف على 
العود من دون دراسة، 

عند بلوغه 13 عامًا. منذ 
عام 1979، كرّس نفسه 
للموسيقى. عام 1986، 

لفت أنظار العالم إليه بفوزه 
بـ»جائزة الريشة الذهبية«، 
في مسابقة للعزف على 
العود في بغداد، ضد 
مشاركين آخرين، أبرزهم 
العراقّي نصير شّمة. من 

ألبوماته: »الريشة الذهبية« 
و»عود المغرب« و»حلم 
في فاس« و»الفروسية« 

و»مولِد« وغيرها.
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ــي فـــــي عـــودتـــه  ــربــ ــغــ ــاتــــب املــ ــكــ ــده الــ ــ ــ ــؤّك ــ مـــــا يــ
ـــه لـــم يــِف 

ّ
ــّس بـــأن ــمــا أحــ

ّ
إلـــى الــكــتــب ذاتـــهـــا كــل

ها في االشتغال. فما 
ّ
النصوص القديمة حق

ــــي، ومـــا أعــظــم بالغة  أغـــزر كــنــوز الــنــقــد األدبـ
 
َ
ابها املعرفة

ّ
العصور املاضية، التي ينقل كت

نّصًا  ه 
َ
ف

ّ
م مؤل

ِّ
ُيعل الــذي ال  النصَّ  ويعتبرون 

هامشيًا.
ــالع 

ّ
ــه ال بــّد للباحث من االط

ّ
يــرى كيليطو أن

الــعــربــي.  لـــدراســـة األدب  الــغــربــي  عــلــى األدب 
من موقعه الشخصّي، لم ينتقل كيليطو من 
ما كــان مقيمًا في أدَبــْن 

ّ
ثقافة إلــى أخــرى، إن

توّجٌه  ولــديــه  تن، 
َ
غ

ُ
بل يكتب  نفسه.  بالوقت 

ــزدوج لــلــبــصــر؛ بـــصـــٌر يــلــتــفــت بــالــضــرورة  ــ مــ
شـــرقـــًا عــنــدمــا يــكــتــب بــالــعــربــيــة، وغـــربـــًا، أو 

شماال، إن كتَب بالفرنسية.
ــدورًا، »فـــي جـــّو مـــن الــنــدم  ــ فـــي آخـــر كــتــبــه صــ
البحث  »إن  كيليطو:  يقول   ،)2020( الفكري« 
األدبــي، والقراءة بشكل شامل، تغدو عملية 
تعديل مستمرة، فمن أجل االمتثال للنموذج 
األجنبي نقوم تلقائيًا، وبحسن نية، بتقطيع 

النصوص أو تمديدها حسب الحاالت«.
 
ّ
، ألن

ً
يعتبر كيليطو دراسة نّص أدبي مغامرة

ه ال يعرف أين 
ّ
الدارس يعرف من أين يبدأ، لكن

ه تستحيل 
ّ
ه يعتقد أن

ّ
ستقوده خطاه؛ كما أن

ــة الــغــرابــة،  ــة األدب مــفــصــواًل عــن دراســ دراســ
فأحيانًا يكون املألوف جــّدًا هو سّر الغرابة. 
 على الناقد أن يبتعد أحيانًا عن األدب 

ّ
عدا أن

من أجل االقتراب منه وتناوله بصفة عميقة. 
وال يمكنه أن يــدرس التراث إذا لم يكن ملّمًا 
 
ّ
بـــاألدب الــحــديــث، والــعــكــس صحيح. ذلــك أن
ُيــــدَرس  ــدَرس فــي ضـــوء األدب، وقـــد  ــ ُيـ األدب 
فـــي ضــــوء عـــلـــوٍم أخـــــرى. يــقــول كــيــلــيــطــو إنــه 
الخالص  األدب   

ّ
أن بــارت  م بفضل روالن 

َّ
تعل

 تحليل نصٍّ أدبــي يقتضي 
ّ
ال وجــود له، وأن

معرفة األبحاث الحديثة في مجاالت أخرى. 
 َمن يكتب نّصًا أدبيًا َيخضع 

ّ
ويقول أيضًا إن

ألنـــســـاق ثــقــافــيــة وجــمــالــيــة وإيــديــولــوجــيــة 
محّددة، وقد ال يعي خضوَعه لها.

ـــف املــغــربــي أن الــكــتــابــة تفصله 
ّ
ــؤل يــذكــر املـ

م عن 
ّ
بــشــكــٍل مــا عــن ذاتــــه. فــهــو يكتب ليتكل

زه 
ّ
ٍر ال يــزول. ما يحف

َ
الكتب التي دمغته بأث

على الكتابة هو إظهار االمتنان تجاه الكتب 
، أســلــوٌب 

ٌ
الــتــي أبــهــرتــه. الــكــتــابــة عــنــده نــبــرة

عــلــيــه، وأن  يــحــافــظ  أن ينشئه، وأن  يــحــاول 
 املــطــلــوب مـــن الــنــاقــد أن 

ّ
يــصــونــه. يــقــول إن

 
ّ

ُيباِغت ويزعج، كما يجب أن يكون شعار كل
 من نفسك بحيث ال يعّوضك 

ْ
كاتب: »اجعل

زم تشبيهه بكاتب، 
ّ
أحــد«. وإذا كــان من الـــال

مونتاين  الفرنسي  مــن  أفــضــل  يــرى  ال  فهو 
ـــ 1592( الـــذي كـــان يــكــتــب، عــلــى حــّد  ـ  1533(

قوله، »بالقفز والوثب«.
الــقــراءة عند كيليطو هــي إعـــادة قـــراءة، تلك 
وتــآزرًا   

ً
حركة مشتركًا،  مسارًا  تفترض  التي 

أو مع كائنات  عاشرهم 
ُ
ن قــّراء  وتضامنًا مع 

بــّد  كــتــابــًا، ال  الــقــارئ  نــحــّبــهــا. فعندما يفتح 
 كيانه، بمقروئه، بزمنه 

ّ
من التوجه إليه بكل

وثقافة عصره. والقارئ عند كيليطو هو َمن 
اب أن 

ّ
الكت  على 

ّ
أن يخلق شــروط األدب، كما 

يخترعوا قّراءهم.
ة الــجــاحــظ، ذاك الــنــاثــر  ــراء ــ أحــــبَّ كــيــلــيــطــو قـ

غادة الصنهاجي

يمكن إدراك تعريٍف للنصِّ األدبي: 
ـــج. وتـــاريـــخ 

َ
ــال ــعـ ــا ال يــفــتــأ ُيـ ــه مـ ــ ـ

ّ
إن

الــفــتــاح كيليطو  عــبــد  عــنــد  األدب، 
اليوم ذكــرى ميالده  الــذي تصادف  ــ   )1945(
 مـــراجـــعـــٍة مــتــواصــلــة. عــنــدمــا يعيد 

ُ
ـــــ تـــاريـــخ

كيليطو قـــراءة كــتــابــاتــه، تــبــدو حــالــة املــرض 
هي األصل، والعافية مجّرد فرع. يتعّن، إذًا، 
 ال نهاية لهذا 

ّ
عالج النصوص مع اليقن بأن

بأنه يرتعب من  يقّر  كــاتــٌب  الــعــالج. كيليطو 
إعادة قراءة ما كتبه؛ وأحيانًا، حن يطالعه، 
ــف هــذا 

ّ
 فــي نــفــســه: »هـــل أنـــا مــؤل

ً
يــرتــّج قــائــال

الــــنــــص؟«. وهــــو أيـــضـــًا الـــقـــائـــل: »يــنــبــغــي أن 
ص من كتاباتنا«.

ّ
م التخل

ّ
نتعل

 ،)2014( »مــســار«  كــتــابــه  فــي  كيليطو،  يــذكــر 
ى قــواًل يعود إلــى أحد 

ّ
أنــه كــان يــوّد أن يتبن

أديناور،  كونراد  ه 
ّ
ويظن األملــان،  السياسين 

الــذي تساءل يومًا: »فيَم أنا معنيٌّ بما قلته 
بــاألمــس؟«. الحذف في الكتابة عند كيليطو 
ــادة، إضـــافـــة. هــو عملية  ــ لــيــس نــقــصــًا، بــل زيـ
 
ّ
ــرى بـــأن ــة بــالــنــســبــة إلـــيـــه. يـ ــروريـ ـــاءة وضـ

ّ
بـــن

الكتابة ال   
ّ
إتــالفــهــا، وبـــأن فــي  الكتابة  حــيــاة 

 باملحو.  
ّ

تكون إال
أعــســر مــا فــي األدب هــو الــحــديــث عــنــه، وهــذا 

الجزائر ـ العربي الجديد

ــاٌت حـــــــول ضــعــف  ــ ــظـ ــ ــــالحـ ـــــثـــــار مـ
ُ
ــيــــرًا مـــــا ت ــثــ كــ

الــنــصــوص األدبــيــة الــتــي تتضّمنها املــقــّررات 
ر  تتغيَّ تنفكُّ  ال  والتي  الجزائر،  في  الدراسية 
بـــدعـــوى إدخــــــال إصــــالحــــاٍت عــلــى املــنــظــومــة 
الــتــعــلــيــمــيــة. وهــــــذه املــــالحــــظــــاُت تــنــتــهــي فــي 
ل حول معايير اختيار 

ُ
العادة إلى طرح تساؤ

ِمـــــن دون تـــقـــديـــم إجـــابـــات  تـــلـــك الــــنــــصــــوص، 
وافـــيـــة لــهــذا الـــتـــســـاؤل. تــحــت عـــنـــوان »الــنــصُّ 
ــي فــــي الـــجـــزائـــر:  ــدرســ ــي فــــي الـــكـــتـــاب املــ ــ ــ األدبـ
الــحــضــور واألشــــكــــال«، ُيــقــيــم »مـــركـــز الــبــحــث 
والثقافية«  االجتماعية  األنثروبولوجيا  في 
 علمية 

ً
ــران، غـــرب الــجــزائــر، نــــدوة بمدينة وهــ

تنطلق عند التاسعة من صباح األحد املقبل، 
إبــريــل 2021، بمشاركة عـــدٍد من  نــيــســان/   11

الباحثن واألكاديمّين الجزائرّين.
الــنــدوة ضمن مشروع بحثي  تندرج أشغال 

 نـــصـــوٍص 
ُ
ــة ــ ــدّونــ ــ ــنـــوان »مــ ــعـ ــز بـ ــركــ أطـــلـــقـــه املــ

ــيـــة«،  ــمــي الـــُكـــتـــب املـــدرسـ
ّ
أدبـــيـــة لـــفـــائـــدة مــعــل

 حضور 
َ
ن مــســألــة

َ
والـــذي تــنــاول خــالل سنت

ــي الـــكـــتـــاب املـــدرســـي  ــة فــ ــ ــيـ ــ الـــنـــصـــوص األدبـ
التوفيق  وقــاَرب محاوالت  الثانية،  للمرحلة 
ــايـــات الــبــيــداغــوجــيــة الـــتـــي يحتكم  ــغـ بـــن الـ
ِمن جهة، وبن  املدرسية  الُكتب  إليها معّدو 
 بطبيعة النّص 

ُ
األبعاد الجمالية التي ترتبط

األدبي ِمن جهة ثانية. وضمن هذا املشروع، 
نـــجـــزت الــعــديــد ِمـــن األبـــحـــاث الــتــي تــنــاولــت 

ُ
أ

ــق بــقــضــايــا مــثــل 
َّ
مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة؛ تــتــعــل

نــدواٌت  قيمت 
ُ
وأ واملواطنة،  الوطنية،  الهوية 

العام  نهاية  ظمت 
ُ
ن  

ٌ
نـــدوة بينها  ِمــن  علمية 

2019 تحت عنوان »الكتاب املدرسي وسؤال 
املواطنة في الجزائر«.

للنقاش؛  محوَرين   
ُ
الــجــديــدة  

ُ
الــنــدوة وتقترح 

»الــنــصــوص األدبــيــة في  يحمل األّول عــنــوان 
الــكــتــاب املــــدرســــي«، وُيــعــالــج املـــشـــاركـــون فيه 
ــنـــص األدبـــــــي فــــي الــكــتــاب  مـــســـألـــة حـــضـــور الـ
ــاّدتـــي الــلــغــة الــعــربــيــة  ــمـ ــي الـــخـــاص بـ ــدرســ املــ

عالج ما ال يُشفى

تتناول الندوة، التي 
ُتقام غدًا األحد، مسألة 
حضور النصوص األدبية 

في الكتاب المدرسي 
الجزائري، كما تطرح 

المعايير التي تتحّكم في 
اختيارها

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميالدها، في محاولة 

إلضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها اإلبداعية. 
تصادف اليوم، العاشر 

من نيسان/ أبريل، ذكرى 
ميالد الكاتب والناقد 
المغربي عبد الفتّاح 

كيليطو )1945(

تعيدنا لعبة 
تجريبية، أطلقها 

فريق من »معهد 
ماساتشوستس 

للتكنولوجيا«، إلى 
المربّع األّول من 

التساؤل حول العالقة 
بين األخالق والتقنية

الكتاب المدرسي في الجزائر سؤال المعايير

في الحيرة بين طبيعة واحدة أو طبائع بشرية

عبد الفتاح كيليطو الكتابة بوصفها امتنانًا

ما يحّفزه على 
الكتابة إظهارُ االمتنان 

تجاه أعمال أبهرته

يجري، خالل الندوة، 
عرض نتائج دراسة 

ميدانية حول 
الكتب المدرسية

القرارات األخالقية 
اختلفت باختالف 

الجغرافيا والثقافة

ال تكون الكتابة 
إلّا بالمحو، وكأّن حياتها 

في إتالفها

الكاتب  لعالقة  فهمه  عن  حديثه  في 
في  كيليطو،  الفتاح  عبد  يقول  بعمله، 
»مسار«  ــحــواري  ال كتابه  إجــابــات  إحــدى 
يكتب  فيما  غائٌب  »المؤلّف  إنـّـه   ،)2014(
ــذه  كــشــخــص، وحـــاضـــرٌ كـــصـــورة، وه
الصورة تكاد تكون بال عالقة مع المؤلّف 
المؤلّف  يعتبر  َمن  نجد  ولذلك  الواقعي. 
وال  به  يَسمع  أن  يجب  الُمِعيِدي،  كالطائر 
بعنوان  المغربي  الكاتب  تأثّر  وقد  يــراه«. 
الفرنسي  للشاعر  عاريًا«  غدا  وقد  »قلبي 
ربما  الصورة  »هذه  فقال:  بودلير،  شارل 

هي الكتابة«.

كطائٍر تسمعه وال تراه

2425
ثقافة

ذكرى ميالد

متابعة

إطاللة

فعاليات

وللخطاب  لالختالق  املتحّمس  االستثنائي، 
 ُيمتعه، فيعيد كيليطو 

ٌ
ف

ّ
املنحول؛ وهو مؤل

 الجاحظ يقول 
ّ
عة. وألن

ّ
قراءته وبطريقة متقط

 الناس، 
ّ

 على الكاتب أن يعتبر الناس، كل
ّ
إن

 )العاقل( أاّل ينسى 
َ

أعداًء له، ويوصي الرجل
، فإن كيليطو يتساءل:   القارئ عــدوٌّ

ّ
ن

ّ
أبــدا بــأ

ا سنكون، أفرادًا وجماعات، من دون 
ّ
»ماذا كن

آليات  لفهم  »مــحــاَولــة  فــي  الفرنسية،  والــلــغــة 
ـــرات التي 

ّ
انــتــقــاء الــنــصــوص واســتــقــراء املـــؤش

ر 
ّ
تتأث قــد  والــتــي  االنتقائية،  هــذه  فــي  تتحكم 

ف أو املؤّسسة أو املنظومة 
ِّ
بأيديولوجيا املؤل

ــع 
ُ

الــقــيــمــيــة أو الــغــايــات الــتــعــلــيــمــيــة، وتــمــوض
رات، 

ّ
ي الجمالي ضمن هذه املؤش

ّ
الجانب الفن

ــي وصــنــاعــة 
ّ
ــرح أهــمــيــة الــتــلــق ــى طــ  إلــ

ً
إضــــافــــة

ي عند التلميذ، ِمن خالل البحث في 
ّ
الذوق الفن

وتحقيق  الفنية  الذائقة  تطوير  ميكانيزمات 
من.

