
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

»فايزرـ بايونتيك« يطلب ترخيصًا لجرعة ثالثة من لقاحه

    مجلس النواب يؤجل 
القرار في مسألة رفع 

الحصانة عن ثالثة نواب 
مطلوبين للتحقيق

    وزير الداخلية في 
حكومة تصريف األعمال 
يرفض رفع الحصانة عن 
المدير العام لألمن العام

    أهالي ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت يهددون 

بالتصعيد 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

    توقف معامل 
الكهرباء عن العمل 

والدوالر إلى 19000 ليرة 
التفاصيل  صفحة  9

سياسة

اقتصاد

مجتمع

منوعات

ثقافة

مقابر الجيش 
العراقي مصدر 
تسليح لـ فصائل 

»الحشد الشعبي«

الجزائر: االقتصاد 
أولوية السلطة 

بعد ترتيب 
مؤسسات الحكم

»آنيت« يفتتح 
»كاّن«: قسوة 

ومآٍس ومشاعر 
متناقضة

ألمانيا تسعى إلى 
مواجهة النقص 
في الحرفيين عبر 

جذب الكفاءات

الفقر في األردن: 
خطة مواجهة 

حكومية بـ2.5 مليار 
دوالر

نيكوال غراتو... 
البقاء في مكان 

يهجره الجميع

02

04

10

18

22

24

في العدد

أفغانستان 
طالبان 
تتوسع

يُثير رسم حركة 
»طالبان« خريطة 

سياسية جديدة 
في أفغانستان 

عبر سيطرتها على 
مساحات ومعابر 

حدودية قلق 
السلطات أوًال ودول 

الجوار ثانيًا، لجهة 
مستقبل هذا البلد 

االستراتيجي.

6ـ7

انفجار بيروت

حشدت الحكومة المليشيات لمحاربة »طالبان« في هرات  )هوشانغ هاشمي/فرانس برس(

سيطلب  أنــه  بايونتيك«  »فــايــزر-  تحالف  أعلن 
تــرخــيــصــا لــجــرعــة ثــالــثــة مـــن لــقــاحــه املــضــاد 
لــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد لــتــعــزيــز فــاعــلــيــتــه، 
الوباء  إلــى تفاقم  املتحور دلتا  يــؤدي  في وقــت 
ــا فــي  ــفــــاعــ ــا ويـــســـبـــب ارتــ ــيـ ــقـ ــريـ ــي آســـيـــا وأفـ فــ
ــا والــواليــات  عــدد اإلصــابــات فــي كــل مــن أوروبــ
املــتــحــدة. وقــــال الــتــحــالــف إنـــه يــنــوي أن يطلب 
»خـــال األســابــيــع املــقــبــلــة« تــرخــيــصــا مــن أجــل 
في  لقاحه، خصوصا  مــن  ثالثة  إعــطــاء جرعة 
الواليات املتحدة وأوروبا لتأمني حماية مناعّية 
ــني 

َ
ــوا الــجــرعــت

ّ
مـــعـــّززة لــأشــخــاص الـــذيـــن تــلــق

إن  بيان  في  الشركتان  وقالت  والثانية.  األولــى 
»معطيات تمهيدية للدراسة تدل على أن جرعة 
معززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية تمنح 
من  عالية  مستويات  تفعيلها  عبر  ثابتا  أمانا 
األجــســام املــضــادة«، بما في ذلــك ضد املتحور 
بيتا الذي ظهر في جنوب أفريقيا. وتابعتا أن 
هـــذه املــســتــويــات »أعــلــى مــا بــني خــمــس وعشر 
الجرعتني  الــتــي شــوهــدت بعد  مـــرات« مــن تلك 
ــى أن  ــــى والــثــانــيــة. وأشـــــارت الــشــركــتــان إلـ األولـ
املختبر ضد  فــي  جــيــدة  نتائج  أظــهــر  لقاحهما 
قادرة  ثالثة  لذلك ستكون جرعة  دلتا،  املتحور 

عــلــى تــعــزيــز املــنــاعــة ضـــده أيــضــا، موضحتني 
الفرضية«.  هذه  »لتأكيد  جارية  االختبارات  أن 
لكن إدارة الغذاء والدواء األميركية )إف دي إيه( 
ومراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها )سي 
دي سي( بدتا حذرتني، وقالتا في بيان مشترك 
إنهما تدرسان ما إذا كانت »هناك حاجة أم ال« 
لجرعة ثالثة من اللقاح. وأضافتا أّن »األميركيني 
إلى  بالكامل ال يحتاجون  التطعيم  تلقوا  الذين 
الحالي«. وفي  الوقت  )ثالثة( في  جرعة معّززة 
سياق اللقاحات أيضا، قالت كوبا يوم الخميس 
إن لــقــاحــهــا »ســوبــيــرانــا 2«، الـــذي يــؤخــذ على 

»سوبيرانا  ويسمى  ُمــعــزز  لــقــاح  مــع  جرعتني 
بـــلـــس«، أثــبــت فــعــالــيــتــه ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
بــنــســبــة 91.2 فـــي املـــائـــة فـــي املـــراحـــل األخــيــرة 
التجارب السريرية، بعد أنباء مشابهة عن  من 
لقاحها الــذي يحمل اسم »عبد الله«. وجــاء هذا 
اإلعــــان مــن شــركــة األدويـــــة الــبــيــولــوجــيــة »بيو 
شرف 

ُ
ت الدولة، والتي  التي تديرها  كوبا فارما« 

على معهد »فيناي«، الذي ينتج »سوبيرانا 2«، 
ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 

الذي ينتج اللقاح »عبد الله«. 
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

السلطة تتحدى طلبات القضاء
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سد النهضة: ماذا بعد مجلس األمن؟
أمام مصر  تبرز طريقتان  النهضة،  بخصوص سد  قراره  األمن  تأجيل مجلس  مع 

والسودان لالنسحاب من اتفاق المبادئ وقطع الطريق على إثيوبيا. ]4ـ5[

يستغل محتالون قلة 
خبرة مشتري العقارات في 

تركيا وجهلهم بالقوانين 
للنصب عليهم عبر وسائل 

متنوعة.
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رئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري. وأّكــد عدد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــالـــي الــضــحــايــا لــــ ــن أهـ مـ
أنـــهـــم يـــريـــدون أن تـــرفـــع الــحــصــانــات الــيــوم 
الذي  املماطلة  أسلوب  ويرفضون  الغد،  قبل 
ينتهجه أهــل السلطة فــي كــل مــلــف، وهــم لن 
يــســمــحــوا بــــأن تــذهــب دمــــاء أوالدهــــــم هــــدرًا، 
ــم الــــكــــامــــل لــلــمــحــقــق  ــهـ ــمـ ــلـــى دعـ مــــشــــدديــــن عـ

األهالي، طالبًا منهم  التوسط لدى  حمدان 
االبــتــعــاد ومــنــعــهــم مـــن الـــدخـــول إلـــى بــاحــة 
 األهالي رفضوا ذلــك، ما 

ّ
أن التينة، إال  عني 

حدا بالقوى األمنية إلى استقدام تعزيزات 
إضافية.