ّ
االمتاع«، وفق بيان املنظ

قام الجلسة األولــى التي 
ُ
ضمن هذا املحور ت

ســهــا األكــاديــمــي محمد حــيــرش بــغــداد، 
ّ
يــتــرأ

»االنتقائية  هـــي:  أوراق؛  ثـــالث  فيها  م  ـــقـــدَّ
ُ
وت

فــي الــنــصــوص األدبــيــة فــي الــكــتــاب املــدرســي 
ملــرحــلــة الـــثـــانـــوي: قـــــراءة فـــي نــتــائــج دراســــة 
ــيـــة  إحــصــائــيــة« لــفــوزيــة بــوغــنــجــور، و»األدبـ
والبعد الثقافي في النص املدرسي« لفتيحة 
فــرحــانــي، و»كــيــف نــطــّور ذوق الـــقـــراءة لــدى 
ـــخـــتـــتـــم الــجــلــســة 

ُ
ــفـــل« ألحـــمـــد تـــيـــســـا، وت الـــطـ

وُيناقش  ملياني.  حــاج  لألكاديمي  بتعقيب 
املــحــور الــثــانــي، الـــذي يحمل عــنــوان »إنــتــاج 
الــكــتــاب املـــدرســـي فـــي الـــجـــزائـــر«، ســـيـــرورات 
املــدّونــات،  واختيار  املــدرســي  الكتاب  تأليف 
اعـــتـــمـــادًا عــلــى تـــجـــاُرب الــتــألــيــف واملــراجــعــة 
عمل  نتائج  عــرض  سيجري  كما  والتقييم، 

ميداني قام به املركز في هذا املجال. 

ــ  بيترارك  تعّجب  في  يــرى  كما  خصومنا؟«. 
الذي لم يكن يحب العرب: »عجبًا، بعَد العرب 
ال يجوز أن يكتب أحــد!« ــ أنه قد منح العرب 

من خالل هذا التعّجب تقديرًا كبيرًا.
وجد كيليطو في كتابات أبي العالء املعّري، 
 ثــقــافــيــة 

ً
الـــشـــاعـــر الــعــظــيــم األعــــمــــى، خــلــفــيــة

 سخريٍة فريد. 
ّ
فلسفية واضحة، ممزوجة بفن

ــان ُيـــعـــاب عــلــيــه أنــه  فـــقـــراءة املـــعـــري ـــــ الــــذي كـ
 عن َسْير في متاهة.

ٌ
صاحب فكر حر ــ عبارة

ــَع أســئــلــة«  نـــقـــرأ فـــي كـــتـــاب »كــيــلــيــطــو مـــوضـ
بنقل  يتعلق  فيما  عــاشــور،  ألمــيــنــة   )2017(
إدراك  الجامعة،  فــي  طلبته  إلــى  األدب  عشق 
ه، لكي ال يبتعد املرء عن الصواب، 

ّ
كيليطو أن

د األمور، 
ّ
 يعق

ّ
ينبغي أن يظل متواضعًا، وأال

باقة؛ وذلك 
َ
فاملهّم هو مقاربة العمل األدبي بل

بأن يجعل نفسه في خدمة العمل، وأن يجّرب 
 وفرضياٍت متعّددة 

َ
عب بأوراق

ّ
مع الطلبة الل

لــلــتــأويــل. ويــذكــر قـــواًل ملــاالرمــيــه: »لــن تمحَو 
 لغوته 

ً
ــدًا«، ومــقــولــة ــ  أبـ

َ
 الــنــرد الــصــدفــة

ُ
رمــيــة

في »فاوست«: »أنا من الشيخوخة بحيث ال 
يمكنني أن أقتصر على اللعب، ومن الصغر 

 بال رغبات«.
ّ

بحيث ال يمكنني أن أظل

كــيــلــيــطــو،  عـــنـــد  األدب،  اكـــتـــشـــاف  يـــكـــن  لــــم 
 عن الصور. ففي كتابه »خصومة 

ً
منفصال

الصور  التقاط  إلــى  عمد   ،)2005( الــصــور« 
ــًا مــــجــــمــــوعــــة قــصــصــيــة  ــ ــّونـ ــ ــكـ ــ الــــــهــــــاربــــــة، مـ
بــيــنــهــا ِصـــــالت عـــديـــدة ذات طـــابـــع ســـردي 
ــقــــراءة  ــي، تـــســـمـــح لـــلـــقـــارئ بــ ــاتــ ــوعــ ومــــوضــ
ــه 

ّ
بــأن ــة. ويــوضــح كيليطو  املــجــمــوع كـــروايـ

يــتــعــن الــبــحــث عـــن نــــوع يــمــّكــن مـــن قــــراءة 
الـــنـــصـــوص بــشــكــل مــســتــقــل ويـــحـــافـــظ، في 
الوقت نفسه، على خيط ناظم فيما بينها. 
 واحـــدة، 

ً
فــفــي الـــروايـــة نــبــذل املــجــهــود دفــعــة

األمــر بمجموعة قصصية،  ق 
ّ
يتعل وعندما 

 
ّ
ـــه فن

ّ
ينبعث القلق عند بــدايــة كــل قــصــة. إن

 يفتح 
ّ
الحديث عن الــذات عْبَر اآلخــريــن؛ فــن

ـــارئ مــــجــــااًل لـــلـــتـــســـاؤل إذا كــانــت  ــقـ ــام الــ ــ أمــ
 لــلــواقــع، أم أنــهــا، على 

ً
الــشــخــوص مــواِكــبــة

هلوس وتسبح في الخياالت.
ُ
العكس، ت

)صحافية وكاتبة من املغرب(

لقاء األدب والبيداغوجيا

الذكاء االصطناعي وأسئلة األخالق

السبت في »قاعة الطاهر شريعة« بمدينة  اليوم  يُعرض عند الخامسة من مساء 
برهان علوية  اللبناني  للمخرج  اللقاء   - بيروت  العاصمة فيلم  الثقافة في تونس 
)الصورة( ضمن برنامج المكتبة السينمائية التونسية لشهر نيسان/ أبريل الجاري الذي 

انطلق األربعاء الماضي تحت شعار »علوية: شاعر الهوامش والمنفى«.

في  والرقص  ساورا  كارلوس  معرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالثين  حتى 
»مركز فرنان غوميز الثقافي« في مدريد، والذي افتُتح في األول من الشهر الجاري. 
يضّم المعرض أعماًال للفنان اإلسباني )1932( تعكس رؤيته لثالثية الجسد والحركة 

والفضاء التي قّدمها في أفالمه السينمائية وصوره الفوتوغرافية.

 32 »رؤى  في  روحانيات  معرض  اإلثنين  غد  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  يًفتتح 
للفنون« بعّمان، والذي يتواصل حتى العشرين من أيار/ مايو المقبل. يضّم المعرض 
المدرسة  الحديثي بحروفيات تحاكي  حارث  أعماًال ألربعة تشكيليين عراقيين هم 
وعماد  مفاهيمية،  تصورات  يعتمد  الذي  )العمل(  محمد  وجاسم  التقليدية، 

الظاهر بمنحوتات توّظف الخط العربي، وعلي العبادي بزخارف هندسية.

إعداد  من  المتحّول،  مسرحية  السبت  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  ُتعرض 
إسماعيل إبراهيم، على مسرح وزارة الشباب في القاهرة. العمل يحاكي  وإخراج 
إلى  باالستناد  الكوميدية  الذي قّدم عشرات األعمال  الفرنسي موليير،  الكاتب  سيرة 
تراجيديا شخصية تجسدت بتعرّضه إلى القمع والسجن أكثر من مرّة خالل مسيرته.

دارا عبداهلل

فـــي عــــام 2014، قـــــّرر فـــريـــق مـــن »مــعــهــد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا« فــي 
الواليات املتحدة األميركية إطالق موقع 
 Moral Machine اسمه  إلكتروني بسيط 
 يــقــوم 

ٌ
)مــاكــيــنــة أخـــالقـــيـــة(. املـــوقـــع لــعــبــة

 عن سّيارة ذاتية 
ً
املرء بالقرار نيابة فيه 

ــاران: إّمـــا  ــيـ الــحــركــة. الــســيــارة أمــامــهــا خـ
أن تــبــقــى عــلــى مــســارهــا وتــقــتــل خمسة 
 تــنــحــرف عـــن مــســارهــا 

ْ
أشـــخـــاص، أو أن

وتقتل شخصًا واحدًا فقط، والالعب هو 
مــن يــقــّرر حــصــول االنـــحـــراف مــن عــدمــه. 
ــذه الـــتـــجـــربـــة الـــشـــهـــيـــرة فــــي الــفــلــســفــة  ــ هـ
معروفة  صــارت  النفس  وعلم  األخالقّية 
بالفلسفة،  املهتمن  دوائـــر  خــارج  فعليًا 
وهــي مذكورة ألّول مــّرة من ِقبل الكاتبة 
ــارفـــس تــومــســون  األمــيــركــيــة جـــوديـــث غـ
)1929- 2020(، في ورقة فلسفّية منشورة 
ــام 1976. مــطــلــوٌب مــن كــل مــشــارك في  عـ
 يــعــطــي مــعــلــومــاٍت عـــن نفسه 

ْ
الــلــعــبــة أن

ــهــا مــكــان اإلقـــامـــة. نــّيــة الــفــريــق 
ّ
لــيــس أقــل

ما  استقصاء ميداني ملعرفة  إجـــراء  هــي 
البشر  القرارات األخالقّية لدى  إذا كانت 
تختلف باختالف األمكنة التي يعيشون 
فــيــهــا، والــــوقــــوف عــلــى تــأثــيــر ذلــــك على 
أخـــالقـــيـــات وســـيـــاســـات تــصــمــيــم الـــذكـــاء 

االصطناعي.
اإلقــبــال  املــوقــع، تضاعف  إطـــالق  بمجّرد 
فيروسّي.  بشكل  واللعب  املشاركة  على 
بــعــد 4 ســـنـــوات، قـــام مــاليــن األشــخــاص 
من 233 دولــة ومنطقة حــول العالم بـ40 
على  اطالعي  عند  لعب.  محاولة  مليون 
 هــذه أكبر 

ّ
نتائج هــذه الــدراســة، قيل بــأن

تــاريــخ  فــي  أجــريــت  دراســــة استقصائّية 
الفلسفة األخالقية على اإلطالق. الدراسة 
للقراءة  متاحة  ونتائجها  ليست سرّية، 
األمـــيـــركـــيـــة   Nature مــجــلــة  ــي  فــ الـــعـــامـــة 
، ولــهــا 

ً
املـــعـــروفـــة. الــلــعــبــة مـــطـــّورة قــلــيــال

سيناريوهات مختلفة ومتعّددة، تعطي 
مــعــلــومــات أكـــثـــر عـــن »طــبــيــعــة« األفـــــراد 
الذين تتّم املقارنة بينهم. فالسّيارة ذاتّية 
 بــن الــرجــال والنساء، 

ً
القيادة تــقــّرر مـــّرة

ومّرة بن البشر والحيوانات، ومّرة بن 
الشباب وكبار السن، ومّرة بن األغنياء 
والفقراء، ومّرة بن »امللتزمن« بالقانون 
و»غير امللتزمن« بالقانون، وغيرها من 

السيناريوهات.
عوامل  ثالثة  وأظــهــرت  مثيرة،  النتائج 

ــات حـــــول »طـــبـــيـــعـــة« األفــــــــراد،  ــومـ ــلـ ــعـ املـ
ورّكزوا بشكل أساسّي على هدف إنقاذ 
املــزيــد مــن األرواح عـــدديـــًا. فــي املــقــابــل، 
لم  الـــعـــددي  بــالــتــفــضــيــل  األرواح  ـــظ 

ْ
ِحـــف

يكن العامل املهيمن عند املشاركن من 
دوٍل أخرى.

والحال، أّكد الفريق البحثي ضرورة عدم 
أخذ نتائج الدراسة بشكل جّدي. النتائج 
 َمن يشاركون باللعبة 

ّ
حتمًا منحرفة، ألن

ــصــلــون بــشــبــكــة اإلنــتــرنــت، 
ّ
ــراٌد مــت ــ هـــم أفــ

ويـــمـــتـــلـــكـــون مـــعـــرفـــة مــســبــقــة ومــعــقــولــة 
 هذه 

ّ
بالذكاء االصطناعي، وبالتالي فإن

الــشــريــحــة لــيــســت كــافــيــة أبــــدًا لــبــنــاء أّيـــة 
الــدراســة  الفلسفة األخــالقــّيــة.  فــي  نظرية 
للنقاش بشكل  بداية  فقط، وهي  للتفّكر 
االصطناعي  الذكاء  أخالقيات  في  أعمق 

وسياسات التصميم بشكل عــام، وليس 
القيادة، خصوصًا  ذاتّية  السيارات  فقط 
 عــاملــنــا الــحــالــي صـــار قـــاب قــوســن أو 

ّ
أن

أدنــــى مـــن دخــــول حــقــبــة ســيــحــضــر فيها 
 مــنــاحــي 

ّ
ــل ــ الـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي فــــي كــ

الحياة.
امللياردير األميركي املثير للجدل، إيلون 
مـــاســـك، صـــاحـــب أكـــبـــر شـــركـــة لــصــنــاعــة 
إلــى هذه  القيادة، أشــار  السيارات ذاتــّيــة 
بالذكاء  مهووٌس  ماسك  أيضًا.  الــدراســة 
االصطناعي، ومشاريعه تقع على حافة 
الخيال العلمي، كزرع رقاقات إلكترونّية 
ــاغ، بــحــيــث تــســمــح بــإمــكــانــّيــة  ــ ــدمـ ــ فــــي الـ
ــلـــغـــوي بــن  الـــتـــواصـــل الـــصـــامـــت غـــيـــر الـ
الــدراســة  نتائج  تعميم  أمكن  إذا  البشر. 
 الــــســــيــــارات ذاتـــيـــة 

ّ
ــإن ــ بــحــســب مــــاســــك، فــ

ــخــذ 
ّ
 تــت

ْ
ــي الـــصـــن عــلــيــهــا أن الــــقــــيــــادة فــ

الـــقـــرارات  قـــــرارات أخــالقــيــة مختلفة عـــن 
ـــخـــذهـــا الــــســــيــــارات نــفــُســهــا فــي 

ّ
ــتـــي تـــت الـ

. وهذا يفتح النقاش الساخن 
ً
أميركا مثال

مّرة أخرى حول األخالق: هل هي كونّية 
ــر، أم نــســبــويــة  ــبـــشـ  الـ

ّ
مــشــتــركــة بــــن كـــــل

تختلف من مكان إلى آخر.
)كاتب من سورية(

ــي الــــــقــــــرارات  ــ ــر فــ ــ ــبــ ــ لـــعـــبـــت الـــــــــــدور األكــ
ــخــذة مــن قبل املــشــاركــن: 

ّ
األخــالقــيــة املــت

االقتصادي  والوضع  الجغرافي  املوقع 
ــثـــقـــافـــي. املــــشــــاركــــون مــن  واالنــــتــــمــــاء الـ
ــل مــن  ــ ، هــــم أقـ

ً
ــثــــال ــان، مــ الـــصـــن والــــيــــابــ

ــل الـــشـــبـــاب.  ــ ــّحــــوا بـــكـــبـــار الـــســـن ألجـ ضــ
 الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات املــخــتــلــفــة، ال 

ّ
فـــي كــــل

عند   
ّ
الــســن كبار  على  للشباب  تفضيل 

الــبــلــديــن. املــشــاركــون مــن الــبــلــدان التي 
أكثر  هــم  الــفــردانــّيــة  النزعة  فيها  تغلُب 
مــن ضــّحــوا بكبار السن مــن أجــل إنقاذ 
البلدان  مــن  املــشــاركــون  بينما  الشباب. 
الــقــانــون كــانــوا  الــتــي يغيب فيها حــكــم 
أكــثــر املــتــســامــحــن مـــع الـــذيـــن يــعــبــرون 
الشارع بشكل »غير قانوني«، باملقارنة 
مـــع الـــذيـــن يــعــبــرونــه »قـــانـــونـــيـــًا«. عند 
املــشــاركــن مــن دول تعاني مــن فجوات 
اقتصادية كبيرة بن األغنياء والفقراء، 
لعبت املكانة االجتماعّية »املرتفعة« أو 
التمييز.  فــي  كــبــيــرًا  دورًا  »املــنــخــفــضــة« 
 املشاركن من البلدان التي تغلُب 

ّ
ولكن

ــة، وخــصــوصــًا  ــّيـ ــردانـ ــفـ فــيــهــا الـــنـــزعـــة الـ
املتحدة  والـــواليـــات  وبريطانيا  أملــانــيــا 
ــة، كــــانــــوا أكــــثــــر مــــن أهـــمـــلـــوا  ــ ــّي ــركــ ــيــ األمــ
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)Getty( 1998 ،مدرسة في مدينة البُليدة الجزائرية

عبد الفتاح كيليطو



 )Heimskringla( تبدأ أخبار الرحلة، والتي دونت في كتاب هيمسكرينغال
 )Snorri Sturluson( الذي وضعه الكاتب األيسلندي سنوري ستورلسون
حوالي العام 1225، بسرد مختصر لحياة الملك سيغورد، بعد وفاة 

والده ملك النرويج ماغنوس بيرفوت في العام 1103 ميالدي

سيغورد إلى القدس
طريق ملك النرويج إلى المدينة بعد 

عقد من احتاللها

العودة برًا

تيسير خلف

بعــد اثنــي عشــر عامــا مــن احتــال 
الصليبيــن للقــدس في العام 1099 
للميــاد، قــاد ملــك نرويجــي شــاب 
صليبيــة  حملــة   )Sigurd( ســيغورد  يدعــى 
لدعم اململكة الناشــئة في األراضي املقدســة، 
ويبدو أن ســيغورد نفســه كان حديث العهد 
باملســيحية، فثمة أنباء تتحدث عن تعميده 
وأخــذ  املقدســة،  للمدينــة  زيارتــه  خــال 
تعهدات منه بنشر املسيحية في باده، بعد 

تزويده بشذرة من صليب السيد املسيح.

وفاة الملك األب
فــي  دونــت  والتــي  الرحلــة،  أخبــار  تبــدأ 
 )Heimskringla( هيمســكرينغا  كتــاب 
ســنوري  األيســلندي  الكاتــب  وضعــه  الــذي 
حوالــي   )Snorri Sturluson( ستورلســون 
امللــك  لحيــاة  مختصــر  بســرد   ،1225 العــام 
النرويــج  ملــك  والــده  وفــاة  بعــد  ســيغورد، 
ماغنــوس بيرفــوت فــي العــام 1103 ميادي، 
أيســتن  األكبــر  شــقيقيه،  مــع  تقاســم  حــن 
أعــوام(،   5( أوالف  واألصغــر  عامــا(،   14(
مملكة والدهم. فحصل أبستن على األجزاء 
ســيغورد،  وحصــل  اململكــة،  مــن  الشــمالية 
وكان عمــره يومهــا ثاثــة عشــر عامــا علــى 
األجزاء الجنوبية. وما تبقى؛ كان من حصة 
تحــت  وضعــت  التــي  الحصــة  تلــك  أوالف، 

إدارة شقيقيه حتى يكبر.
ويبــدو أن تمــردًا وقــع عنــد وفــاة امللــك األب 
إيرلنــدا،  إلــى  لــه  استكشــافية  رحلــة  خــال 
امللــك  أبنــاء  اختيــار  تــم  عندمــا  ولكــن 
ماغنــوس ملــوكا، عــاد الرجــال الذيــن تبعــوا 
أوجموندســون  ســكوبت  املتمــرد  النبيــل 
إلــى  منهــم  البعــض  فذهــب  منازلهــم.  إلــى 
القدس، والبعض اآلخر إلى القســطنطينية؛ 
لديهــم  كان  ســنوات،  بعــد  عــادوا  وعندمــا 
هــذه  النــاس. وبفضــل  بــه  ليخبــروا  الكثيــر 
مــن  الكثيــر  العاديــة، تحمــس  األخبــار غيــر 
النرويجين للقيام باملغامرة نفســها. ومما 
ال شك فيه؛ فإن االمتيازات التي كان يحصل 
عليها الشــماليون لقاء خدماتهم العسكرية 
فــي القســطنطينية، أو فــي القــدس، واألموال 
التــي يجنونهــا؛ كانت أيضا ســببا مهما من 

أسباب القيام بهذه املغامرة.

حملة صليبية
بطريقــة مــا اقتنــع امللك ســيغورد باملشــاركة 
دعــم  علــى  التــي حصلــت  الحملــة  هــذه  فــي 
املقرضــن والتجــار؛ فتــم تجهيــز جيــش مــن 
خمســة آالف مقاتل، وســتن سفينة انطلقت 
في خريف العام 1107 ميادي إلى إنجلترا، 

حيث
كان هنــري، ابــن ويليــام اللقيــط النورمانــي 

ملــكا. بقــي ســيغورد مــع امللــك هنــري طــوال 
أبحــر  الربيــع  وفــي  إنكلتــرا.  فــي  الشــتاء 
وأســطوله غربــا إلــى فاالنــد )غربــي فرنســا( 
حيــث أقام طــوال الصيف، وفي خريف العام 
فــي  غاليســيا،  إلــى  وصــل  للميــاد   1108
الشــمال الغربــي لشــبه الجزيــرة اإليبيريــة، 
أن  ويبــدو  الثانــي.  الشــتاء  أمضــى  حيــث 
أخــل  قــد  البــاد  يحكــم  كان  الــذي  الــدوق 
اتفــاق  وهــو  ســيغورد،  امللــك  مــع  باتفاقــه 
يقضــي بتزويــد الحملــة باملــؤن، ولكن؛ نظرًا 
علــى  الــدوق  قــدرة  البــاد، وعــدم  تلــك  لفقــر 
تأمــن مؤونــة الجيــش النرويجــي، فــر وترك 
باده، وهو ما دفع بامللك إلى مهاجمة قلعة 
الــدوق الفــار، واالســتياء علــى مــا فيهــا مــن 
غنائم ومؤن، فحملها إلى سفنه واتجه إلى 

إسبانيا.

معركة مع الفايكنغ
فــي طريقــه إلــى إســبانيا قابلــه أســطول مــن 
قــوادس قراصنــة الفايكنــغ، فهاجمهــم امللــك 
ســيغورد وأخذ منهــا ثمانية قوادس. وبعد 
ذلك هاجم قلعة في إسبانيا تسمى سينتر، 
كان قراصنــة الفايكنــغ قــد احتلوهــا ونهبوا 
أخــرى  معركــة  فخــاض  املســيحين،  أهلهــا 
معهــم، ونجــح فــي طردهــم واالســتياء على 
القلعة، وقتل كل رجل فيها رفض أن يتعمد. 
وحصــل هنــاك على غنائم هائلة، يبدو أنها 

من منهوبات القراصنة.
وبعــد ذلــك أبحــر امللــك ســيغورد بأســطوله 
إلى لشبونة، وكانت مدينة عظيمة من مدن 
األندلــس، نصفهــا مــن املســيحين ونصفهــا 
اآلخــر مــن املســلمن الذيــن يســميهم كاتــب 
امللــك  خــاض  وهنــاك  بالوثنيــن؛  الرحلــة 
هــذه  املســلمن  مــع  ولكــن  الثالثــة،  معركتــه 
املــرة، وحقــق النصــر، وحصــل علــى غنائــم 
إضافيــة، قبــل أن يبحــر علــى طــول الســاحل 
األندلسي إلى مدينة تسمى الكاسي )لعلها 
كاديز قرب إشــبيلية(، وهناك خاض معركة 
ثانيــة مع املســلمن، واســتولى علــى املدينة، 
مــن  فرغــت  حتــى  أهلهــا  مــن  الكثيــر  وقتــل 
ســكانها. وأيضــا حصــل علــى غنائــم وافــرة، 
قبل ان يتابع رحلته ليصل إلى مضيق جبل 
الفايكنــغ،  مــن  بقــوة  التقــى  وهنــاك  طــارق؛ 
اشــتبك معهــم ثــم تابــع طريقــه إلــى الشــرق، 
األندلــس  بــاد  ســواحل  طــول  علــى  وأبحــر 
حتى وصل إلى جزيرة تســمى فورمينتيرا، 

وهي إحدى جزر أرخبيل البليار.

معارك في المتوسط
وجــد امللك ســيغورد فــي جزيرة فورمينتيرا 
الكثير من الوثنين )املسلمن على األرجح( 
وكان املــكان محصنــا إلــى درجــة اســتحالة 
القراصنــة  مــن  هــؤالء  كان  حيــث  اقتحامــه، 
علــى مــا يبــدو، إذ كانــوا يتخــذون مــن كهــف 

محصن مقرًا لهم. 
بــدأ هؤالء القراصنة باســتفزاز النرويجين 
ووصفهــم بالجبنــاء، فوضــع امللك ســيغورد 
خطــة للصعــود إلــى الكهــف بااللتفــاف مــن 
الجهــة األخــرى، ونجحــت الخطــة، ونشــبت 
معركــة انتحاريــة مع هؤالء القراصنة الذين 
كاالحتــراق  شــتى،  بطــرق  حياتهــم  فقــدوا 
أو  أشــعلوها،  التــي  األشــجار  بنيــران 
بالســقوط مــن أعالــي األهويــة، أو بالوقــوع 
هــذا  أن  ويبــدو  النرويجيــن.  أيــدي  بــن 
الكهــف كان مســتودعا كبيــرًا للغنائــم، فــكان 
أكبــر كســب حصــل عليــه امللــك ســيغورد مــن 

معاركه التي خاضها حتى اآلن.
واصل امللك ســيغورد رحلته االستكشــافية، 
وجــاء إلــى جزيرة تســمى إيفيتســا، وخاض 
النصــر،  وحقــق  هنــاك،  الســابعة  معركتــه 
تســمى  جزيــرة  إلــى  مســيره  واصــل  ثــم 
مــع  الثامنــة  معركتــه  وخــاض   مينــوركا، 

املسلمن وانتصر. 
وفــي ربيــع العــام 1109 وصــل إلــى صقليــة، 
بلطــف،  الثانــي  روجــر  الــدوق  فاســتقبله 
الكبيــرة،  حاشــيته  هــو  وليمــة  إلــى  ودعــاه 
وكان الــدوق روجــر يبالــغ فــي االحتفــاء بــه 
وخدمتــه، وبعــد ســبعة أيــام، وفــي احتفــال 
مهيــب أعلــن امللــك ســيغورد أن الــدوق روجر 

يستحق لقب ملك.
الواقــع،  عــن  بعيــدة  ليســت  القصــة  وهــذه 
أو  إيــرل  لقــب  يحمــل  كان  الثانــي  فروجــر 
دوق، ولــم يطلــق عليــه لقــب امللك إال في فترة 
متأخــرة مــن حكمــه، بعــد أن أخضــع بوليــا 
وكاالبريــا والعديــد مــن الجــزر الكبيــرة فــي 

البحر اليوناني.
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 إلــى جزيــرة قبــرص، وأقامــوا هنــاك فتــرة، ثــم ذهبــوا إلــى بــاد 
ً
وأبحــر ســيغورد ورجالــه شــماال

اليونــان، وبقــي مــع أســطوله مــدة أســبوعني في منطقة تدعى إنجليســنيس بانتظــار ريح مواتية. 
وأبحــر أســطول امللــك إلــى القســطنطينية، بالقــرب من الســاحل، وكان يرى األبــراج والقاع واملدن 
الريفيــة علــى طــول ســاحل مرمــرة، وبــدت أشــرعة ســفن األســطول للنــاس الذيــن كانــوا يراقبــون 
املنظر وكأنها شراع واحد عماق. وكان اإلمبراطور ألكسي قد سمع عن رحلة امللك النرويجي، 
والــذي  القســطنطينية،  فأمــر بفتــح مينــاء مدينــة 
يســمى بــرج الذهــب، وهــو مينــاء فخــم مخصــص 
لإلمبراطــور. وكان امللــك ســيغورد قــد طلــب مــن 
رجالــه أن ال ينبهــروا بــأي شــيء يرونه في املدينة، 
مغنــني  اإلمبراطــور  فأرســل  فعلــوه.  مــا  وهــذا 
وآالت وتريــة الســتقبالهم بــكل عظمــة. ويقــال إن 
امللــك ســيغورد كان ُيلبــس حصانــه حــذاء ذهبيــا، 
فلــم  الطريــق،  علــى  الحــذاء  مــن  فــردة  فســقطت 
ينظــر إليهــا أحــد مــن رجالــه، وعندمــا وصــل امللك 
ســيغورد وحاشــيته إلى قاعة االســتقبال الرائعة، 
وجلســوا مســتعدين لتنــاول الشــراب، جــاء رســل 
اإلمبراطــور إلــى القاعة حاملني أكياســا من الذهب 
والفضــة، وقالــوا إن اإلمبراطــور أرســلها إلى امللك؛ 
أن  لرجالــه  قــال  بــل  إليهــا،  ينظــر  لــم  امللــك  ولكــن 
يقســموها فيمــا بينهم. وتكــررت القصة أكثر من 
مــرة، واإلمبراطــور يرســل الذهــب، وامللــك يقســمه 
بــني رجالــه، وهو ما خلق انطباعا لدى اإلمبراطور 

أنه ملك ثري جدًا. 

إلى القسطنطينية
فــي الصيــف؛ أبحر امللك ســيغورد 
إلــى  اليونانــي  البحــر  عبــر 
فلســطن، ونــزل فــي عــكا، ومنهــا 
وعندمــا  القــدس.  إلــى  بــرًا  ســافر 
أن  القــدس،  ملــك  بالدويــن،  ســمع 
املدينــة،  ســيزور  ســيغورد  امللــك 
الثمــن  الســجاد  إحضــار  طلــب 
وفرشــه علــى الطريــق، وكلمــا كان 
امللــك النرويجــي يقتــرب أكثــر كان 
السجاد يزداد قيمة. وينقل محرر 
قولــه  بالدويــن  امللــك  عــن  الرحلــة 
لشــعبه: »اآلن يجــب أن تعلمــوا أن 
ملكا مشــهورًا من الجزء الشــمالي 
من األرض قد جاء لزيارتنا؛ وثمة 
البطوليــة  األعمــال  مــن  الكثيــر 
واألخبــار الطيبــة قيلت فيــه، لذلك 
إذا  احتفالــي؛  بشــكل  سنســتقبله 
ولــم  املدينــة،  إلــى  مباشــرة  ركــب 
االســتعدادات  لهــذه  كثيــرًا  ينتبــه 
الرائعــة، فســوف أســتنتج أن لديــه 
ما يكفي من مثل هذه األشياء في 
مملكتــه؛ ولكــن، من ناحيــة أخرى، 
بعيــدًا  حصانــه  يقــود  كان  إذا 
عــن الطريــق، فلــن أفكــر كثيــرًا فــي 

كرامته امللكية«.
إلــى  دخــل  ســيغورد  امللــك  ولكــن 
املدينة بأبهة عظيمة؛ وعندما رأى 
إلــى األمــام  هــذا االســتقبال، ســار 
الســجاد،  علــى  مســتقيم  بشــكل 
وأخبــر جميــع رجالــه بــأن يفعلــوا 
امللــك  فاســتقبله  ذاتــه.  الشــيء 
بالدوين بشكل خاص، وركب معه 
على طول الطريق إلى نهر األردن، 
ثم عاد إلى مدينة القدس التي أقام 
فيهــا فتــرة طويلــة حتــى الخريــف 
أقــام  يــوم  وذات  الشــتاء.  وبدايــة 
امللــك بالدويــن وليمــة رائعة للملك 
سيغورد وحاشيته، وقدم له هدية 
ثمينــة مــن اآلثــار املقدســة، هي في 
الواقع شظية من الصليب املقدس 
انتزعــت بأمــر منه ومن البطريرك، 
الذخيــرة  هــذه  تقديــم  قبــل  ولكــن 
املقدسة أقسم كاهما على أن هذا 
الخشــب كان مــن الصليــب املقدس 
الــذي ُعــذب املســيح عليــه، وطلبــا 
مــن امللــك ســيغورد؛ أن يقســم على 
تلك الشــظية بأن ينشــر املســيحية 
في باده، وأن يقيم كرسيا لرئيس 
أســاقفة فــي النرويــج إن اســتطاع 

.
ً
إلى ذلك سبيا

اإلبحار من صقلية 
إلى القدس

ســفنه  إلــى  ســيغورد  امللــك  عــاد  ذلــك  بعــد 
فــي عــكا بصحبــة امللــك بالدويــن الــذي كان 
يســتعد ملهاجمــة مدينــة صيــدا. ويبــدو أنــه 
أخبر امللك سيغورد بأنه يريد أن يخلصها 
مــن أيدي املســلمن، فرافقة امللــك النرويجي 
مــع جميــع رجاله وســفنه الســتن؛ وبعد أن 
حاصــر امللــوك املدينــة استســلمت بعد وقت 
قصيــر، فدخلوهــا واســتولوا علــى كنوزها، 

وكان ذلــك فــي العام 1111 ميادي.
يــروي محــرر الرحلــة قصــة عــن وليمــة دعــا 
امللك ســيغورد اإلمبراطور ألكســي وزوجته 
اإلمبراطــورة إليهــا، وأن خشــب الوقود كان 
مفقــودا فاســتخدم بــداًل عنه الجوز وهو ما 

أثــار إعجاب اإلمبراطورة.
وبعــد مــدة وجيــزة عزم امللك ســيغورد على 
البــر  فــي طريــق  ولكــن  بــاده،  إلــى  العــودة 

لــه  أقــام  الدنمــارك،  فــي  سليســويك  إلــى 
إيــرل إيليــف وليمــة فخمــة، وكان ذلــك بعــد 

منتصف الصيف. 
الدنماركــي  بامللــك  التقــى  هيدابــي،  وفــي 
نيكــوالس الــذي أمضــى معــه أواقتــا رائعــة، 
وأعطــاه  جوتانــد،  إلــى   

ً
شــماال ورافقــه 

ســفينة مــزودة بكل مــا يحتاجه. ومن هناك 
عاد امللك إلى النرويج واســتقبل بفرح عند 

عودتــه إلى مملكته.