ورفع األهالي شعار »ال حصانات فوق دماء 
أوالدنــــــا«، وأطــلــقــوا شـــعـــارات حــــادة طــاولــت 

وفي  عمله.  مواصلة  عليه  ني 
ّ
ومتمن العدلي 

بيان صــدر عــن األهــالــي الحــقــًا، شـــددوا على 
أن »هــدفــنــا الــوحــيــد هــو محاسبة كــل مــن له 
يـــد بــقــتــل إخــوتــنــا وأبــنــائــنــا. لـــذلـــك، إلـــى كل 
ويرفض  الحصانة،  من يختبئ تحت غطاء 
طــلــب االســـتـــجـــواب أو غـــيـــره عــبــر الــتــاعــب 
ــه مـــتـــورط أو  ــ

ّ
عــلــى الـــقـــانـــون، فــهــو يــبــرهــن أن

لـــديـــه مـــعـــلـــومـــات تــهــمــنــا وتـــفـــيـــد الــتــحــقــيــق. 
ولــهــم نـــقـــول، تــهــربــكــم مـــن الــتــحــقــيــق يــعــادل 
إلــى بيوتكم مــن دون  بــالــدخــول  لنا  السماح 
ومعرفة  بــالــقــوة  للتحقيق  لجلبكم  إذن،  أي 
مـــدى تــواطــئــكــم مــع املــلــيــشــيــات الــداخــلــيــة أو 
الدول واألموال الخارجية«. وختموا بيانهم 
بالقول: »ما زلنا ننتظر مثولكم أمام القضاء، 

وفي حال عدمه استنظروا منا ما لم ترونه 
سابقًا من تحركات غير سلمية«.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه املماطلة 
ــّي صــفــحــة االســـتـــدعـــاءات الــقــضــائــيــة،  إلـــى طـ
إلــى خواتيمها  الــوصــول  ومــنــع القضية مــن 
ــدم مــعــرفــة  الــطــبــيــعــيــة قـــانـــونـــًا، وبــالــتــالــي عــ
املـــتـــســـّبـــب بـــانـــفـــجـــار 2750 طـــنـــًا مــــن نـــتـــرات 
األمونيوم، أودى بحياة 215 شخصًا وجرح 
أكثر من 6500 آخرين وشّرد 300 ألف مواطن 
 عــــن تــســجــيــل خــســائــر 

ً
ــروت، فــــضــــا ــ ــيـ ــ فــــي بـ

بــمــئــات مـــايـــني الــــــــــدوالرات. وحـــــول تــأجــيــل 
ــن، كـــشـــف نـــائـــب رئــيــس  ــعـ ــطـ ــّت بــطــلــب الـ ــبــ الــ
املــجــلــس الــنــيــابــي، إيــلــي الــفــرزلــي، أنـــه »بعد 
االطـــــاع عــلــى مـــا تــضــمــنــه الــطــلــب فـــي دورة 
االنعقاد االستثنائية، والتي تضمنت ادعاء 
بموجب قوانني عديدة من قانون العقوبات، 
طــلــب املــجــلــس خـــاصـــة عـــن األدلــــــة الــــــواردة 
املــاحــقــة«.  حيثيات  مــن  للتأكد  بالتحقيق، 
وشّدد على أن »الهيئة املشتركة ستعقد فور 
تــزويــدهــا بــالــجــواب املــطــلــوب اجتماعًا آخــر، 
واســتــكــمــال الــبــحــث وإعــــداد الــتــقــريــر للهيئة 
العامة وفقًا لألصول للبت بالطلب املذكور«. 
وأكـــد أنــه »إذا وصــلــت املــعــلــومــات اإلضافية 
التي طلبناها غــدًا، ال قيمة ملهلة الـ 15 يومًا 
املــعــطــاة مـــن تـــاريـــخ تــوفــر كــامــل املــلــف وفــقــًا 
لــلــمــادة 91. وبــمــجــرد أن يــصــل املــلــف، يجب 
أن ُيبت بــه خــال 24 ســاعــة«. كما شــدد على 
املطلوبة  للحقيقة  »الــوصــول  يــريــدون  أنــهــم 
 
ً
تسهيا بيطار،  القاضي  مهمة  تسهيل  عبر 

للمهمة املطلوبة«.
ــنـــواب الــثــاثــة املــطــلــوب رفــع  مـــع الــعــلــم أن الـ
الحصانة عنهم هم وزير املالية األسبق علي 
األسبق غازي  األشغال  حسن خليل، ووزيــر 
زعيتر، املنتميان لحركة »أمل«، بقيادة بري، 
األســبــق نهاد  الداخلية  إلــى وزيــر  باإلضافة 
املــشــنــوق، املــحــســوب عــلــى »تــيــار املستقبل« 
ــــف ســعــد 

ّ
بــــقــــيــــادة رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة املــــكــــل

الــحــريــري. وقـــد طــلــب بــيــطــار رفـــع الحصانة 
عــنــهــم بــمــوجــب مــنــاصــبــهــم الــــوزاريــــة خــال 
التي كانت تنقل  دخــول سفينة »روســـوس« 
نــتــرات األمــونــيــوم إلـــى مــرفــأ بــيــروت، وتــّمــت 
مـــصـــادرة مــوجــوداتــهــا وتــركــهــا بــإهــمــال في 
ــن الـــافـــت أن حسن  مــســتــودعــات املـــرفـــأ. ومــ
خليل وزعيتر هما عضوان في لجنة اإلدارة 

والعدل النيابية.
التينة، تــوّجــه ذوو  وبــعــد تجّمعهم فــي عــني 
فــي  الـــداخـــلـــيـــة  مــــقــــّر وزارة  إلـــــى  الـــضـــحـــايـــا 
الــصــنــايــع ـ بـــيـــروت، لــاحــتــجــاج عــلــى رفــض 
فهمي رفع الحصانة عن إبراهيم. وبّرر فهمي 
قراره بأنه استند إلى رأي الدائرة القانونية 
 »أطــنــان نترات 

ّ
الـــوزارة، التي اعتبرت أن في 

القضائية،  األجهزة  بعهدة  كانت  األمونيوم 
وعليها حجز قضائي. وبالتالي، هي ليست 

من اختصاص األمن العام«.
من جهته، أصــدر إبراهيم بيانًا حــول »قــرار 
ــفـــجـــار مــرفــأ  املـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــــي قــضــيــة انـ
ــارق بــيــطــار، بــطــلــب إذن  بـــيـــروت الــقــاضــي طــ
ماحقتي في هذه القضية«، معلنًا أنه يقف 
الــقــانــون، وأنـــه سيتخذ تدابير  تــحــت ســقــف 
ــوا الــتــأثــيــر على  ــاولــ قــانــونــيــة بــحــق مـــن »حــ
مــجــريــات الــتــحــقــيــق وتــشــويــه صـــورتـــه أمـــام 
قوله، وذلك  حــّد  اللبناني« على  العام  الــرأي 
بما خّص معلومات تناقلتها وسائل إعام 
إبراهيم  واتهمت  العدلي  املحقق  قــرار  حــول 
إلى  األمونيوم  تهريب  صفقات  في  بتورطه 
ــور إعــــان الــقــاضــي  ــه فـ ســـوريـــة. مـــع الــعــلــم أنـ
ادعــاءه على شخصيات سياسية وعسكرية 
لجريمة  االحــتــمــالــي  القصد  »جــنــايــة  بتهمة 
اإلهــمــال والتقصير ألنهم  الــقــتــل« و»جــنــحــة 
كــانــوا على درايـــة بــوجــود نــتــرات األمونيوم 
ــب الــبــلــد خطر 

ّ
ولــــم يــتــخــذوا إجـــــــراءات تــجــن

االنــفــجــار«، بـــدأت حملة دعــائــيــة فــي شــوارع 
بيروت دعمًا لعباس إبراهيم.