كتاب الرحلة
علــى  دونــت  التــي  الرحلــة  هــذه  مصــدر 
هيمســكرينغا  كتــاب  هــو  ملحمــة؛  شــكل 
الكاتــب  وضعــه  الــذي   )Heimskringla(
 Snorri( ستورلســون  ســنوري  األيســلندي 
ضمــن   ،1225 العــام  حوالــي   )Sturluson

هــذه املــرة، فأعطــى لإلمبراطــور البيزنطــي 
كل ســفنه، ونصــب الــرؤوس الثمينــة التــي 
فــي  امللكيــة  الســفن  مقدمــات  علــى  كانــت 
كنيســة القديس بطرس، وفي املقابل أعطى 
الخيــول  مــن  الكثيــر  للملــك  اإلمبراطــور 
مناطــق  جميــع  فــي  ليقــودوه  واملرشــدين 
فــي  أســواق  لــه  تقــام  أن  وطلــب  نفــوذه، 
الطريق كي يشــتري منها الطعام والشــراب 

هو ورجاله.
املجــر،  إلــى  بلغاريــا  عبــر  امللــك  وســافر 
وفــي  وبافاريــا.  وســوابيا،  وبانونيــا، 
الرومانــي  باإلمبراطــور  التقــى  ســوابيا 
الــذي اســتقبله بطريقــة وديــة،  لوتاريــوس 
وقــدم لــه أدلــة فــي األراضــي الخاضعــة لــه، 
ا يمكنــه مــن خالهــا شــراء 

ً
وأقــام لــه أســواق

كل مــا يحتاجــه فــي طريقــه. وعندمــا وصــل 

الشــمل،  ملــوك  عــن  امللحميــة  القصــص 
حيــث  والتاريخيــن.  منهــم  األســطورين 
مــن  الكثيــر  علــى  الرحلــة  أخبــار  انطــوت 
التفاصيــل اللطيفــة، والحقائــق التاريخيــة 
رفــع  ممــا  أخــرى،  بمصــادر  املثبتــة 
مصداقيتهــا إلــى درجــة عاليــة. فباإلضافــة 
التــي  وامللــوك  األماكــن  أســماء  صحــة  إلــى 
انطوت عليها الرحلة؛ أثبت مؤرخ الحروب 
الصليبيــة وليــم الصــوري تاريخيــة رحلــة 
ســيغورد، وقصــة مشــاركته بالحملــة علــى 
مدينــة صيــدا، ومشــاركته فــي افتكاكهــا من 
أيــدي الفاطميــن فــي العــام 1111 للميــاد. 
ولكــن وليــم الصــوري فــي تعليقــه علــى هذه 
أواًل  نــزل  النرويجــي  امللــك  إن  قــال:  الرحلــة 
فــي مدينــة يافــا بخاف ما جــاء في امللحمة 

بأنــه نزل في عكا.

شارك الملك النرويجي 
في إحدى الحمالت 

)Getty( الصليبية

رحالت
Saturday 10 April 2021

27السبت 10 إبريل/ نيسان 2021 م  28  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2413  السنة السابعة

رياضة

تحدث املدير الرياضي لفريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي، ليوناردو، عن تطورات تجديد 

عقد نجمي الفريق، كيليان مبابي والبرازيلي 
نيمار، مشيرًا إلى أنه قد يتم التوصل إلى نتيجة 

قريبا. وفي مقابلة مع »سكاي إيطاليا«، قال 
ليوناردو: »سنتحدث قريبا عن أشياء محددة، 
كما يسعدنا التحدث عن عقود كل من كيليان 

مبابي ونيمار دا سيلفا، لكن اآلن علينا التركيز 
فقط على مواجهة بايرن ميونخ«.

أعلن منظمو بطولة »ويمبلدون« أن البطولة ستقام 
في موعدها املقرر، وقرر منظمو »ويمبلدون«، 
التي ألغيت العام املاضي ألول مرة منذ الحرب 

العاملية الثانية، عدم تعديل موعدها لتنطلق كما 
كان مقررًا في 28 حزيران/يونيو املقبل. وبناء عليه 
سيتقلص موسم البطوالت التي تقام على األراضي 

العشبية إلى أسبوع، إذ ستتزامن بطولتا سانت-
هيرتوجنبوش وشتوتغارت مع األسبوع الثاني 

من روالن غاروس.

قاطع فريق سوانزي سيتي ملدة أسبوع كافة 
الشبكات االجتماعية كشكل من أشكال االحتجاج 

ضد اإلساءة العنصرية التي تعرض لها الاعبون 
في إنكلترا أخيرًا. وأعلن النادي الذي يشارك في 

بطولة الشامبيونشيب )دوري الدرجة الثانية 
اإلنكليزي(، توقف جميع العبيه من الفريق 

األول والشباب وفريق السيدات والجهاز الفني 
والحسابات الرسمية للنادي عن استخدام مواقع 

التواصل ملدة أسبوع رفضا للعنصرية.

ليوناردو عن تجديد 
مبابي ونيمار: سنصل 

إلى نتيجة قريبًا

»ويمبلدون« تبقي على 
موعدها رغم تأجيل 

بطولة »روالن غاروس«

سوانزي سيتي 
يقاطع مواقع التواصل 

بسبب العنصرية

أسقط فريق 
ميامي هيت 
وصيف الموسم 
الماضي، البطل 
لوس أنجليس 
ليكرز )110 – 
104(، ليتعرض 
األخير للخسارة 
رقم 20 هذا 
الموسم في 
52 مباراة من 
منافسات 
الدوري 
الُمنتظم. 
وافتقد ليكرز 
جهود نجمه 
»الملك« ليبرون 
جيمس للمباراة 
العاشرة تواليًا 
بسبب اإلصابة 
التي حرمته أيضًا 
من نجمه اآلخر 
أنتوني ديفيس 
في آخر 24 
مباراة.

)Getty( تعرض بطل الموسم الماضي لخسارة جديدة في الدوري

الخسارة الـ20 لليكرز
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
في العالم، مساء اليوم السبت، إلى 
ستيفانو«،  دي  »ألــفــريــدو  ملعب 
مـــن أجــــل مــتــابــعــة »كــالســيــكــو« األرض، بني 
ــه الـــتـــاريـــخـــي  ــمـ نـــــــادي ريـــــــال مــــدريــــد وخـــصـ
برشلونة، ضمن منافسات األسبوع الثالثني 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وتــطــمــح كــتــيــبــة املــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي رونـــالـــد 
كــومــان، املــديــر الــفــنــي لــنــادي بــرشــلــونــة، إلــى 
حــســم مـــواجـــهـــة »الـــكـــالســـيـــكـــو« لــصــالــحــهــا، 
والــثــأر مــمــا حـــدث فــي مــبــاراة الـــذهـــاب، التي 
خــســرتــهــا فـــي مــلــعــبــهــا »كـــامـــب نــــو«، بثالثة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد، بــاإلضــافــة إلــى 
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تقرير

ــثــــالث الـــثـــمـــيـــنـــة، مــــن أجـــل  ــقـــاط الــ ــنـ حـــصـــد الـ
الــدوري  مواصلة املــشــوار إلــى استعادة لقب 
ــال مـــدريـــد في  ــ ــــذي تــــوج بـــه ريـ ــبـــانـــي، الـ اإلسـ

املوسم املاضي.
للغاية  ُمــهــمــا  األرض  »كــالســيــكــو«  وأصــبــح 
لـــنـــادي ريـــــال مـــدريـــد ومــنــافــســه الــتــاريــخــي 
لقب  على  الــصــراع  اشتعل  بعدما  برشلونة، 
»الليغا« في املوسم الحالي، نتيجة الخسارة 
دييغو  املـــدرب  كتيبة  تلقتها  الــتــي  املفاجئة 
سيميوني املدير الفني ألتلتيكو مدريد أمام 
إشــبــيــلــيــة بـــهـــدٍف نــظــيــف، ضــمــن مــنــافــســات 

)29( في الدوري اإلسباني. األسبوع الـ
ويــحــتــل نـــــادي بــرشــلــونــة وصـــافـــة الـــــدوري 
اإلسباني، برصيد 65 نقطة، متفوقًا بنقطتني 
مدريد صاحب  ريــال  التاريخي  منافسه  عن 

املــركــز الــثــالــث، ومــتــأخــرًا بنقطة وحــيــدة عن 
أتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراة مهمة أمام 

ريال بيتيس يوم غٍد األحد.
وســيــعــتــمــد املـــــــدرب كــــومــــان عـــلـــى عــنــاصــره 
الــتــي اســتــطــاعــت تحقيق نتائج  األســاســيــة، 
رائــعــة خــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، وأعــــادت هيبة 
برشلونة في »الليغا«، ولذلك أصبح منافسًا 
رئيسيًا على تحقيق اللقب باملوسم الحالي، 
ليونيل ميسي،  األرجــنــتــيــنــي  رأســهــا  وعــلــى 
والـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان غــــريــــزمــــان، ومـــواطـــنـــه 

عثمان ديبملي.
بـــــــدوره، يـــدخـــل نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد بــقــيــادة 
ــدان مواجهة  الــديــن زيـ مــدربــه الفرنسي زيــن 
على  املستحق  بفوزه  منتشيًا  »الكالسيكو« 
ضــيــفــه لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي بــثــالثــة أهـــداف 
مــقــابــل هـــدٍف وحــيــد، فــي ذهـــاب ربـــع نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيعتمد املدرب زيدان على سالح الهجمات 
املـــرتـــدة الــســريــعــة، مـــن أجــــل حــســم مــواجــهــة 

النقاط  األرض، والحصول على  »كالسيكو« 
الـــ3، لذلك سيظهر دور ُحــراس املــرمــى، الذي 
 بني البلجيكي تيبو كورتوا 

ً
سيكون ُمشتعال

ومنافسه األملاني مارك أندريه تير شتيغن.
ويظهر علو كعب األملاني أندريه تير شتيغن 
كـــورتـــوا في  تــيــبــو  البلجيكي  عــلــى مــنــافــســه 
مــواجــهــات »الــكــالســيــكــو«، ألن حــامــي عرين 
برشلونة خاض 12 مباراة، فيما لعب حارس 
ريال مدريد 5 مواجهات فقط، منذ انضمامه 

إليه في صيف 2018.
وقاد تير شتيغن ناديه برشلونة إلى تحقيق 

يشتعل صراع ُحراس 
المرمى في المباراة بين 

ريال مدريد وبرشلونة

سجل األرجنتيني ليونيل 
ميسي 26 هدفًا في 
مواجهات الكالسيكو

الـــفـــوز فـــي 5 مــواجــهــات بــجــمــيــع الــبــطــوالت، 
الفريق  ُمني  فيما  مباريات،   4 في  والتعادل 
الــكــتــالــونــي بــالــهــزيــمــة فــي 3 مــنــاســبــات، في 
حني أن شباك الحارس األملاني استقبلت 14 
هدفًا فــي 8 مــبــاريــات، وخــرج بشباك نظيفة 

في 4 لقاءات.
فلعب  تيبو كورتوا،  البلجيكي  الحارس  أما 
5 مــواجــهــات فــي »الــكــالســيــكــو«، وقــــاد ريــال 
لكن  مباراتني،  في  الفوز  إلــى تحقيق  مدريد 
»املــلــكــي« تــعــرض لــلــهــزيــمــة فـــي مــنــاســبــتــني، 
وتــعــادل فــي لــقــاء وحــيــد، فــي حــني استقبلت 
شباك حامي العرين 7 أهداف في 3 مباريات، 

وخرجت شباكه نظيفة في مواجهتني.
كورتوا  تيبو  البلجيكي  الحارس  يبقى  لكن 
ــن ريــــــال مــــدريــــد يــحــظــى بــثــقــتــه  ــامـــي عـــريـ حـ
بــعــدمــا ســاهــم فــي انتصار  الــكــبــيــرة بنفسه، 
»الكالسيكو«،  »امللكي« في آخر مواجهتني بـ
ــلـــون؛ األولــــى  ضـــد خــصــمــه الـــتـــاريـــخـــي بـــرشـ
كــانــت فـــي املـــوســـم املـــاضـــي بــنــتــيــجــة هــدفــني 

ُيــعــبــتــر الــنــجــمــان الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة 
واألرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي األبـــــرز في 
ــد في  ــدريـ خـــط هـــجـــوم بــرشــلــونــة وريــــــال مـ
ــيــــوم، وهــمــا  الــ مـــســـاء  »كــالســيــكــو األرض« 
لتحقيق  فريقيهما  لقيادة  يسعيان  الــلــذان 
ــنــتــظــرة، 

ُ
االنــتــصــار فــي املــواجــهــة الــنــاريــة امل

في  فــتــرة  منذ  ُيسجال  لــم  أنهما  خصوصًا 
الذي  بنزيمة  من   

ً
بــدايــة »الكالسيكو«.  قمة 

يسعى إلـــى كــســر صــيــامــه الــتــهــديــفــي فــي 9 
مواجهات كالسيكو متتالية جمعت قطبي 
أربع  القدم اإلسبانية في غضون آخــر  كــرة 
ــكـــون الــكــالســيــكــو املــرتــقــب  ــيـ ســــنــــوات. وسـ
بــني ريـــال مــدريــد وبرشلونة مــســاء السبت 
»امليرينغي«  بقميص  لــه   36 رقــم  املــشــاركــة 
وســجــل فــيــهــا بــشــكــل إجــمــالــي فــقــط تسعة 

يتعلق األمــر بالتنسيق مع أي من عناصر 
الفريق. وتحقق ذلك بالفعل من قبل كريم، 
الذي أصبح املهاجم النموذجي والرئيسي 
لــلــنــادي »املــلــكــي« خـــالل املـــواســـم األخـــيـــرة، 
املوسم  فــي ظــل معدل تهديف قياسي هــذا 
القياسية  األرقـــام  مــن  العديد  تحطيم  لــدى 

الشخصية. 
لــيــفــربــول، تــوقــفــت سلسلة مــن أكثر  وأمــــام 
املـــبـــاريـــات املــتــتــالــيــة الـــتـــي ســجــل خــاللــهــا 
التوقيع  بعد  مسيرته،  فــي  أهــدافــا  بنزيمة 
ــبـــاريـــات  ــبـــع مـ ــلـــى تـــســـعـــة أهــــــــداف فــــي سـ عـ
متوالية. ولــم تكن هــذه األهـــداف عــاديــة بل 
أثــر كبير فــي تعافي فــريــق زيــن الدين  ذات 
ــدان وطـــرح خــيــارات مــتــجــددة للمنافسة  زيـ
ــواء فـــي »الــلــيــغــا« أو  عــلــى ألـــقـــاب مــهــمــة، ســ
دوري أبطال أوروبـــا. وبفضل أهــدافــه الـــ24 
أخرى  أهــداف  في صناعة ستة  واملساهمة 
فــي 34 مــبــاراة خاضها فــي املــوســم، أصبح 
بنزيمة ثالث أفضل هــداف في تاريخ ريال 
مــدريــد فــي الـــــدوري، بــرصــيــد إجــمــالــي بلغ 
186 هـــدفـــًا، مــتــفــوقــًا بـــذلـــك عــلــى كـــارلـــوس 
ــلـــى الـــنـــقـــيـــض تــتــجــلــى  ســـانـــتـــيـــانـــا، لـــكـــن عـ
مــســاهــمــتــه املــنــخــفــضــة فــي يـــوم يــشــار إليه 
دائــمــا بأنه األهــم فــي املــوســم. وتــأخــر كريم 
فـــي الــتــســجــيــل ألول مــــرة خــــالل مــواجــهــات 
الــكــالســيــكــو، إذ لــم يــوقــع عــلــى هــدفــه األول 
ــــان لـــه فــائــدة  ــبــــاراة الـــســـادســـة وكـ إال فـــي املــ
ال تــذكــر. وعــلــى مــلــعــب »كــامــب نــــو«، معقل 
أهــداف فقط في 17  برشلونة، سجل ثالثة 
من مواجهات الكالسيكو، ولم يمنع ظهوره 
األول حصول برشلونة على كأس السوبر 
اإلسباني للمرة الثالثة على التوالي، والذي 
كان العاشر في تاريخ النادي »الكتالوني« 

عام 2011.
ومـــع ذلــــك، فــقــد كــانــت أهـــدافـــه الــالحــقــة في 
ــهـــات الــكــالســيــكــو تــمــثــل لــحــظــات ال  مـــواجـ
نسى مع تسجيل أرقام قياسية شخصية. 

ُ
ت

على سبيل املــثــال، سجل فــي ظــهــوره األول 
على ملعب برنابيو في شهر كانون األول/ 
تـــاريـــخ  فــــي  ـــرع هـــــدف  ــ ديـــســـمـــبـــر 2011 أســ
ــهـــات الـــكـــرويـــة بــعــدمــا اســتــغــل  ــذه املـــواجـ هــ
ــن الـــحـــارس  ــريـــرة بــســيــطــة مــ ــمـ ــي تـ خـــطـــأ فــ
فــيــكــتــور فـــالـــديـــس ووقـــــع عــلــى هــــدف بعد 
مــرور 22 ثانية فقط مــن بــدايــة الــلــقــاء، لكن 
هــذا الــهــدف أيضا لــم يكن ذا فــائــدة كبيرة، 
 .)3-1( بنتيجة  النهاية  في  امللكي  إذ خسر 
بنزيمة  الــذي سيواجهه  التحدي  وسيكون 
ــو الــعــمــل مـــن أجــل  فـــي مـــواجـــهـــة الــســبــت هـ
تغيير الديناميكية التهديفية لديه في هذه 
املنافسة وإحــراز هدف من شأنه أن يضعه 

بـــني أهـــم عــشــرة هـــدافـــني لـــريـــال مـــدريـــد في 
دين  ســداد  وبالتالي  الكالسيكو،  مباريات 
معلق في وقت تحسم فيه األلقاب الكبيرة، 
الــتــهــديــفــيــة  الـــقـــوة  الــعــلــم أن 30% مـــن  مـــع 
وقد  عاتقه  على  حاليًا  تقع  »للميرينغي« 
حــان الوقت لترجمة ذلــك في املــبــاراة األهم 

خالل املوسم. 

أرقام ميسي قبل الكالسيكو
ــام الــخــاصــة  ــعـــراض ســـريـــع لــــأرقــ ــتـ فــــي اسـ
بــالــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي في 
مباراة الكالسيكو منذ أن انضم إلى فريق 
تأثيرًا  الالعبني  أكثر  أنــه  يظهر  برشلونة، 
فـــي هــــذه املـــواجـــهـــات الــتــاريــخــيــة مـــع ريـــال 
»الكتالوني«  للنادي  األزلــي  الغريم  مدريد، 
تــاريــخــيــًا. ولــعــب مــيــســي مـــع بــرشــلــونــة 44 
تاريخيًا  الكالسيكو  مواجهات  في  مــبــاراة 
)42 مــرة كأساسي ومــبــاراتــني فقط كالعب 
ــنــــادي »الــكــتــالــونــي«  بــــديــــل(، وحـــقـــق مـــع الــ
19 فـــوزًا مقابل 14 خــســارة، فــي حــني أنهى 
ــام الــنــادي  مــيــســي 11 مـــبـــاراة بــالــتــعــادل أمــ

»امللكي«.
 7 نو  الفوز في ملعب كامب  وحقق ميسي 
مرات مقابل 12 فوزًا في ملعب »سانتياغو 
برنابيو«، بينما تعادل 7 مــرات في ملعبه 
و4 مــــرات فــي مــلــعــب الـــنـــادي »املــلــكــي«، أمــا 
ــات فــــي مــلــعــب  ــاريـ ــبـ الـــخـــســـائـــر فـــكـــانـــت 5 مـ
ــامــــب نـــــو« و7 فــــي مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو  »كــ
برنابيو«، وخسارتني في نهائي كأس ملك 
إسبانيا. وعلى صعيد الفعالية الهجومية، 
سجل ليونيل ميسي 26 هدفًا وهو الهداف 
التاريخي للكالسيكو، متقدمًا على ألفريدو 
الــذي  دي ستيفانو أســطــورة ريـــال مــدريــد 
ــًا ثــــم املـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي،  ســـجـــل 18 هـــدفـ
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، ثــالــثــًا بــرصــيــد 18 
هــدفــًا. وجــــاءت أهــــداف ميسي عــلــى الشكل 
التالي: 11 هدفًا في ملعب »كامب نو« و15 
هدفًا في ملعب »سانتياغو برنابيو«، كما 
صنع ميسي 13 هدفًا لزمالئه في مباريات 
»الــكــالســيــكــو« )5 فـــي »كـــامـــب نــــو« و8 في 

»سانتياغو برنابيو«(.
الالعبني  أكــثــر  املقابل ســُيــعــادل ميسي  فــي 
خــوضــًا ملــبــاريــات الكالسيكو فــي الــتــاريــخ، 
ــــوس بـــفـــارق  ــ إذ يـــتـــأخـــر عــــن ســيــرجــيــو رامـ
مباراة فقط )45 مقابل 44(. وفي حال لعب 
ميسي السبت سُيعادل راموس، خصوصًا 
أن األخير لن يلعب املباراة بسبب اإلصابة 
ـــبـــعـــده عن 

ُ
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا مـــؤخـــرًا وســـت

املالعب لفترة.
)العربي الجديد، إفي(

بين كريم بنزيمة وليونيل ميسي
يعتمد المدربان زيدان 

وكومان على كل من 
كريم بنزيمة وليونيل 

ميسي من أجل محاولة 
حسم األمور في كالسيكو 
السبت الناري اليوم. والفوز 

في المباراة يُعتبر في 
غاية األهمية من أجل 

المنافسة على اللقب

)Getty( مواجهة ُمنتظرة بين ثنائي الوسط كروس وبوسكيتس في الكالسيكو

)Getty( هل يصنع بنزيمة وميسي الفارق في الكالسيكو؟

يرفع نادي برشلونة شعار الثأر في »الكالسيكو« من غريمه 
التاريخي ريال مدريد، الذي استطاع حسم المواجهة األولى 

لصالحه في »كامب نو« بثالثة أهداف مقابل هدٍف وحيد

الحالي  املوسم  مقابل ال شــيء، والثانية في 
أهــــداف مقابل  بــثــالثــة  نــــو«،  بملعب »كــامــب 

هدف وحيد.
من جهة أخرى، تحرص الجماهير الرياضية، 
قبل انطالق »كالسيكو« األرض، على تداول 
التواصل  مــواقــع  فــي  املــصــورة،  التسجيالت 
االجتماعي، حتى تذكر الجميع بما يحصل 
مدريد،  ريــال  برشلونة ومنافسه  نــادي  بــني 
ــــن يــســتــطــيــع  ــم أبـــــــرز 4 قـــصـــص لـ ــكـ ــيـ ــن إلـ ــكـ لـ

املشجعون نسيانها نهائيًا.

األسطورة راؤول وجماهير برشلونة
ــال مــدريــد السابق  أشــعــل أســطــورة نـــادي ريـ
»الكالسيكو«،  منافسات  غونزاليس  راؤول 
ــادٍل ثـــمـــني فــي  ــ ــعـ ــ بـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاع خـــطـــف تـ
)7( مــن الــــدوري اإلســبــانــي لكرة  ـــ األســبــوع الــ
لكن مهاجم  فــي موسم 1999 /2000،  الــقــدم، 

»امللكي« فاجأ الجميع حينها بتصرفه.
هـــدف  غـــونـــزالـــيـــس  راؤول  ــّجـــل  سـ أن  وبـــعـــد 
ــعــــادل لـــصـــالـــح نـــــــادي ريـــــــال مــــدريــــد فــي  ــتــ الــ
)86(، من عمر »الكالسيكو«، توجه  الدقيقة الـ
مباشرة إلى جماهير برشلونة املوجودة في 
مــدرجــات ملعب »كــامــب نـــو«، ورفـــع إصبعه 
إلى فمه، مطالبًا مشجعي الفريق الكتالوني 

بالصمت.

حادثة لويس فيغو
فاجأ ريال مدريد العالم في عام 2000، بعدما 
استطاع التعاقد مع األسطورة لويس فيغو، 
من غريمه األزلي برشلونة، عقب دفع الشرط 
الجزائي في عقده، والبالغ 60 مليون يورو، 
تشعر  الكتالوني  الفريق  جماهير  جعل  مــا 
بـــالـــصـــدمـــة. ولــــم تــغــفــر جــمــاهــيــر بــرشــلــونــة 
ــه لـــهـــا،  ــتـ ــانـ ــيـ ــلـــبـــرتـــغـــالـــي لــــويــــس فـــيـــغـــو خـ لـ
لــتــنــتــظــره فـــي »الــكــالســيــكــو« الــشــهــيــر، الـــذي 
جرى في موسم 2002 /2003، بملعب »كامب 
نو«، عندما أمطرته بوابل من قوارير املياه، 
لكن أحدهم قام بإلقاء »رأس خنزير« صوبه، 
اللعب يتوقف لبضع دقــائــق، حتى  ما جعل 

سيطر الحكم حينها على مجريات األمور.

بيكيه المستفز
لـــن تــنــســى جــمــاهــيــر ريــــال مـــدريـــد االحــتــفــال 
ــرارد بـــيـــكـــيـــه مــــدافــــع  ــ ــيــ ــ  لـــلـــنـــجـــم جــ

ّ
املــــســــتــــفــــز

ــــذي رفــــع يــــده الــيــمــنــى، وأشــــار  بــرشــلــونــة، الـ
بــأصــابــعــه الــخــمــســة، الــتــي تـــدل عــلــى نتيجة 
املـــدرب  كتيبة  الــتــي حققتها  »الــكــالســيــكــو«، 
ــابــــق بـــيـــب غـــــــوارديـــــــوال أمــــــــام غــريــمــهــا  الــــســ
)13( مــن الــدوري  التاريخي، فــي األســبــوع الــــ

اإلسباني في موسم 2010 /2011.

دهس وجه بيبي
قــائــد خــط وسط  بوسكيتس،  قــام سيرجيو 
نـــادي بــرشــلــونــة، بــالــتــعــدي عــلــى البرتغالي 
بيبي مدافع ريال مدريد، بعدما قام بدهس 
الثاني  الــهــدف  ميسي  تسجيل  عقب  وجــهــه 
ــالـــونـــي، الــــــذي حــســم  ــتـ ــكـ لـــصـــالـــح الـــفـــريـــق الـ
ضمن   ،)3-4( بنتيجة  حينها،  »الكالسيكو« 
)29( فــــي الــــــدوري  ــــوع الـــــــــــ ــبـ ــ مـــنـــافـــســـات األسـ

اإلسباني عام 2014.

اإلسباني  ــدوري  ال رابطة  أعلنت  أن  بعد 
عن تعيين الحكم، ماثيو الهوز، لقيادة 
في  كشفت  »الكالسيكو«،  مواجهة 
بايرن  مباراة  في  إصابته  عن  التالي  اليوم 
جيرمان  ســان  وبــاريــس  األلماني  ميونخ 
رسميًا.  الــمــبــاراة  عــن  ليغيب  الفرنسي، 
لتُعين الرابطة الحكم، جيل مانزانو، بديًال 
السبت  مساء  الُمنتظرة  المباراة  في  له 
بطولة  من  الـ30  الجولة  منافسات  في 

الدوري اإلسباني.

مانزانو حكم الكالسيكو

املسؤولية  حــجــم  بنزيمة  ويــعــرف  أهــــداف. 
التي تقع على عاتقه منذ رحيل البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو عـــن »املــيــريــنــغــي«، 
ويتطلب ثقل القميص رقم 9 منه أن يتقدم 
خــطــوة إلـــى األمــــام وأن يــكــون أكــثــر حسمًا 
ــيـــرة أمــــام شــبــاك املــنــافــس  ــتـــار األخـ فـــي األمـ
وأن يستمر فــي كــونــه أفــضــل زمــيــل عندما 

»كالسيكو« 
صراع »الليغا« األرض

بين ريال مدريد 
كرة القدم أحيانًا تمتلك أسبابًا ال يفهمها وبرشلونة

ــادم الـــذي  ــقــ املـــنـــطـــق، مــثــل الــكــالســيــكــو الــ
الظفر به دعــم حظوظ برشلونة  سيعني 
أو ريــــال مـــدريـــد عــلــى لــقــب »الــلــيــغــا« في 
الــرمــق األخــيــر للموسم، والـــذي سيعتمد 
ــان ديـــمـــبـــيـــلـــي  ــمــ ــثــ ــا عــ ــمــ ــــني هــ ــمـ ــ ــلــــى اسـ عــ
بارزين  كنجمني  جونيور،  وفينيسيوس 
للمباراة دونا على باقي األسماء الكبيرة 
فـــي كـــال الـــفـــريـــقـــني. فــاملــنــطــق ال يــفــهــم أن 
الــســبــت ستكون  يـــوم  بــرشــلــونــة  تشكيلة 
تقريبًا »ديمبيلي وعشرة العبني آخرين« 
ونفس األمر مع ريال مدريد الذي بات ال 
إدين  البلجيكي  حالة  تطور  بمدى  يهتم 
هــــازارد ودخــولــه قــائــمــة املـــبـــاراة وأصــبــح 
يركز دعاءه على عدم إصابة فينيسيوس 

بنزلة برد قبل املواجهة املرتقبة.
الــالعــبــني نجمني حصريني  ُيــعــد كــال  وال 
طريقا  منهما  أي  يــجــد  ولـــم  لفريقيهما، 
فكالهما  النجومية،  نحو  لسلوكه  سهال 
العبان عبقريان يساء فهمهما، يتصدران 
الـــصـــور املـــركـــبـــة ذات الــتــعــلــيــق الــســاخــر 
»ميمز« في وسائل التواصل االجتماعي 
ــر املـــتـــنـــاهـــيـــة  ــيــ ــرنــــســــي غــ ــفــ إلصــــــابــــــات الــ
ولــأخــطــاء »الـــســـاذجـــة« لــلــبــرازيــلــي أمــام 
أخيرا  الوقت  حــان  لكن  املنافسني،  مرمى 
لهما لتبرئة نفسيهما من هذه االتهامات.

فديمبيلي )23 سنة( كان صاحب الهدف 
الــحــاســم والــوحــيــد فـــي الــجــولــة املــاضــيــة 
الـــذي حــافــظ على فرص  أمـــام بلد الوليد 
»الليغا«، وجاء  بلقب  التتويج  فريقه في 
بشكل رائــع من تسديدة من ملسة واحــدة 
زاويــة صعبة،  املنافس من  سكنت شباك 
حـــيـــث يـــعـــد الـــفـــرنـــســـي مــتــخــصــصــا فــي 
الخيار األســوأ في بعض األحيان  انتقاء 

للتسديد.
في  نجح  لبرشلونة  الــجــديــد  البطل  لكن 
قام  أخيرا بأفضل نسخه بعدما  الظهور 
بتغيير نمط نظامه الغذائي ووضع خطة 
لــه للوقاية مــن اإلصــابــات  بدنية مــحــددة 
الــتــي لــطــاملــا الزمــتــه فــي صــفــوف الــبــرســا. 