السلطة تتحدى طلبات القضاء

سبق لألمين العام لحزب اهلل حسن نصراهلل، أن ذكر يوم اإلثنين الماضي، 
من  »شكل  بيروت  مرفأ  انفجار  في  بالتحقيق  المتعلقة  التسريبات  أن 
»المدعى عليهم  السياسي«، مبديًا »أسفه« لمعرفة  التوظيف  أشكال 
خبر االدعاء من اإلعالم«. وأضاف »ما نسعى إليه هو العدالة والحقيقة. 
مطالبًا  مخفية«،  زالت  ما  والحقيقة  بعيدة،  العدالة  الساعة،  وحتى 
الجريمة، وما إذا كان يوجد  التقني »لنعرف سبب هذه  التحقيق  بنشر 

أي استهداف سياسي«.

ضغط حزب اهلل

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

في مؤشر جديد على اإلجحاف 
اللبنانية  السلطات  من  مارس 

ُ
امل

مرفأ  انفجار  ضحايا  ذوي  ضــد 
بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/ آب 2020، والـــذي 
أودى بحياة 215 شخصًا، كانت السلطات 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة تـــتـــحـــدى طـــلـــبـــات الــقــضــاء 
السياسيني  املسؤولني  من  عــدد  باستدعاء 
الحصانات عن  رفــع  إذ رفضت  واألمــنــيــني، 
هــؤالء، وهــو ما أثــار غضب أهالي ضحايا 
رفــعــوا شعار »ال حصانات  الــذي  االنفجار 
فــوق دمـــاء أوالدنــــا«. وأّجـــل مجلس الــنــواب 
القرار النهائي في مسألة رفع الحصانة عن 
ثاثة من نوابه هم علي حسن خليل )وزير 
مالية سابق(، نهاد املشنوق )وزير داخلية 
سابق( وغازي زعيتر )وزير أشغال سابق(، 
العدلي  املحقق  مــن  املــقــّدم  الطلب  بموجب 
فــي انــفــجــار بــيــروت الــقــاضــي طـــارق بيطار 
كــانــوا وزراء  للتحقيق مــع هــؤالء بصفتهم 
بني 2014 و2020. وانتهت الجلسة املشتركة 
لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة اإلدارة 
ــة الــــواردة  والــعــدل بطلب خــاصــة عــن األدلــ
فـــي تــحــقــيــقــات بــيــطــار وجــمــيــع املــســتــنــدات 
املــــدعــــويــــن  بـــجـــمـــيـــع  ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ املـ واألوراق 
للتحقيق واملطلوب رفع الحصانات عنهم. 
وتـــوازى ذلــك مــع رفــض وزيـــر الداخلية في 
ــال مــحــمــد فهمي  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف األعــ
طلب القاضي بيطار استجواب املدير العام 

لألمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ــــذي كـــانـــت تــعــقــد فــيــه هيئة  وفــــي الـــوقـــت الـ
مكتب مجلس النواب ولجنة اإلدارة والعدل 
رفع  طلب  لـــدرس  مشتركة  جلسة  النيابية 
الــعــدل، كان  الــذي ورد مــن وزارة  الحصانة 
ــول مــقــّر  ــ أهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا يـــحـــاولـــون دخــ
األمنية،  القوى  من  أواًل  فُمنعوا  االجتماع، 
تــدافــع أصيب فيه عــدد من  قبل أن يحصل 
األهــالــي. وُســّجــلــت حـــاالت إغــمــاء لــعــدد من 
األمهات وتحطيم صور أبنائهن الضحايا. 
ــبــــرملــــان عــلــي  وحــــــــاول مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس الــ

بغداد ـ سالم الجاف

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــنــــح إعـــــــــان مـــفـــوضـــيـــة االنــ مــ
ــدء الــدعــايــة  الـــعـــراقـــيـــة، الــخــمــيــس، عـــن بــ
االنـــتـــخـــابـــيـــة الســـتـــحـــقـــاق االنـــتـــخـــابـــات 
إجـــراؤهـــا في  املــقــرر  املــبــكــرة  التشريعية 
القوى  املقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/   10
الذين  واملرشحني  السياسية،  واألحــزاب 
يـــعـــتـــزمـــون املــــشــــاركــــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
الحمات  لبدء  األخــضــر  الــضــوء  املبكرة، 
الــدعــائــيــة، وســــط مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال 
اندالع صراعات سياسية ترافق الدعاية 
لــلــمــرشــحــني. وقـــــــّرر مــجــلــس املــفــوضــني 
ــة االنــــتــــخــــابــــات الـــســـمـــاح  ــيـ ــفـــوضـ فـــــي مـ
ــة  ــادقــ ــمـــرشـــحـــني الـــــذيـــــن جـــــــرت املــــصــ ــلـ لـ
ــم، بـــمـــمـــارســـة الـــدعـــايـــة  ــهــ ــائــ ــمــ عـــلـــى أســ
وبدأ  املقبل.  أكتوبر   7 حتى  االنتخابية 
جــمــهــور بــعــض املـــرشـــحـــني، مــنــذ مــســاء 
الــخــمــيــس، بــنــشــر تــســلــســل مــرشــحــيــهــم 
وأرقــام دوائــرهــم االنتخابية عبر مواقع 
ــي، وفــــــي الـــطـــرق  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
مؤشر  فــي  املختلفة،  السكنية  واألحــيــاء 
إلى االنطاق الفعلي للدعاية االنتخابية. 
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع ذلــــــــــك، أعــــــــــرب نــــــواب 
وســـيـــاســـيـــون عـــراقـــيـــون عـــن أمــلــهــم في 
اتــــخــــاذ الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة إجـــــــراءات 
لــــــضــــــمــــــان ســـــــاســـــــة فـــــــتـــــــرة الــــــدعــــــايــــــة 
ــل.  ــاكـ ــــن املـــشـ ــلــــوهــــا مـ االنـــتـــخـــابـــيـــة، وخــ
ــار  ــبـ ــنـــائـــب عــــن مــحــافــظــة األنـ وتــــوقــــع الـ
ــمـــدي أن تــتــســبــب الــحــمــلــة  يــحــيــى املـــحـ
بصراعات سياسية، لشدة التنافس بني 
»العربي  املرشحني، مطالبًا في حديث لـ
ــة االنــــتــــخــــابــــات  ــيــ ــفــــوضــ الــــــجــــــديــــــد«، مــ
والسلطة التنفيذية بالحفاظ على سير 
ــّدد املــحــمــدي  ــ الــحــمــلــة بـــا مـــشـــاكـــل. وشــ
ــرورة تــوفــيــر الــبــيــئــة املناسبة  ــ عــلــى »ضـ
املــال  أن يحضر  متوقعًا  لــانــتــخــابــات«، 
الــســيــاســي بــقــوة خــــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، 
خصوصًا من قبل األحزاب التي مارست 
الــــعــــام 2003،  ــنـــذ  مـ ــيـــاســـي  الـــسـ ــمـــل  الـــعـ
بحسب رأيــه، معتبرًا أن ذلك سينعكس 