وجـــــاءت طــريــقــة لــعــب مـــدربـــه الــهــولــنــدي 
نقطة  لتكون هي   )2-3-5( رونــالــد كومان 
انـــطـــالقـــه، حـــيـــث أصـــبـــح يــتــمــتــع بــحــريــة 
ــــض فــي  ــركــ ــ ــطــــوط والــ ــخــ ــــني الــ ــرك بـ ــحــ ــتــ الــ

املساحات.
ــذا املـــوســـم  ــ ــــالل هــ ــثـــمـــان خــ كـــمـــا حـــظـــي عـ
ــي الـــلـــعـــب الــــتــــي كـــان  ــة فـــ ــراريــ ــمــ ــتــ ــاالســ بــ
ــدوام، إذ خــاض  يــفــتــقــدهــا ســابــقــًا عــلــى الــــ
أكثر  36 مباراة، وبدأ يزورالشباك بشكل 
منها  أهــــداف،   10 سجل  أن  بعد  انتظامًا 
خمسة في »الليغا« و3 في دوري األبطال 
وهدفان في كأس امللك، إضافة ملساهمته 

في صناعة 4 أهداف أخرى.
سنة(   20( فينيسيوس  اســتــعــاد  بــــدوره 
أمام ليفربول نسخة ريال مدريد املعروفة 
في الليالي األوروبية الكبرى، مسجال أول 
لــه بقميص  لــه فــي 106 مــبــاريــات  ثنائية 
بعد  على  األبــيــض  الفريق  ليضع  امللكي، 
الــتــأهــل لنصف نهائي دوري  خــطــوة مــن 

أبطال أوروبا.
وسجل فينيسيوس، الجناح األيسر الذي 
يتميز باملراوغة والسرعة والفعالية، ستة 
أهداف وصنع 4 طوال املباريات الـ37 التي 

خاضها هذا املوسم.
الشاب  البرازيلي  الالعب  إصــرار  وساهم 
وحــــضــــوره فــــي املـــلـــعـــب عـــلـــى جـــعـــل زيـــن 
الدين زيــدان ينحاز له ويمنحه دورًا في 
كان  والـــذي  للفريق،  األســاســي  التشكيل 
الــبــدايــة مــاركــو أسينسيو.  يتمتع بــه فــي 

وأصــــبــــح ديــمــبــيــلــي وفــيــنــيــســيــوس اآلن 
ــات الــــتــــي وضـــعـــت  ــعــ ــوقــ ــتــ يـــســـتـــحـــقـــان الــ
فــيــهــمــا خـــــالل تـــعـــاقـــد بـــرشـــلـــونـــة وريـــــال 
مــدريــد معهما، خــاصــة مــع ارتــفــاع قيمة 

صفقتهما.
لـــ45  فبرشلونة دفــع 105 مــاليــني إضــافــة 
دورتموند  لبوروسيا  كمتغيرات  أخــرى 
في صيف 2017 لجلب ديمبيلي، في حني 
دفع ريال مدريد في العام التالي 61 مليون 
يــــورو لــفــالمــنــغــو مـــن أجــــل فــيــنــيــســيــوس. 
وبـــعـــد طـــرحـــه فـــي الـــســـوق خــــالل الــفــتــرة 
بيعه  بصعوبة  معرفته  ورغـــم  املــاضــيــة، 
ــراه بــــه، يفكر  ــتــ بــنــفــس املـــقـــابـــل الـــــذي اشــ
ديمبيلي  عقد  تجديد  فــي  اآلن  برشلونة 
كأحد املحاور التي ينبغي أن يقوم عليها 

مشروعه الجديد.
التي  التقارير  على  فــرد  فينيسيوس  أمــا 
ــة  ــ ــكــــون ورقـ ــة أن يــ ــيـ ــانـ ــكـ ــــن امـ ــتـــحـــدث عـ تـ
ريــال مدريد  مساومة محتملة حــال ضــم 
املـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي الــــشــــاب لــلــبــاريــســي، 
الــنــادي  لــشــعــار  بتقبيله  مــبــابــي،  كيليان 
املــلــكــي بــعــد الــهــدف الــثــانــي الــــذي سجله 
»الــريــدز« موجهًا رسالة  في مرمى فريق 
أمــام الكاميرا »أنــا هنا، هنا«. ويعلم كال 
الالعبني أن كل شيء يمكن أن يتغير في 
الــقــدم بــني عشية وضحاها، لكنهما  كــرة 
تمكنا من قلب الطاولة، ولهذا حصال على 
أحقية االستمتاع بهما في أمسية السبت 
كبطلني ونجمني المعني في الكالسيكو. 

وإضافة إلى فترة االنتعاش التي يمّر بها 
كــل العــب منهما، فــإن هــذا الثنائي يملك 
أن كل واحد  أخــرى، بما  صفات مشتركة 
أن كل  كــمــا  الــفــرص  عــديــد  منهما يضيع 
ــه يعاني 

ّ
فــإن رغــم نجاحاته  العــب منهما 

من تراجع شعبيته بسبب وجود بنزيمة 
فــي ريـــال مــدريــد ومــيــســي فــي بــرشــلــونــة، 
منهما  العــب  كــل  سُيساعد  والكالسيكو 

على إظهار وزنه الكبير في الفريقني.
ــــذي يــجــعــل الــثــنــائــي تحت  ــر الـ ــ ــو األمـ وهــ
ــبــــاراة الــكــبــيــرة،  أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر فـــي املــ
ألنهما مطالبان بتقديم أداء خارق وقوي 
مـــن أجــــل املـــســـاعـــدة فـــي حــســم املــواجــهــة، 
واألهــم هو تجنب إهــدار الفرص السهلة 

أمام املرمى.

مساهمة فينيسيوس وديمبيلي 
التهديفية

ــان الــــشــــابــــان، الــفــرنــســي  ــمـ ــنـــجـ تــــحــــول الـ
عثمان ديمبيلي والبرازيلي فينيسيوس 
جـــونـــيـــور، مـــؤخـــرًا إلــــى إثـــنـــني مـــن نــجــوم 
فريقي برشلونة وريال مدريد، خصوصًا 
بفضل أدائهما الخارق في بطولة الدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، وقبل  اإلســبــانــي ودوري 
رتقب اليوم، كيف 

ُ
»الكالسيكو« الناري امل

هي أرقامهما في هذه املواجهة؟
 مـــن املــهــاجــم الـــبـــرازيـــلـــي الــجــنــاح، 

ً
بـــدايـــة

ــــذي خــــاض مع  فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور الـ
فريق ريــال مدريد هــذا املوسم 37 مباراة 
وسجل 6 أهـــداف )3 أهـــداف فــي »الليغا« 
بينما  األبــــطــــال(،  دوري  فـــي  ــداف  ــ أهــ و3 
ــــداف لــزمــالئــه )3 فـــي الــــدوري  صــنــع 4 أهـ
وهدفا في األبطال(، وخاض حوالي 1955 

دقيقة مع النادي »امللكي«.
ديمبيلي،  عثمان  الفرنسي،  املهاجم  أمــا 
فخاض 36 مباراة مع فريقه برشلونة هذا 
املـــوســـم، وســجــل 10 أهــــداف عــلــى الشكل 
الـــتـــالـــي )5 فـــي الـــــــدوري و3 فـــي األبـــطـــال 
وهدفني في كــأس ملك إسبانيا(، وصنع 
4 أهــــــداف لـــزمـــالئـــه عــلــى الــشــكــل الــتــالــي 
)هدفني في الدوري وهدفني في األبطال(، 
وخاض الفرنسي 2331 دقيقة مع النادي 

»الكتالوني« حتى اآلن.
مباريات  فــي  مشاركتهما  صعيد  وعــلــى 
»الـــكـــالســـيـــكـــو«، خـــــاض فــيــنــيــســيــوس 6 
مــبــاريــات وســجــل هــدفــا فــي 411 دقــيــقــة، 
بينما خاض ديمبيلي 4 مباريات بمعدل 
دقــائــق وصــل إلــى 178، وســاهــم بصناعة 
هدفني، وكــان ذلك في مواجهة كأس ملك 

إسبانيا في موسم 2018-2017.
فهل يكون الثنائي ديمبيلي وفينيسيوس 
يوم  األرض«  نــجــوم »كالسيكو  أبـــرز  مــن 
ــادم، أم أنــهــمــا ســُيــضــيــعــيــان  ــقــ الــســبــت الــ
ــام املـــرمـــى مثلما  ــ ــفـــرص أمـ الــكــثــيــر مـــن الـ

اعتادا في بعض املباريات الحاسمة؟
)العربي الجديد، إفي(

ديمبيلي وفينيسيوس... بطالن غير منتظرين
قبل كالسيكو السبت 

الُمنتظر، تتجه األنظار 
نحو النجمين األكثر 

تألقًا في الفترة األخيرة 
وهما عثمان ديمبيلي 

وفينيسيوس جونيور، 
اللذان سيعتمد عليهما 
كل من زيدان وكومان 

لتحقيق الفوز

)Getty( هل يصنع ديمبيلي الفارق في الكالسيكو الُمنتظر
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القاهرة ــ العربي الجديد

تــتــجــه األنــــظــــار نـــحـــو املــجــمــوعــة 
الرابعة في منافسات دوري أبطال 
آســيــا، إذ يــــدور الـــصـــراع الــشــرس 
ــقـــوي بـــني مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر الــجــزائــري  والـ
والـــزمـــالـــك املـــصـــري عــلــى الــبــطــاقــة الــثــانــيــة 
املولودية  ويلتقي  التونسي.  الترجي  برفقة 
الجزائري مع الترجي التونسي في عقر دار 
األخير في رادس، في مواجهة مفتوحة على 
مصراعيها لكل السيناريوهات أثير حولها 

الجدل في األيام األخيرة.
للدور  تــأهــل  أن  بعد  اللقاء  الترجي  ويــدخــل 
ربــــع الــنــهــائــي، ولـــديـــه 10 نـــقـــاط يــحــتــل بها 
املركز األول مقابل 8 نقاط ملولودية الجزائر 
فــي املــركــز الثاني ووصــافــة جــدول الترتيب. 
تقدير  أدنــى  على  للتعادل  الترجي  ويحتاج 
ــدارة، وهــــي نــتــيــجــة تـــخـــدم في  ــ ــــصـ لــحــســم الـ
الــوقــت نــفــســه املـــولـــوديـــة، وتــتــيــح لــه الــتــأهــل 
لقاء  نتيجة  عــن  النظر  املقبل بصرف  لــلــدور 
الـــزمـــالـــك املـــصـــري مـــع تــونــغــيــث الــســنــغــالــي 
التي تقام في التوقيت نفسه. ويجد الترجي 
نفسه محاطًا بضغوط إعالمية وجماهيرية 
زمــلــكــاويــة، تــطــالــبــه بــالــفــوز عــلــى املــولــوديــة 
إلهداء بطاقة التأهل إلى الزمالك، وفي الوقت 

يوم حاسم 
في أفريقيا

يشهد اليوم األخير لدور المجموعات حسم بطاقة عربية حائرة بين مصر 
دوري  لمنافسات  النهائي  ربع  للدور  المؤهلة  البطاقات  ضمن  والجزائر 
أبطال أفريقيا لموسم 2021/2020. ويُسدل الستار على مواجهات الجولة 

السادسة واألخيرة من مرحلة المجموعات

3031
رياضة

تقرير

نــفــســه مــصــالــحــة جــمــاهــيــره بــعــد خــســارتــه 
األخيرة أمام تونغيث السنغالي.

في املقابل، يعيش فريق املولودية حالة من 
عــدم االســتــقــرار الــفــنــي، بعدما أقــالــت إدارتـــه 
عبد القادر عمراني، املدير الفني للفريق، بعد 
ــام الــزمــالــك بــهــدفــني دون رد في  خــســارتــه أمـ
كان  والتي  الخامسة،  الجولة  في  مباراتهما 
يكفي املولودية فيها التعادل لحسم التأهل 

بشكل مبكر.
ــنــــي مــعــني  ــفــ ــعــــب الــــتــــرجــــي ومــــــديــــــره الــ ــلــ ويــ
العديد  ولديه   ،)1-3-2-4( بطريقة  الشعباني 
تملك  الخبرة  وعناصر  الرابحة،  األوراق  من 
فــرصــة حــســم الــنــتــيــجــة مــثــل حــمــدو الــهــونــي 
الباسط،  الخنيسي وخالد عبد  وطه ياسني 
وهـــو مــثــلــث هــجــومــي قـــوي بــجــانــب خــبــرات 
حراس مرماه يتصدرهم فاروق بن مصطفى 
الـــذي مــنــح الــفــريــق قـــوة كــبــيــرة. هـــذا ويــدخــل 

املــولــوديــة املــواجــهــة وهـــو يــبــحــث عــن نقطة 
بشق   )1-5-4( بطريقة  يلعب  وقـــد  الــتــعــادل، 
الفريقني  لقاء  أمــال في تكرار نتيجة  دفاعي، 
فـــي الـــجـــزائـــر قــبــل أســـابـــيـــع، وهــــي الــتــعــادل، 

لحصد النقطة الغالية.
فــي املــقــابــل، رصــد عبد الــقــادر أملـــاس، رئيس 
فـــريـــق مـــولـــوديـــة الــــجــــزائــــر، مـــكـــافـــآت مــالــيــة 
الــعــودة بالنتيجة  أجــل  مــن  خــاصــة لالعبيه 
املطلوبة من ملعب الترجي وحصد تأشيرة 
التأهل للدور ربع النهائي«. وقال أملاس في 
الترجي  أمــام  »مهمتنا  إعالمية:  تصريحات 
لــن تــكــون ســهــلــة، سنلعب بــكــل قـــوة للعودة 
املولودية شكل  التأهل من تونس،  بتأشيرة 
صعوبات لكل فريق لعب أمامه في البطولة، 
لدينا ثقة في قدراتنا على التأهل«. وأضاف 
رئيس املولودية: »مباراة الزمالك والخسارة 
األخـــيـــرة مــجــرد كــبــوة ولـــن نــكــرر الــخــطــأ في 
مواجهة الزمالك، وأدعو األشقاء في الزمالك 
لــلــتــركــيــز فــقــط فـــي مـــبـــاراتـــهـــم مـــع تــونــغــيــث 

السنغالي«.
ــط تــــرقــــب لــنــتــيــجــة لــقــاء  ــ ــ ــابــــل، ووسـ ــقــ فــــي املــ
املصري  الزمالك  يلتقي  واملولودية،  الترجي 
على ملعبه مع تونغيث السنغالي، في لقاء 
ال بديل خالله لأبيض سوى الفوز، أمال في 
تعثر املولودية. ويملك الزمالك حاليًا 5 نقاط 
فــي جعبته يــحــتــل بــهــا املــركــز الــثــالــث خلف 
التفوق  أفضلية  ولديه  واملــولــوديــة،  الترجي 
ــة،  ــبـــاشـــرة عــلــى املـــولـــوديـ فـــي املـــواجـــهـــات املـ
ويتيح لــه الــفــوز مــع تعثر املــولــوديــة التأهل 
اللقب،  على  املنافسة  آمــال  وإنــعــاش  رسميا 
السنغالي صاحب  لتونغيث  نقاط   4 مقابل 
املركز الرابع والــذي حقق مفاجأة كبيرة في 
الــجــولــة املــاضــيــة عــنــدمــا فــــاز عــلــى الــتــرجــي 

التونسي.
ويــخــوض الــزمــالــك الــلــقــاء بــصــفــوف مكتملة 
يـــراهـــن عــلــيــهــا بـــاتـــريـــس كـــارتـــيـــرون، املــديــر 
الــفــنــي، وتــضــم مــحــمــود عــبــد الــرحــيــم جنش 
ــونــــش  ــــود الــ ــمـ ــ ــــحـ ــى، ومـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــة املـ ــ ــراســ ــ ــــي حــ فــ
ومحمود عالء وحــازم إمــام الصغير وأحمد 
فــتــوح فــي الـــدفـــاع، وطــــارق حــامــد وفــرجــانــي 
ساسي محوري االرتكاز، وأشرف بن شرقي 
وشـــيـــكـــابـــاال »أحـــمـــد ســيــد زيــــــزو« ويــوســف 
ــــي الـــــوســـــط، وحـــمـــيـــد أحـــــــــداد فــي  أوبـــــامـــــا فـ
بــدأ  الــتــي   )1-3-2-4( لــعــب  بطريقة  الــهــجــوم، 
بــهــا كــارتــيــرون واليــتــه الــثــانــيــة مــع الــزمــالــك 
لــقــاء املــولــوديــة األخــيــر،  وحققت نجاحًا فــي 
التي حسمها في الشوط األول عبر تسجيل 
هدفني من خالل أوباما وشيكاباال. ويسعى 
كارتيرون ملواصلة صحوة النتائج وتحقيق 
الـــفـــوز مـــع انـــتـــظـــار هـــديـــة الـــتـــرجـــي، لحصد 
املنافسة  دائـــرة  فــي  والــبــقــاء  التأهل  تأشيرة 
عــلــى لــقــب بــطــل دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا. هــذا 
ورصدت إدارة الزمالك مكافآت مالية خاصة 
لالعبي الفريق في حال الفوز، شريطة التأهل 
للدور ربع النهائي، تصل إلى ألف جنيه لكل 

الزمالك يخوض 
مواجهة مصيرية حاسمة 

من أجل التأهل

إذا رحل ميسي عن كرة  سانتيانا: سأكون في غاية األسف 
القدم اإلسبانية

أعلن كارلوس ألونسو سانتيانا، الالعب السابق في صفوف ريال مدريد، أنه سيكون في 
»غاية األسف« إذا رحل األرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة وكرة القدم اإلسبانية 
بنهاية املوسم الحالي، رغم أنه أشار إلى أنه يأمل أال يكون موفقًا في مواجهة الكالسيكو 
القدم  كــرة  قطبي  بــن  األرض  كالسيكو  على  سانتيانا  وعــلــق  املقبل.  السبت  املرتقبة 
بفاصل  التوالي،  على  الترتيب،  في  والثالث  الثاني  مــدريــد،  وريــال  برشلونة  اإلسبانية، 
 »قلبي مؤيد ملدريد ولهذا السبب لدي فريق مفضل وهو ريال 

ً
نقطتن فقط بينهما، قائال

مدريد. هذه املباريات يفوز فيها الالعبون الرائعون والتفاصيل الصغيرة، ولهذا آمل أال 
إيجابية  ريــال مدريد  الحاسمة، وتابع: »صالبة  املواجهة  يكون ميسي ملهما« في هذه 
للغاية، إنه آخذ في التفوق، كما أنه قوي للغاية على املستوى البدني. املوقف إيجابي للغاية 

وأنا أميل إلى إمكانية إلحاق الهزيمة ببرشلونة«.

مدرب مانشستر يونايتد: مسرور بالنتيجة النهائية
املدير  سولشاير،  غــونــار  أولــيــه  النرويجي  أبـــدى 
الــفــنــي لــفــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، 
الـــذي حققه  بــالــفــوز بــهــدفــن نظيفن  »ســـــروره« 
فريقه على مضيفه غرناطة في ذهاب ربع نهائي 
أقــيــم على ملعب نويفو  الـــذي  ــــدوري األوروبــــي  ال
لـــوس كــارمــيــنــيــس. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
املــبــاراة، قــال سولشاير »بــدا األمــر وكــأن املــبــاراة 
كانت ستنتهي بنتيجة بهدف نظيف لكننا سعداء 
بتقدمنا   بهدفن، من الجيد تسجيل هدفن خارج 
الــنــهــائــيــة«. وأشـــار  بالنتيجة  ا سعيد  ـ ـ ـ أن أرضــنــا. 
املــدرب إلــى أن »مــاركــوس راشــفــورد سجل هدفًا 
رائعًا في املــبــاراة، إذ كان لديه الكثير من املهارة 
ــاف  ــة«، وأضــ ــعــ لــلــتــســجــيــل وجــــــاءت الــنــتــيــجــة رائــ
سولشاير عن هــدف راشــفــورد الــذي »لــم يتعاف 
النتيجة، تتعزز فرص  ذا جــودة استثنائية«. وبهذه  ا 

ً
كــان هدف لقد  تمامًا من اإلصــابــة. 

الفريق اإلنكليزي في العبور إلى الدور التالي حال استمر أداء الكتيبة اإلسبانية عند هذا 
املستوى في لقاء اإلياب، ومن املقرر أن يقام لقاء اإلياب بن الفريقن في 15 نيسان/أبريل 

الحالي في إنكلترا. 

نيكو هالكنبيرغ السائق االحتياطي الرسمي 
لفريق »أستون مارتن«

أكــــد فــريــق »أســـتـــون مـــارتـــن« الــــذي يــنــافــس في 
ســبــاقــات ســـيـــارات الــفــئــة األولـــــى )فــــورمــــوال 1( 
أن األملـــانـــي نــيــكــو هــالــكــنــبــيــرغ ســيــكــون الــســائــق 
لــــه فــــي مــــوســــم 2021.  الـــرســـمـــي  االحـــتـــيـــاطـــي 
املؤسسة،  مع  واسعة  بخبرة  هالكنبيرغ  ويتمتع 
حيث سبق أن كــان جــزءًا مــن الفريق بــن عامي 
2012 و2016، كما خاض سباقي جائزة كبرى 
2020، حيث  عــام  في  بوينت«  »ريسينغ  لصالح 
حــل مــحــل ســرخــيــو بــيــريــز )فـــي سيلفرستون( 
والنــــس ســتــرول )فـــي نــوربــورغــريــنــغ(. وشـــارك 
الــســائــق األملـــانـــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 33 ســنــة في 
»ويليامز« و»ريــنــو« و»ســاوبــر«،  176 سباقًا مع 
»فورس  مع  التي قضاها  الفترات  إلى  باإلضافة 
إنديا« و»ريسينغ بوينت«. وبعد هذا اإلعالن، قال 
هالكنبيرغ »إنه ألمر رائع أن أوقع هذه االتفاقية في وقت مبكر. إنني سعيد جدًا بالعمل 

مع هذا الفريق مرة أخرى«.

بيدرو بعد الفوز على أياكس: أعود بقوة للمنافسة
احتفى اإلسباني بيدرو رودريغيز، جناح روما، بفوز فريقه )2 - 1( على مضيفه أياكس، 
مؤكدًا أنه يعود بقوة بعد موسم عانى فيه العديد من املشكالت البدنية. وفي تصريحات 
لقد  أنني بحالة جيدة،  اإليطالية »أشعر  لقناة )سكاي سبوت(  بيدرو  املــبــاراة، قال  بعد 
أوقفتني بعض اإلصابات، لكنني اآلن أعود بقوة. يجب أن نلعب معا وأشعر بالراحة مع 
الفريق«. ولعب بيدرو )33 سنة( 32 مباراة، سجل فيها خمسة أهداف في أول موسم له 
في إيطاليا بعد مسيرته الناجحة مع برشلونة وتشيلسي. وتعليقًا على مباراة أياكس، 
قال باللغة اإليطالية »نحن نلعب بشكل جيد في أوروبا، علينا أن نستمر بهذه العقلية. 
نعلم أن مباراة اإلياب ستكون صعبة«. وُيعد روما، السابع في ترتيب الدوري اإليطالي 
والذي يبتعد عن املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا بفارق سبع نقاط، الفريق اإليطالي 
الوحيد الذي ال يزال ينافس في البطوالت األوروبية بينما يضع الدوري األوروبي كهدفه 

الرئيسي في املوسم الحالي.

األول،  الـــدور  فــي  شنايدر  باتي  منافستها،  على  وتفوقت 
ــاراة الــنــهــائــيــة فــي بــطــولــة »كــونــيــو«  ــبـ كــمــا ووصــلــت إلـــى املـ
اإليــطــالــيــة. كما وشــاركــت الــالعــبــة األمــيــركــيــة فــي بطولتي 
فرنسا و»ويمبلدون« عام 2010، وخسرت آنذاك من أمام 
دومينيكا سيبولكوفا وألونا بوندارينكو تواليًا. وفي عام 
مسيرتها  فــي  لــهــا  فـــوز  أكــبــر  ليبشينكو  حــقــقــت   ،2011
فالفيا  منافستها،  على  تفوقت  عندما  وذلـــك  الــريــاضــيــة، 
بــيــنــيــتــا، فـــي الـــــدور األول مـــن مــنــافــســات بــطــولــة فــرنــســا 
ليبشينكو في  عــام 2012، شاركت  آنـــذاك. وفــي  املفتوحة 
ماريا  منافستها،  على  وتفوقت  الدولية  »سيدني«  بطولة 
آنــذاك، خرجت  املفتوحة  أستراليا  بطولة  كيريلينكو. وفي 
الالعبة األميركية من الدور األول بعد الخسارة أمام دانييال 
بطولة  منافسات  في  ليبشينكو  ثم شاركت  هانتوشوفا. 
املرحلة األخيرة  السويس وخسرت في  »جي دي ف« في 

من التصفيات التأهيلية أمام مونا بارتيل )6 - 3( و)6 - 4(. 
وفي بطولة قطر املفتوحة في عام 2012، تأهلت ليبشينكو 
للدور الثالث وخسرت أمام املصنفة السادسة، أغنيسزكا 
راداونسكا )7 - 5( و)6 - 1(. وبعد ذلك، شاركت في بطولة 
النهائي، بعدما  الــدور ربع  إلى  الدولية ووصلت  »ممفيس« 
خسرت أمام منافستها، ألبيرتا بريانتي )7 - 5( و)6 - 3(.
وتــأهــلــت لــيــبــشــيــنــكــو لــبــطــولــة »مـــوتـــويـــا« فـــي مـــدريـــد عــام 
 ،2010 عــام  املفتوحة  فرنسا  بطلة  على  وتفوقت   ،2013
الــدور األول. بعد ذلــك، تفوقت  فرانسيسكا شيافوني في 
ثــم أطــاحــت  بــيــر )7 - 6( و)6 - 4(،  الــالعــبــة ســحــر  عــلــى 
بمنافستها أنابيل ميدينا غاريغس )6 - 1( و)7 - 6( و)6 
- 3(. وانتهت رحلتها في البطولة اإلسبانية أمام أغنيسزكا 
راداونسكا )6 - 4( و)6 - 4(، وبعد ختام البطولة وصلت 

إلى املركز الـ59 في التصنيف العاملي للسيدات ألول مرة.

رياض الترك

فارفارا  األصــل،  األميركية-األوكرانية  التنس  العبة  ُولــدت 
عــام 1986، وحققت خالل  أيــار/مــايــو   21 فــي  ليبشينكو، 
»الفردي«  فئة  لقبًا في منافسات  الرياضية 13  مسيرتها 
ولقبًا في منافسات »الزوجي«. وبدأت ليبشينكو ممارسة 
رياضة التنس في سن السابعة ووالدها كان مدربًا أيضًا. 
إلــى املركز  ووصــلــت خــالل مسيرتها فــي فئة »الــصــغــار« 
الدور  ـــ244 في عام 2004. وفي عام 2006، وصلت إلى  ال
الــثــانــي فـــي بــطــولــة أمــيــركــا املــفــتــوحــة وفـــي نــهــايــة املــوســم 
وصلت إلى املركز الـ83 في التصنيف العاملي للسيدات، كما 
وشاركت في بطولة »كانساس« سيتي األميركية، وحققت 

اللقب في نسخة عام 2011.
الدولية،  وفــي عــام 2009، شاركت في بطولة »م بي ســي« 

فارفارا ليبشيـنكو

على هامش الحدث

العبة تنس أميركية 
تحتل المركز الـ96 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

هل يُرافق 
الزمالك فريق 
الترجي إلى 
الدور الثاني؟ 
)Getty(

إعالمية،  تصريحات  في  الزمالك،  فريق  مدرب  كارتيرون،  باتريس  أكد 
المولودية  لقاء  في  تفكير  دون  المباراة  لخوض  العبيه  جهوزية 
والمولودية  الترجي  نتيجة  في  »التفكير  كارتيرون:  وقال  الترجي.  مع 
معنى  ال  اللقاء،  خالل  أو  قبل  وليس  تونغيث  مع  مباراتنا  انتهاء  بعد 
ألي نتيجة إذا تعثرنا، تركيزنا ينصب على تقديم عرض جيد أمام بطل 
السنغال وتحقيق فوز كبير إلسعاد الجماهير، نعم هناك أمل ونلعب 

آلخر لحظة، لكن علينا الفوز وتقديم مستوى مميز«.

كارتيرون يُحّفز الفريق

وجه رياضي

العب تحفيزا لهم.
وقـــــدم الـــزمـــالـــك عـــرضـــًا مــمــيــزًا فـــي مــواجــهــة 
ــة، وكــســر  ــيـ املـــولـــوديـــة خــــالل الـــجـــولـــة املـــاضـ
عقدة اللعب فــي الــجــزائــر، وحقق فــوزًا مهمًا 
أنــعــش آمــالــه فــي الــتــأهــل ومــواصــلــة الــزحــف 
على  الثانية  للنسخة  النهائية  املباراة  نحو 
الـــتـــوالـــي. وفــــي املــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، يلتقي 

الــوداد الستغالل عنصر األرض في تحقيق 
ــفـــوز، وإكـــســـاب عــنــاصــره الـــخـــبـــرات. وكـــان  الـ
الـــــوداد حــســم الــتــأهــل املــبــكــر بــعــد 4 جـــوالت 
فــقــط مـــن الـــبـــدايـــة، دفــعــت بــعــدهــا الــبــنــزرتــي 
ــثـــل أيــــوب  إلراحــــــــة عـــنـــاصـــره األســــاســــيــــة، مـ
الكعبي ومحمد أوناجم والتكناوتي ويحيى 
جــبــران، مــن لقاء كــايــزر تشيفز، بطل جنوب 

الـــــــوداد املـــغـــربـــي، مــتــصــدر جـــــدول الــتــرتــيــب 
برصيد 10 نقاط، في  لقاء تحصيل حاصل 
واحــدة«،  »نقطة  األنغولي  أتلتيكو  بترو  مع 
وبــمــجــمــوعــة العــبــي الـــرديـــف والـــبـــدالء تحت 
إشـــراف بــن شريفة، املـــدرب املــســاعــد، فــي ظل 
تفرغ فوزي البنزرتي، املدير الفني، وبرفقته 
العبيه األساسيني، ملباريات الدوري. ويسعى 

أفريقيا، في الجولة الخامسة وقبل األخيرة. 
وفي املجموعة نفسها، تتبقى بطاقة حائرة 
تحسم في الــصــدام املباشر الــذي يجمع بني 
ــايـــزر تــشــيــفــز الــجــنــوب  ــا الــغــيــنــي وكـ حـــورويـ
بالغة  مواجهة  فــي  يلتقيان  اللذين  أفريقي، 
الصعوبة يتيح الفوز فيها ألي منهما حسم 

بطاقة التأهل رسميًا.

تجنب فيسنتي ديل بوسكي الحديث عن العالقة بن سيرخيو راموس والنادي »امللكي« 
انتهاء عقدي  الحالي. وعن  املوسم  نهاية  اتفاق  إلى أفضل  الطرفان  أن يتوصل  وتمنى 
راموس وميسي نهاية املوسم، قال ديل بوسكي »بشأن راموس، أتمنى التوصل ألفضل 
اتفاق. بشأن ميسي، ال أدري إذا كان هذا آخر كالسيكو ولكني أعتقد أن ذهاب موهبة 
 »كروس 

ً
مثله ليس جيدًا«. كما وتحدث كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش قائال

لقد كانوا محورين في  أيضا بعمل فعال.  ومودريتش استثنائيان وكاسيميرو يقوم 
الجوانب الهجومية والدفاعية لريال مدريد في السنوات األخيرة«.

صورة في خبر

ديل بوسكي وعقد راموس

Saturday 10 April 2021 Saturday 10 April 2021
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الهدوء األمني في الجزائر دفع الكثير من هواة الصيد إلى العودة لممارسة ما يحبون. واليوم، يستنجد بهم المزارعون للقضاء 
على الخنازير التي خربت مزروعاتهم

الصيد البري
جزائريون يعيدون الحياة إلى الغابات

الجزائر ــ كمال بوحدة

أتاح استقرار األوضاع األمنية في 
الجزائر الفرصة مجددًا للصيادين 
للعودة إلى ممارسة هواية الصيد 
فــي الــغــابــات، بــعــد حــظــرهــا ألســبــاب أمنية. 
الغابات يشكل  وكــان وجــود الصيادين فــي 
خطرًا على حياتهم بسبب تمركز الجماعات 
املــســلــحــة فـــي الـــغـــابـــات قــبــل عــــام 2005. من 
جــهــة أخـــــرى، أدى الــتــوقــف املـــؤقـــت لــنــشــاط 
الــصــيــد إلـــى انــتــشــار الــخــنــازيــر وغــيــرهــا من 
الــحــيــوانــات الــتــي تــهــاجــم الــحــقــول واملــــزارع 
وحظائر املواشي، وتلحق أضرارًا بممتلكات 
ــع جــعــل بــعــض الــحــيــوانــات،  ــ املــــزارعــــن. واقـ
إلــى وسط  قــادرة على الوصول  كالخنازير، 
املـــدن والــبــلــدات بعدما وجـــدت األمـــان فيها. 
أن عــودة الصيد بعد استقرار األوضــاع  إال 
األمنية جعلت املزارعن يتنفسون الصعداء. 
ــم رحـــات الصيد 

ّ
ــنــظ

ُ
وفــي الــوقــت الــحــالــي، ت

ــزارعـــن الــذيــن  ــداءات املـ ــنـ الــبــري اســتــجــابــة لـ
أنــهــكــتــهــم األضـــــــــرار الـــكـــبـــيـــرة بــاملــحــاصــيــل 
ــاتـــن بــســبــب الـــخـــنـــازيـــر.  ــبـــسـ الــــزراعــــيــــة والـ
ــــات الـــصـــيـــد هـــذه  بـــالـــتـــالـــي، تــســتــهــدف رحــ
الــقــضــاء عــلــى الــخــنــازيــر. ويــدعــو املـــزارعـــون 
املناطق،  مختلف  مــن  الــصــيــاديــن  جمعيات 
إلى تنظيم رحات صيد في محيط مزارعهم 
وحــقــولــهــم فــي املــنــاطــق الجبلية عــلــى وجــه 
يــجــري وضـــع خطط ميدانية  خـــاص، حيث 