وعلى  املستقلني،  املرشحني  على  سلبًا 
األحزاب التي ال تملك املال.

فــي املــقــابــل، أكـــد مــســؤول فــي مفوضية 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االنـ
ســــتــــراقــــب  املــــفــــوضــــيــــة  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
لضمان  للمرشحني  الدعائية  الحمات 
عــــــدم حـــــــدوث خـــــروقـــــات خــــــال الـــفـــتـــرة 
التي تسبق موعد االنتخابات،  املتبقية 
وأنـــهـــا ســتــطــبــق إجــــــراءات صـــارمـــة ضد 
ــفــــني، الـــــذيـــــن ســــتــــفــــرض عــلــيــهــم  ــالــ ــخــ املــ
مالية.  دفع غرامات  بينها  عقوبات، من 
ــّدد عــلــى وجــــوب أن تــكــون الــدعــايــة  ــ وشـ
»ضــمــن الــســيــاقــات الــتــي تــجــري عليها 
لن  االنــتــخــابــات، حيث  مفوضية  أنظمة 
املرشحني  على  بالتجاوز  السماح  يتم 

من قبل املنافسني«. 
من جهته، لم يبد النائب العراقي السابق 
صادق املحنا ثقته بالعملية االنتخابية، 
مــعــتــبــرًا أن نــتــائــجــهــا لــــن تــخــتــلــف عــن 
سابقتها التي جرت في 2018. كما اعتبر 
املحنا، في حديث مع »العربي الجديد«، 
يعني  االنتخابية ال  الدعاية  انطاق  أن 
معوقات،  دون  سيجري  االستحقاق  أن 
»االستخفاف  بـ الحاكمة  الطبقة  واتــهــم 
الصراع  أن  مبينًا  العراقيني«،  بمشاعر 
السياسي قد بــدأ. وحــول ذلــك، توقع أن 
»نـــشـــهـــد صــــراعــــات حـــامـــيـــة بــــني بــعــض 
األطــراف«، موضحًا أن ذلك كان واضحًا 
»مــن خــال طبيعة األسماء التي ظهرت 

في قائمة االجتثاث«. 
قــّررت،  قد  االنتخابات  وكانت مفوضية 
ــاء املـــاضـــي، اســتــبــعــاد 155  ــعــ يــــوم األربــ
االنتخابي،  السباق  من  جديدًا  مرشحًا 
بسبب انتمائهم السابق لحزب »البعث« 
املحظور في الباد، وذلك وسط تصاعد 
الــتــحــذيــرات مــن قبل نـــواب مــن تسييس 
ــة ضــغــوط  ــارســ ــمــ ــمـــل املـــفـــوضـــيـــة، ومــ عـ
عــلــيــهــا بــشــأن اســتــبــعــاد أســـمـــاء معينة 
ضـــمـــن تـــنـــافـــس الـــــدوائـــــر االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
في  ومــســؤولــني  مــن سياسيني  وبتأثير 

الدولة.

العراق: خشية من صراعات 
مع انطالق حملة االنتخابات

سقط جرحى من 
األهالي أثناء التدافع مع 

القوى األمنية

رفض وزير الداخلية 
رفع الحصانة عن مدير 

األمن العام

إضاءة إصرار على المماطلة في تحقيق العدالة 
في انفجار بيروت
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الرياض قلقة من أنشطة 
إيران النووية

قـــال مــســؤول فــي وزارة الــخــارجــيــة 
الــســعــوديــة، أمـــس الــجــمــعــة، لوكالة 
»رويترز«، إن اململكة »تشعر ببالغ 
ــلــــق« بـــســـبـــب زيـــــــــادة األنـــشـــطـــة  ــقــ الــ
ــة اإليـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تـــهـــدد  ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
ــة. وأكـــــــد املـــــســـــؤول أن  ــقـ ــنـــطـ ــن املـ ــ أمــ
الـــريـــاض »تــشــعــر بــبــالــغ الــقــلــق إزاء 
قــــدرات تصنيع ذات  إيــــران  تــطــويــر 
كفاءة عالية ألغــراض ال تتسق مع 
الــســلــمــيــة«، معتبرًا  االســتــخــدامــات 
أن هــــذه األنـــشـــطـــة »تــمــثــل تــهــديــدا 
ومنظومة  املنطقة  ألمــن  متصاعدا 
عــــدم االنـــتـــشـــار، وتـــعـــرقـــل مــســاعــي 
الــحــوار واملــفــاوضــات للوصول إلى 
اتـــفـــاق نــــووي شــامــل يــضــمــن األمـــن 

واالستقرار اإلقليمي والدولي«.
)رويترز(

العراق: تظاهرات 
احتجاجًا على انقطاع 

الكهرباء

ــيــــني، أمـــس  ــراقــ ــعــ ــات الــ ــئــ تـــظـــاهـــر مــ
ــافـــظـــات جــنــوب  الـــجـــمـــعـــة، فــــي مـــحـ
ــبــــاد، احــتــجــاجــًا عــلــى اســتــمــرار  الــ
الــشــّح فــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي، فيما 
تخطت درجــات الحرارة في العراق 
ــتـــشـــدت  ــئــــويــــة. واحـ الــــــــــ50 درجـــــــة مــ
التظاهرة األبرز، أمس، في محافظة 
كرباء، حيث احتج مئات املواطنني 
على انقطاع الكهرباء عن أحيائهم، 
وذلــك أمــام محطة إنتاج كبيرة في 
تظاهرعشرات   كما  الهندية.  قضاء 
ــنــــني فــــي 3 مـــــدن بــمــحــافــظــة  املــــواطــ
كبرى  الــكــوت،  وفــي مدينة  ميسان، 