ملحاصرة الخنازير والقضاء عليها. 
وشجعت السلطات، عبر برامج تلفزيونية، 
الـــصـــيـــاديـــن عـــلـــى مـــمـــارســـة هـــوايـــتـــهـــم فــي 
ــار جــمــعــيــات لــتــنــظــيــم عــمــلــيــات الــصــيــد.  ــ إطـ
وفــي عــام 2008، أســس علي لحسن جمعية 
ــيــــاديــــن، وتــــضــــم عــــشــــرات الـــصـــيـــاديـــن  الــــصــ
للجزائر  املــحــاذيــة  املــحــافــظــات  مــن مختلف 
بينهم  مــا  فــي  التنسيق  وتتولى  العاصمة، 
الواقعة  الــغــابــات  فــي  لتنظيم رحـــات صيد 
»العربي  في والية تيبازة والعاصمة. يقول لـ
الجديد«، إن فكرة تأسيس الجمعية راودته 
منذ سنوات طويلة خال عمله في صفوف 
الجيش الوطني الشعبي. ونتيجة النخراطه 
)مجموعات  الــذاتــي  الــدفــاع  فــي مجموعات 
مكافحة  فــي  للمساعدة  السلطات  سلحتها 
اإلرهــــاب خــال تسعينيات الــقــرن املــاضــي(، 
كان يمضي جل وقته في الغابات والجبال، 
ويلتقي بالعديد من الصيادين، الذين كانوا 
الوالية  ينظمون رحــات صيد جماعية في 
ــذي يــقــطــن فــيــهــا وغـــيـــرهـــا مــــن الــــواليــــات  ــ الــ
الــقــريــبــة. وانـــطـــاقـــا مـــن االلــــتــــزم بــالــشــروط 
وتافي  السلطات،  حددتها  التي  والــقــواعــد 
ــتـــي قد  ــيـــل الـ الـــعـــديـــد مــــن املـــشـــاكـــل والـــعـــراقـ
تـــصـــادف الــصــيــاديــن، بــــدأ الــتــفــكــيــر بجدية 
بإطار قانوني يمكن العمل من خاله، ويكون 
عبارة عن هيئة لتسهيل مهمات الصيادين 
والـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم. ومـــن بـــن الــعــراقــيــل 
عدم السماح بالصيد إال بعد الحصول على 
الــواليــات. »ففي حال  ترخيص مــن سلطات 
الــصــيــد مــن دون تــرخــيــص، نــاحــق مــن قبل 
الغابات والــثــروة الحيوانية  أعـــوان حــراســة 
الـــبـــريـــة الــــذيــــن ال يــتــســامــحــون مــــع الــصــيــد 

العشوائي والدفاع عن الحقوق«.
الجمعية تضم صيادي  كانت  البداية،  في 
واليــتــي تــيــبــازة والــبــلــيــدة لــتــتــوســع الحقا 
حتى باتت تشمل صيادي محافظة الجزائر 
الــعــاصــمــة. يـــقـــول لــحــســن: »نــنــســق فـــي ما 

هوامش

)Getty( تضررت أرزاق العديد من المزارعين

االجتماعي  التواصل  صفحات  عبر  بيننا 
لــنــخــتــار املـــكـــان املــنــاســب لــلــصــيــد بحسب 

املناخ والظروف املحيطة باملنطقة«.  
من جهته، يشكو الصياد علي من صعوبة 
ــارود، الفـــتـــا إلــــى أنــهــا  ــ ــبـ ــ الـــحـــصـــول عــلــى الـ
إحدى أبرز املشاكل التي تواجه الصيادين 
في الوقت الحالي بسبب اإلجراءات األمنية 
بعضهم  يدفع  مــا  السلطات،  تتبعها  التي 
في الكثير من األحيان إلى اعتماد الوسائل 
إذ  القانونية من أجل الحصول عليه،  غير 
الــظــروف األمنية التي مــرت بها  لــم تسمح 
البارود  لبيع  الباد بوجود محال خاصة 
ومعدات الصيد على غرار بلدان أخرى. كما 
أن شـــراء أو حــيــازة بــنــادق الصيد تخضع 
إلجراءات قانونية وإدارية معقدة، ويتطلب 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــــن الــســلــطــات 
، األمــر الــذي حــال دون 

ً
املعنية وقتا طــويــا

ممارسة الكثير من الصيادين هوايتهم.  
ــبــــري الــكــثــيــر  تــتــطــلــب عــمــلــيــات الـــصـــيـــد الــ
مــن التنسيق بــن املــجــمــوعــات الــتــي تــوزع 
فــــي الـــغـــابـــات أو مــحــيــط الـــصـــيـــد )عـــبـــارة 
أجـــل تجنب  مــن  الــصــيــادون(،  يستخدمها 
الــــحــــوادث واإلصــــابــــات وضـــمـــان اإلطـــاحـــة 
ــن الــخــنــازيــر أو األرانـــــــب أو  ــدد مـ بــأكــبــر عــ
الـــحـــجـــل الــــبــــري. وتــــوضــــع خـــطـــط مــســبــقــة 
قــبــل الـــدخـــول إلـــى الــغــابــة، مـــع االســتــعــانــة 
بالكاب املدربة على منطقة الصيد. ومهمة 
ــراج الــحــيــوانــات  ــ هـــذه األخـــيـــرة إيــقــاظ وإخـ

املــســتــهــدفــة مـــن جـــحـــورهـــا ودفـــعـــهـــا نحو 
مجال الرمي كما يسمى. 

في املقابل، يخشى بعض الخبراء واملعنين 
بــالــبــيــئــة مـــن أن يــــؤدي الــصــيــد إلـــى تهديد 
الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة بــــاالنــــقــــراض، فــــي ظــل 
استمرار صيادين في اصطياد األرنب البري 
خــارج  البرية  الحيوانات  وبعض  والحجل 
الوصية.  السلطات  تحددها  الــتــي  األوقـــات 
ــرة تـــمـــنـــح الـــــضـــــوء األخـــضـــر  ــ ــيــ ــ فــــهــــذه األخــ
مــن شــهــر سبتمبر/  بـــدءًا  الــصــيــد  لعمليات 
أيـــلـــول وحــتــى فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط. وبــعــد هــذا 
الشهر، يبدأ موسم التزاوج والوالدة ويمتد 
حــتــى أغــســطــس/ آب. وكـــل رحــــات الصيد 
الــفــتــرة تــؤثــر بشكل كبير على  خـــارج هـــذه 
أنثى  الحيوانية. ففي حال اصطياد  الثروة 
األرنــــــب أو الــحــجــل الـــبـــري وهــــي حـــامـــل أو 
الصغار  الجحر، سيموت  في  لديها صغار 
أن بعض الساالت أصبحت  جوعا. ويؤكد 
تتناقص من عام إلى آخر وقد تنقرض في 

حال استمرار الصيد العشوائي.  
والسلطات  الصيادين  جمعيات  وتــحــرص 
عــلــى تــوعــيــة الــصــيــاديــن بــهــذه األســاســيــات 
الصيد.  مــواعــيــد  احــتــرام  البيئية وضــــرورة 
وتتولى شرطة الغابات القيام بدوريات في 
الغابات لتطبيق ذلك. في هذه السياق، يؤكد 
الناشط البيئي محمد عواد، وهو أحد هواة 
الصيد املعروفن على مستوى منطقة مراد، 
التي تبعد 105 كيلومترات غربي العاصمة 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه أحــب  الــجــزائــريــة، لـــ
هواية الصيد منذ صغره متأثرًا بالرحات 
التي كان يقوم بها مع والــده. ويحرص في 
والغابات  البيئة  حماية  على  نفسه  الــوقــت 
والحيوانات واحترام املنظومة البيئية التي 
تكاثر  وضمان  البرية،  الحياة  عليها  تقوم 
الحيوانات. وأصبح ينظم بعض التجمعات 
لـــصـــيـــادي املــنــطــقــة لــلــقــيــام بـــرحـــات صيد 
على مستوى الغابات الواقعة على الحدود 
مــع مــحــافــظــة عــن الــدفــلــى، غــربــي الــجــزائــر. 
في  الكبير  بالتنوع  مــعــروفــة  األخــيــرة  هــذه 
ــم 

ّ
ــثـــروة الــحــيــوانــيــة والــنــبــاتــيــة. كــمــا تــنــظ الـ

التعامل  كيفية  الــصــيــاديــن  لتعليم  دورات 
مـــع األســلــحــة وكــــاب الــصــيــد والــحــيــوانــات 
الــتــعــريــف بأهم  الــصــيــد، مــع  املستهدفة فــي 
القوانن التي تضبط هذه العمليات لالتزام 

بها والتدرب على الرماية الصحيحة. 
كـــذلـــك، نــجــحــت جــمــعــيــات الـــصـــيـــاديـــن في 
ــتــــرويــــج لــلــســيــاحــة الــجــبــلــيــة مــــن خـــال  الــ
التي  السياحية  املناطق  ببعض  التعريف 
يـــمـــكـــن أن تـــتـــحـــول إلـــــى وجــــهــــة ســيــاحــيــة 
الربيع  فصلي  خــال  خصوصا  للعائات، 
على  الصيادين  جمعية  وقامت  والصيف. 
بتنظيم  الجبلية،  بوجبرون  بلدة  مستوى 
مــخــيــم أتـــــاح لــلــعــائــات وهــــــواة الــســيــاحــة 
الجبلية من مختلف البلديات واملحافظات 
االحــتــفــال بــمــا جــنــاه الــصــيــادون، قــبــل بــدء 

الشواء وتناول العشاء في الهواء الطلق.  

يدعو املزارعون 
جمعيات الصيادين من 

مختلف املناطق إلى 
تنظيم رحالت صيد 
في محيط مزارعهم 
وحقولهم في املناطق 

الجبلية على وجه 
خاص، حيث يجري 
وضع خطط ميدانية 
ملحاصرة الخنازير 

والقضاء عليها

■ ■ ■
تحرص جمعيات 

الصيادين والسلطات 
على توعية الصيادين 

بهذه األساسيات 
البيئية وضرورة 

احترام مواعيد الصيد. 
وتتولى شرطة الغابات 

القيام بدوريات في 
الغابات لتطبيق ذلك

باختصار

رشا عمران

تقّدمُت، يوما، بطلب يد رجل أحبه. كنا معا في مكان 
جميل، هـــدوء وأشــجــار، نــتــنــاول طــعــام الــعــشــاء على 
أنغام موسيقى رومانسية، في جو شبيه بجو األفالم 
 في تفاصيل 

ً
األجنبية العاطفية الخفيفة، كنت غارقة

بالحب نحو  أنــنــي متدفقة  والــلــحــظــة، وأشــعــر  الــحــالــة 
ذلــك الــرجــل، فــكــان تعبيري عــن ذلــك أنــنــي طلبت يده 
صراحة ووضوحا: »هل تتزوجني؟« قلت له من دون 
ترّدد، وطبعا، كما هو واضح اآلن، إن هذا لم يحدث، لم 
يرفض بشكل صريح، لكنه لم يوافق أيضا. تخلص 
ــراج الطلب بــطــرفــٍة سخيفة أو بــذريــعــٍة مــا. لم  مــن إحـ
وكان  يقبل،  لم  الحظ  لحسن  لكنه  تماما.  أتذكر  أعــد 
أرتكب  أنني  وقتها  أشعر  يجعلني  لم  أنــه  اللطف  من 
فعال ناشزا، لكن ما حدث أنني أنا التي شعرت الحقا 
أعيش مع  وأنــا  بعدها،  مــدة  فعلت. قضيت  مــا  بهول 
كما  كبيرا،  إثما  ارتكبُت  أنني  لو  كما  فعلته،  ما  ثقل 
لو أنني ابتذلت وامتهنت نفسي، مع أنني حني هدأت 
ــرت 

ّ
ــد فــيــه مـــا يــشــني. فــك ـــرت بــمــا حــصــل، لـــم أجـ

ّ
وفـــك

باألمر بالظرف واللحظة املحيطة به، ثم تجاوزته طبعا 
وسخرت منه. وسخرت مما فعلته بنفسي الحقا. قبل 

أيام، كنت أشاهد على شبكة نتفليكس فيلما كوميديا 
رومانسيا خفيفا، عن شابة جميلة ترتبط بقصة حب 
مع شاب يعمل جــراح قلب منذ أربــع سنوات. ومع كل 
مناسبة، كانت تنتظر أن يتقّدم لها بطلب الــزواج، لكن 
أنــه يذهب في رحلة علمية  هــذا لم يحصل، ويصادف 
إلى إيرلندا، في شهر فبراير/ شباط. وتتذكرهي أن ثّمة 
عادة في إيرلندا في يوم 29 فبراير، الذي يصادف كل 
الــزواج من الشاب  أربع سنوات، أن الفتاة تتقدم بطلب 
الــزواج، وتقّدمه له مع  الــذي تحّبه، وتشتري هي خاتم 
هذا  لتفعل  بحبيبها  تلتحق  أن  فتقّرر  ــزواج،  الـ عــرض 
كالعادة  الفيلم طبعا  أحـــداث  تــجــري  فــبــرايــر.  يــوم 29 
الوقت  لــتــصــادف فــي طريقها مــا يعيق وصــولــهــا فــي 
املناسب، وتتعّرف على شاب يساعدها على ذلك، وتقع 
في غرامه. وحني تخبر هذا الشاب بسبب رحلتها إلى 
لو  ينفع،  ال  »هــذا  لها ساخرا وحاسما:  يقول  إيرلندا، 

كان يريد الزواج بك لفعل هو ذلك«.
الــزواج  الفيلم، طلب  أشاهد  وأنــا  تلك،  رت حادثتي 

ّ
تذك

في كل العالم يقوم به الرجل. االستثناءات قليلة، تحُدث 
الضوء  يتم تسليط  الــســر. ال  فــي  تــحــُدث  لكنها  طبعا 
أمــٌر مستغرٌب فعال. ولعل  الفن، وهو  عليها حتى في 
أشهر طلب زواج، في التاريخ املــدون، تقدمت به سيدة 

نحو رجل، هو ما فعلته السيدة خديجة مع النبي محمد، 
حني طلبته هي للزواج، قبل نزول الوحي والدعوة. 

ملاذا يعتبر سيئا أن تتقّدم امرأة بطلب الزواج من رجل؟ 
في العصر األمومي، كان األمر يتم على النحو التالي: 
الــرجــال علنا،  مــن  تــريــد معاشرتهم  املـــرأة مــن  تختار 
العصر  ذلك  لها. في  وينتسبون  أطفاال  نجب منهم 

ُ
وت

كانت املرأة/ األم هي من تقوم بكل شيء، حتى الصيد. 
الــذي تعيش  للمجتمع  االقــتــصــادي  الحامل  هــي  كانت 
فيه، ذلك قبل عصر التوحيد، قبل أن يتحول الزمن إلى 
عصر الذكورة بكامله، قبل أن يصبح الرجل املسؤول 

عن تأمني معيشة مجتمعه. إذا لطاملا كان األمر مرتبطا 
باالقتصاد/ السلطة. من يملك السلطة مباٌح له فعل ما 
الخضوع  عليه  للسلطة  يخضع  من  إجتماعيا،  يشاء 
ملــا تسنه مــن قــوانــني، وهــو مــا كــّرســتــه الحــقــا األديـــان 
السماوية الثالثة، التي عّززت ذكورية املجتمع وعززت 
سلطة الرجل، وبنت مجموعة من )القيم( االجتماعية، 
ال يحق للنساء الخروج عنها، حتى بعد أن تم تحييد 
تلك  ظلت  األوروبـــيـــة،  املجتمعات  فــي  الكنيسة  سلطة 
الذكورية  القيم  اإلجتماعي،  التعامل  في   

ً
ســائــدة القيم 

الثاني  النسق  فــي  دائــمــا  ــرأة  املـ تجعل  الــتــي  السلطوية 
الــنــســوي املديد  الــنــضــال  الــرغــم مــن  مــن املجتمع، على 
املكاسب  من  الرغم  وعلى  السلطة.  هــذه  من  للتخلص 
ــتــي تــحــقــقــت، والـــشـــراكـــة الــكــامــلــة فـــي اإلقــتــصــاديــن،  ال
املنزلي واملجتمعي، دخول املرأة سوق العمل منذ زمن 
طويل، ال يسمح للمرأة أن تعود إلى العصر الذي تطلب 
املحمية  الطبقات  إال في  مــا،  االقــتــران برجٍل  فيه علنا 
تلك  أفـــراد  لسلوك  غــطــاء  ثــّمــة  املــالــيــة، حيث  بسلطتها 
الطبقات، يحميها من التعّرض للتنمر االجتماعي الذي 
تتعّرض له نساء الطبقات األدنى، فيما لو تجّرأن على 
الخروج عن )القيم( املكرسة، القيم التي قضت بالكامل 

على كل ما يمّت للعصر األمومي الجميل بصلة.

هل تتزوجني؟

وأخيرًا

في العصر األمومي، 
كانت المرأة تختار من تريد 

معاشرتهم من الرجال علنًا، 
وُتنجب منهم أطفاًال

السبت 10 إبريل/ نيسان 2021 م  28  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2413  السنة السابعة
Saturday 10 April 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