مدن محافظة واسط.
)األناضول(

عقوبات أميركية على 
شركات صينية

الــتــجــارة األمــيــركــيــة،  أعــلــنــت وزارة 
أمــس الجمعة، فــرض عقوبات على 
ــة وكــــيــــانــــًا، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــركــ 34 شــ
ــيــــش الـــصـــيـــنـــي  ــالــــجــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ارتـ
تجاه  القمعية  الــصــني  وســيــاســات 
ولتسهيلها  املسلمة،  اإليغور  أقلية 
تــصــديــر ســلــع إلـــى روســيــا وإيــــران. 
ــــات عــــلــــى تــلــك  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وفــــــرضــــــت الـ
»لضلوعها،  والــكــيــانــات  الــشــركــات 
أو لــخــطــر ضـــلـــوعـــهـــا، فــــي أنــشــطــة 
الخارجية  السياسة  مــع  تــتــعــارض 
ومــصــالــح األمـــن الــقــومــي لــلــواليــات 
املتحدة«، وفق بيان لوزارة التجارة.
)فرانس برس(

فرنسا ستبدأ إغالق 
قواعدها في مالي

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  أعــلــن 
مــاكــرون )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
أن فرنسا ستباشر إغاق قواعدها 
في شمال مالي »في النصف الثاني 
مــن 2021« وقــبــل نــهــايــة الـــعـــام، في 
إطار خفض عديد القوات الفرنسية 

املوجودة في منطقة الساحل. وقال 
مـــاكـــرون، فـــي أعـــقـــاب قــمــة مـــع قـــادة 
من  أول  انعقدت  أفريقيا  غــرب  دول 
القواعد  إغــاق  إن  الخميس،  أمــس، 
فــــي كــــيــــدال وتــيــســالــيــت وتــمــبــكــتــو 
ســيــســتــكــمــل بـــحـــلـــول مــطــلــع الـــعـــام 

املقبل.
)فرانس برس(

أنقرة: توقيف 7 أجانب 
بتهمة االنتماء لـ»داعش«

أجانب   7 التركية  السلطات  أوقفت 
في العاصمة أنقرة، بتهمة االنتماء 
الــنــيــابــة  وقـــالـــت  »داعــــــش«.  لتنظيم 
الــعــامــة فـــي أنـــقـــرة، أمــــس الــجــمــعــة، 
إنــــــه فــــي نــــطــــاق تـــحـــقـــيـــقـــات مــكــتــب 
مكافحة اإلرهــاب، تم إصــدار مذكرة 
توقيف بحق 10 أشخاص يحملون 
الــجــنــســيــتــني الــعــراقــيــة والــســوريــة، 
ــــون بــــأنــــشــــطــــة فــي  ــــومـ ــقـ ــ ــوا يـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
العاصمة التركية لصالح التنظيم، 
ــه تـــم تــوقــيــف 7 من  ــى أنــ مــشــيــرة إلــ
املــطــلــوبــني، فــيــمــا يــتــواصــل البحث 

عن الباقني.
)األناضول(

باتت العشرات من 
الدبابات التابعة 

للجيش العراقي 
السابق ومئات 

العربات المدرعة 
وناقالت الجند، 

فضًال عن مدافع 
مختلفة، بحوزة 
فصائل »الحشد 

الشعبي« التي 
أخرجتها من 

ساحات كبيرة أو 
ما يعرف بمقابر 

كانت توضع فيها، 
وأخضعتها لعملية 

تطوير وأدخلتها 
الخدمة لديها

مقابر الجيش العراقي مصدر تسلـيح لفصائل »الحشد الشعبي« تقرير

الكثير من الفصائل استخدمت مقابر األسلحة )حسين فالح/فرانس برس(

ــر بـــمـــا فــيــهــا »حـــشـــد الــعــتــبــات«  ــابـ ــقـ تـــلـــك املـ
 »1 »الكفيل  طــراز  الدبابات من  إن  إذ  أيضًا، 
في  الفصائل، هي  التي كشفت عنها سابقًا 
األســـاس دبــابــات »تــي 72« التابعة للجيش 
الــســابــق، جـــرى سحبها مــن مــقــابــر الــســاح 
وإجــــراء صيانة لــهــا. ولــفــت إلــى أن أكــثــر من 
800 ناقلة جند ومدرعة من طراز »بي أم بي 
1« و»بـــي أم بــي 2«، جــرى االســتــيــاء عليها 
مـــن مــخــتــلــف الــفــصــائــل، فـــي وقــــت يــجــب أن 
يبقى مثل هذا النوع من الساح حكرًا على 

الجيش العراقي فقط.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذه املـــعـــلـــومـــات، قــــال عـــادل 
»أنصار  جماعة  باسم  املتحدث  الــكــرعــاوي، 
ــــدى الــفــصــائــل املــســلــحــة  ــاء«، إحـ ــ ــيـ ــ الـــلـــه األوفـ
 
ّ
املـــنـــضـــويـــة ضـــمـــن »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، إن
»املـــوضـــوع لــيــس ســـرًا ومـــعـــروف«. وأضـــاف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــيــس  ـــ فـــي تــصــريــح لـ
هــنــاك أي شـــيء غــريــب أو غــيــر قــانــونــي في 
إعادة تصنيع أو صيانة أو تطوير األسلحة 
الشعبي  الحشد  قبل  القديمة من  أو  التالفة 
دامــت هذه  املقاومة اإلسامية، ما  وفصائل 
وبموافقة  الحكومة  بعلم  تجرى  العمليات 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات املـــســـلـــحـــة«. واعــتــبــر 
ــراءات كــثــيــرة من  ــتــ الـــكـــرعـــاوي أن »هـــنـــاك افــ
منها  اإلسامية،  املقاومة  محور  أعــداء  قبل 
ليكون  أسلحته  يــطــّور  الشعبي  الــحــشــد  أن 
أقوى من الجيش العراقي، وهذا الكام يدعو 
الشعبي  الحشد  »ليس  مضيفًا  للسخرية«، 
وردًا  لــلــدولــة«.  إال ظهيرًا  املــقــاومــة  وفصائل 
ــؤال عـــمـــا إذا تــــم اســـتـــعـــمـــال مــقــابــر  ــ عـــلـــى ســ
»نعم  قال  العراقي،  للجيش  التابعة  الساح 

عيدت الحياة للكثير منها«.
ُ
وأ

مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر عـــضـــو الـــتـــيـــار املــــدنــــي، 
الناشط السياسي العراقي محمد العبودي، 
أن امــتــاك فــصــائــل مسلحة لــلــدبــابــات »أمــر 

بغداد ـ زيد سالم

بعد أكثر من أسبوعني على العرض املسلح 
لــفــصــائــل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« فـــي الـــعـــراق، 
ــم بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســابــعــة  ــيـ والـــــــذي أقـ
لتأسيسه، في محافظة ديالى شرقي الباد، 
ــران املـــــاضـــــي، يــؤكــد  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ فــــي 26 يــ
»الــعــربــي  ــداد، لـــ ــغـ مـــســـؤوالن عـــراقـــيـــان فـــي بـ
يدها  أن فصائل مسلحة وضعت  الجديد«، 
السابق  العراقي  الجيش  ســاح  مقابر  على 
)في عهد نظام صــدام حسني( املوجودة في 
بــغــداد،  العاصمة  شمالي  الــتــاجــي  ضاحية 
وفي أطراف البصرة وغربي مدينة الديوانية 
ــعـــراق، وأعـــــادت إحــيــاء الــعــشــرات  جــنــوبــي الـ
ـــع ونــــاقــــات الــجــنــد،  ــدافــ ــ ــابــــات واملـ ــدبــ مــــن الــ
ومضادات طائرات من طراز 57 ملم ومدافع 
هاون. ويوضح املسؤوالن أن الخطوة بدأت 
الــوزراء  منذ األشهر األولــى لحكومة رئيس 
السابق عادل عبد املهدي، والذي سمح لهذه 
كثير من  إحــيــاء  ــادة  إعــ بعمليات  الــفــصــائــل 

الترسانة املوجودة في تلك املقابر.
وعقب الغزو األميركي للعراق عام 2003، تم 
نقل اآلالف من الدبابات واملدرعات وناقات 
واليوغسافية،  والصينية  الروسية  الجند 
 عـــن األســلــحــة املــخــتــلــفــة مــثــل املــدافــع 

ً
فــضــا

الــنــمــســاويــة، ومـــضـــادات الــطــائــرات ومــدافــع 
امليدان والــهــاون، إلــى ما بــات يعرف بمقابر 
ــات كــبــيــرة  ــاحـ ــارة عـــن سـ ــبـ الــــســــاح، وهــــي عـ
أخضعت لحراسة مشددة في زمن االحتال 
ــم تـــجـــِر أي مــعــالــجــات لــتــركــة  ــيـــركـــي. ولــ األمـ
الــجــيــش الــعــراقــي الــســابــق فــي هـــذا الــســيــاق، 
عــلــى سبيل إعــــادة إحــيــاء وصــيــانــة املــعــدات 
ت 

ّ
ظل لكنها  مــنــهــا،  التخلص  أو  واألســلــحــة 

ـــعـــد 
ُ
ــدرًا لــعــمــلــيــات نـــهـــب مـــســـتـــمـــرة. وت مــــصــ

قــــوات الــبــشــمــركــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، أول 

وأضــاف  الــدولــة«.  هيبة  على  للغاية  خطير 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »قانون 
الحشد نّص على أن تكون القوة التسليحية 
التسليحية  بــالــقــوة  شبيهة  الــحــشــد  لــقــوات 
لــقــوات الــشــرطــة االتـــحـــاديـــة، الــتــي ال تمتلك 
مــؤشــرات خطيرة  وهــنــاك  الثقيلة،  األسلحة 
مــن االســتــعــراض لــهــذه األســلــحــة، خصوصًا 
أن بعض الفصائل ال توالي الدولة العراقية 
، وهذا التنامي بالتسليح يجعل مكانة 

ً
أصا

ــد بــالــبــاد  ــم واحــ الــجــيــش الــعــراقــي كــقــوة رقـ
مهددة مع مرور الزمن«. ولفت العبودي إلى 
أن »قادة الحشد الشعبي، كانوا قد اجتهدوا 
ــــش، وبــعــد  ــنـــوات الـــحـــرب عــلــى داعــ خــــال سـ
انتهاء املعارك، الستغال املقابر العسكرية، 
ولم تكن حكومة حيدر العبادي مهتمة بهذا 
ــر، ولـــم تــكــتــرث لــخــطــورة أن تمتلك قــوة  األمــ
الدبابات  على  للدولة،  والئها  على  مختلف 
واملـــدافـــع الــتــي يــصــل مـــدى بعضها إلـــى 45 
كـــيـــلـــومـــتـــرًا، وجـــــــاءت حـــكـــومـــة عـــبـــد املـــهـــدي 

لتشرع األمر لهم رسميًا«.
األمني مؤيد  والخبير  الباحث  لفت  بــدوره، 
»العربي الجديد«،  الجحيشي، في تصريح لـ
إلــــى أن »الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي اســتــعــراضــه 
األخـــيـــر أظــهــر أســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة، وكـــان 
الــكــاظــمــي يــحــيــي املــلــيــشــيــات الـــتـــي تمكنت 
الــدبــابــات  مــن الــحــصــول عليها«. وعــن ملف 
الـــعـــائـــدة لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق، أشـــار 
ــذ  ــى أخـ ــ  »روايــــــــــة الـــحـــشـــد تـــشـــيـــر إلــ

ّ
ــى أن ــ إلــ

مـــوافـــقـــة حــكــومــيــة لــلــحــصــول عــلــيــهــا، فيما 
لها  غــيــار  وقــطــع  أدوات  الحشد على  حصل 
مـــن روســــيــــا«، مـــؤكـــدًا أن »الــحــشــد الشعبي 
والــفــصــائــل املــســلــحــة بــاتــت تــمــتــلــك أســلــحــة 
مــتــطــورة، تــفــوق حــتــى الـــقـــدرات التسليحية 
لبعض وحدات الجيش العراقي، وهذا خرق 

قانوني وعسكري بكل تأكيد«.

 ،2003 عــام  بعد  املقابر  تلك  مــن  املستفيدين 
الدبابات  من  كبيرة  أعــداد  على  استولت  إذ 
موجودة  كانت  التي  خصوصًا  واملــدرعــات، 

في كركوك وضواحيها.
ـــمـــت فــصــائــل »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، في 

ّ
ونـــظ

الـــذكـــرى الــســابــعــة لــتــأســيــســهــا، اســتــعــراضــًا 
مــســلــحــًا هـــو األول مـــن نـــوعـــه فـــي مــحــافــظــة 
ــابـــق يــتــبــع مــنــظــمــة  ــل مـــوقـــع سـ ــ ــالــــى داخــ ديــ
»مــجــاهــدي خــلــق« اإليــرانــيــة املــعــارضــة التي 
كـــانـــت تــتــخــذ مـــن الـــعـــراق مـــقـــرًا لـــهـــا. وشــهــد 
العرض الذي حضره رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، ومسؤولني أمنيني، عرض أسلحة 
ثقيلة أبرزها دبابات روسية من طــراز »تي 
72« و»تــي 55«، إضافة إلى طائرات مسّيرة 
قاصفة إيرانية الصنع، وصواريخ متوسطة 
ــع مـــتـــنـــوعـــة، تـــعـــود لــفــصــائــل  ــ ــدافـ ــ املــــــدى ومـ
»كتائب  مليشيات  أبـــرزهـــا  نـــافـــذة،  مسلحة 
حـــزب الـــلـــه«، و»الــنــجــبــاء«، و»عــصــائــب أهــل 
الـــحـــق«، و»بــــــدر«، ووحـــــدات مــســلــحــة أخـــرى 
أنــهــا مرتبطة بالحرس  ــادة عــلــى  ــف عـ

ّ
تــصــن

الثوري اإليراني وتتلقى دعمًا مباشرًا منه.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال جــنــرال عــراقــي رفيع 
فــي وزارة الــدفــاع فــي بــغــداد، طلب عــدم ذكر 
من  العشرات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ اسمه، 

ومئات  الــســابــق  للجيش  التابعة  الــدبــابــات 
الــعــربــات املــدرعــة ونــاقــات الجند املــدولــبــة، 
 عن مدافع مختلفة، أخرجتها فصائل 

ً
فضا

السابق  العراقي  الجيش  مقابر  من  مسلحة 
ــا لــعــمــلــيــة تـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث  ــتـــهـ وأخـــضـــعـ
وأدخــلــتــهــا الــخــدمــة لــديــهــا. وأضــــاف أن ذلــك 
ــة لـــــــوزارة  ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود خـــطـ تــــم عـ
الدفاع بإعادة إحياء تلك الترسانة باالتفاق 
مـــع هــيــئــة الــتــصــنــيــع الــعــســكــري الــتــي أعــيــد 
تفعيلها أخيرًا، بهدف تقليل النفقات وأيضًا 
التنويع، خصوصًا في ما يتعلق بالدبابات 

التي تضررت كثيرًا في  األميركية  والـــدروع 
 
ّ
الــحــرب ضــد تنظيم »داعــــش«. ولــفــت إلــى أن

تقريرًا سابقًا بشأن ملف فساد رافق صفقة 
شراء 100 دبابة روسية نهاية عام 2014 بعد 
اجتياح »داعش« للمدن العراقية، تحدث عن 
إمــكــانــيــة إعــــادة الــدبــابــات املـــوجـــودة بسعر 
لــتــدخــل  ألــــف دوالر   80 يـــتـــجـــاوز  ال  بــســيــط 
ـــراء الـــدبـــابـــات  الـــخـــدمـــة، وبــالــتــالــي وقــــف شــ
الروسية مجددًا لوجود إمكانية إعادة نفس 
الــطــراز املــســتــورد للقتال، الـــذي يــتــوزع على 

عدة مقابر لساح الجيش.
وأكد مسؤول آخر طلب أيضًا عدم ذكر اسمه، 
على  املوافقة  »تمت  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــوزراء  الــســاح فــي عهد رئيس  فتح مقابر 
الــســابــق عـــادل عبد املــهــدي، وجـــرى املوافقة 
ــران، بينما  ــ عــلــى شــــراء مــحــركــات لــهــا مــن إيـ
فيما  مناقلة  لعملية  اآلخـــر  بعضها  خضع 
بالدبابات،  يتعلق  مــا  فــي  سيما  وال  بينها 
بمعنى استخراج دبابة من كل ثاث أو أربع 
رابضة في تلك املقابر«. وأضاف أنه تم العبث 
بما يفترض أنه ثروة تبلغ مئات املايني من 
الــدوالرات، والكثير من الفصائل استخدمت 

عادل الكرعاوي: 
استخدام أسلحة الجيش 

السابق ليس سرًا

تمت الموافقة على 
فتح مقابر السالح في 

عهد عبد المهدي

تجري االنتخابات المبكرة في 10 أكتوبر المقبل )مرتضى سوداني/األناضول(

من تجّمع أهالي الضحايا في بيروت أمس )حسين بيضون(



مع ثبوت عدم مساهمة اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا 
في  للمضي  أبابا  أديس  استغلته  بل  ال  النظر،  وجهات  تقريب  في 
مخططاتها بشأن سد النهضة، تبرز طريقتان لالنسحاب من االتفاق 

وقطع الطريق على إثيوبيا

45
سياسة

أيضًا على مستوى الصني. وكذلك، نظرًا لتغّير 
 عن 

ً
موقف بعض القوى على مدار العام، فضا

الــذي  اإليجابي  والفرنسي  األوروبـــي  املــوقــف 
تـــزامـــن مـــع صــــدور بــيــان لــاتــحــاد األوروبـــــي 
أول من أمس، ضد امللء الثاني املنفرد للسد، 
وهو ما يجعل املصريني متفائلني بممارسة 

ضغوط أكبر على إثيوبيا.
ل في تركيز الحديث 

ّ
 املشكلة األبرز تتمث

ّ
غير أن

عـــن اتـــفـــاق املـــبـــادئ كــمــرجــعــيــة لــلــمــفــاوضــات، 
بعدما أثبت فشله على مدار 6 سنوات كإطار 
للمناقشات السياسية أو الفنية أو القانونية 
بــني الـــدول الــثــاث، لتضّمنه عــددًا مــن البنود 
مغايرة  بتفسيرات  تسمح  والــتــي  املتناقضة 
ــــان والـــتـــوافـــق، وبــصــفــة خــاصــة  ملــقــاصــد اإلعـ
امللء  في  التعاون  ينظم  الــذي  الخامس  املبدأ 
عــلــى  بـــالـــنـــص  مــكــتــفــيــًا  الــــســــد،  وإدارة  األول 
ــة  ــاديــ ــطـــوط اإلرشــ ــخـ ــــع »الـ ــارك فــــي وضـ ــشـ ــتـ الـ
 
ً
والقواعد« من دون تفاصيل التشغيل. فضا
إعــادة ضبط سياسة  أنــه يجيز إلثيوبيا  عن 
ــر، بـــشـــرط »إخـــطـــار«  ــ الــتــشــغــيــل مـــن وقــــت آلخـ
وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان، 
وهو ما نفذته إثيوبيا حرفيًا من دون النظر 

إلى معناه، في امللء الثاني هذا العام.
وتستند إثــيــوبــيــا إلـــى الــبــنــد الــثــانــي مــن هــذا 
املبدأ لتبرر لنفسها وللعالم أن القواعد التي 
يجب االتفاق عليها ال يمكن اعتبارها ملزمة 
بــأي حــال، ألنها موصوفة فــي االتــفــاق بأنها 
 عن كونها غير مقتصرة 

ً
»استرشادية«، فضا

على خطة واحدة يجب اتباعها، فهي بحسب 
الــــنــــص »ســـتـــشـــمـــل كــــافــــة الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
املختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد«. كما 
يحمل البند نفسه نصًا آخر ال يخدم األهداف 
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ املـــصـــريـــة، فـــهـــو يـــتـــحـــدث عــــن »االتـ
املــلء األول لسد  الخطوط اإلرشــاديــة وقواعد 
النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات 

التزامات إثيوبيا تجاه دولتي املصب مع كل 
فــتــرة فــيــضــان، خــصــوصــًا فــي الــســنــوات التي 

ستشهد جفافًا متوسطًا أو شديدًا أو ممتدًا.
وركــــــــزت جـــمـــيـــع الــــــــدول فــــي كــلــمــاتــهــا خـــال 
الجلسة على ضرورة العودة إلى املفاوضات 
ــاق  ــفـ ــــع ذكــــــر مــعــظــمــهــا التـ ــة، مـ ــيـ ــقـــضـ ــل الـ لـــحـ
املــبــادئ بــاعــتــبــاره املــرجــعــيــة الــقــانــونــيــة التي 
يـــجـــب االســـتـــنـــاد إلـــيـــهـــا. ثــــم تـــمـــايـــزت بــعــض 
املـــواقـــف، كــدعــوة تــونــس وفــرنــســا والــنــرويــج 
واملكسيك وإستونيا لوقف جميع اإلجــراءات 
ــنـــهـــضـــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــة بــــشــــأن ســــد الـ ــ ــاديــ ــ األحــ
املــــلء املــنــفــرد مــن الــجــانــب اإلثــيــوبــي، ودعـــوة 
الواليات املتحدة وبريطانيا وأيرلندا والهند 
ــبــــادئ مع  وفــيــتــنــام إلــــى االلــــتــــزام بـــاتـــفـــاق املــ
العودة السريعة للمفاوضات بقيادة االتحاد 
األفــريــقــي وبــمــراقــبــة أطــــراف دولــيــة عـــدة على 
رأســهــا االتــحــاد األوروبــــي. بينما كــان موقف 
مــقــارنــة بموقفها  للحياد   

ً
مــيــا أكــثــر  الــصــني 

ــارض ملـــصـــر فــــي جـــلـــســـة مـــجـــلـــس األمــــن  ــ ــعـ ــ املـ
الــصــيــف املـــاضـــي، فــيــمــا كــــان مـــوقـــف روســيــا 
ــى اإلثــيــوبــيــني اعـــتـــراضـــًا على  ــرب إلــ ــ هـــو األقــ
نــقــل الــقــضــيــة إلــــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، وكــذلــك 
رفـــضـــًا لــلــتــهــديــد بـــالـــحـــل الـــعـــســـكـــري. وعــلــى 
مشروع  على  التصويت  استبعاد  مــن  الــرغــم 
الــذي قّدمته تونس مدعومًا من مصر  الــقــرار 
والــســودان والــواليــات املتحدة، متضمنًا دعم 
االتــحــاد  برئاسة  للمفاوضات  املتحدة  األمـــم 
األفريقي ووضع خريطة طريق قصيرة األمد 
لها، ال تزيد على 6 أشهر مع وقف اإلجراءات 
السوداني  املصري  األمــل  واقتصار  األحادية، 
عــلــى إصــــــدار بـــيـــان مـــن املــجــلــس يــحــمــل تلك 
تحّدثت  املصرية  املــصــادر   

ّ
أن إال  التوصيات، 

عــن »تـــفـــاؤل ومـــؤشـــرات إيــجــابــيــة« فــي أروقـــة 
األمم املتحدة، ليس فقط على مستوى الدول 
املــصــّب، بل  مــع دولــتــي  املتعاطفة  واملنظمات 

املختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد«، مما 
املــلء  لتنجز  قانونيًا  سندًا  إثيوبيا  اعتبرته 
الثاني بالتوازي  املــلء  األول بالفعل ثم لتبدأ 
مع املناقشات، طاملا أن السد لم يكتمل بناؤه، 
ــاد  ــ ــــحـ ــك مـــجـــلـــس األمـــــــن واالتـ ــذلــ وأخـــــطـــــرت بــ

األفريقي.
ــر تــفــســره  ــ ــنـــدًا آخـ ــذا املــــبــــدأ بـ ــ كـــمـــا يــتــضــمــن هـ
فــقــط، هــو »االتـــفـــاق على  إثــيــوبــيــا لصالحها 
ــد الــتــشــغــيــل  ــ ــواعــ ــ ــطــــوط اإلرشـــــــاديـــــــة وقــ ــخــ الــ
الــســنــوي لــســد الــنــهــضــة، والـــتـــي يــجــوز ملــالــك 
الــســد ضبطها مــن وقـــت آلخــــر«، وعــلــيــه تــرى 
إثــيــوبــيــا أن مــصــر اعــتــرفــت بــتــوقــيــعــهــا على 
السد،  على  لها  املطلقة  بالسيادة  البند  هــذا 
وترفض مشاركة مصر والسودان في تحديد 
ــد، إال فــي حــدود  التشغيل طويلة األمـ قــواعــد 

الــتــأكــد مــن »عــــدم اإلضــــــرار«، بــاعــتــبــاره مبدأ 
منصوصًا عليه في االتفاق ذاته.

ويــســمــح املـــبـــدأ الــســابــع إلثــيــوبــيــا بــالــتــاعــب 
املطلوبة ملصر  البيانات  إرســـال  مــواعــيــد  فــي 
والــــــســــــودان وكــــذلــــك حـــجـــمـــهـــا، بـــحـــديـــثـــه عــن 
»الــتــوقــيــت املــائــم« إلرســالــهــا، مــن دون تقّيد 
املــلء والتشغيل.  بمواقيت خاصة في مراحل 
بالتصرف  إلثيوبيا  الثامن  املــبــدأ  يتيح  كما 
كــمــا تــشــاء عــلــى مــســتــوى ضــمــان أمـــان الــســد، 
ــّيــــة« مــن  ــذا »بـــحـــســـن نــ ــ ــكـــون هـ ــأن يـ ــ مــكــتــفــيــًا بـ
املبدأ  بينما  املصب.  دولتي  من  دون ضغوط 
الــعــاشــر الــــذي يــفــتــح بـــاب الــوســاطــة الــدولــيــة 
امللزمة يتطلب أيضًا »اتفاق الدول الثاث على 
ذلــــك«، وهـــو شـــرط أثــبــتــت الــتــجــارب العملية 
اســتــحــالــة تــــوافــــره، خـــاصـــة بــعــد فــشــل جــولــة 

الــوســاطــة املــطــولــة الــتــي عــقــدت فــي واشنطن 
مطلع عـــام 2020 وأســـفـــرت عــن تــوقــيــع مصر 

منفردة على مشروع اتفاق.
والــــافــــت أن إثـــيـــوبـــيـــا حـــالـــيـــًا تـــقـــف وحـــدهـــا 
الــذي تم  االتفاق  معارضة لاعتداد بمشروع 
برعاية أميركية، بينما تطلب مصر والسودان 
أخــــذه فـــي االعـــتـــبـــار عــنــد عــــودة املـــفـــاوضـــات، 
باعتباره أقرب املقترحات التي بلورت جهود 
التفاوض إلى الكمال، ويعالج نسبة تتجاوز 
ــــاف، بــحــســب  ــخـ ــ ــقــــاط الـ 90 فــــي املــــائــــة مــــن نــ
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الــوســيــط األســاســي 

حاليًا، باعتبارها رئيس االتحاد األفريقي.
وعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن بـــحـــث دوائــــــــر مــصــريــة 
وسودانية عدة منذ شهور مسألة االنسحاب 
من اتفاق املبادئ كتحرك أولي لنزع الشرعية 

أمــام  اإلثيوبية  التصرفات  وتعرية  السد  عــن 
الـــعـــالـــم، يــشــكــك الـــبـــعـــض فــــي إمـــكـــانـــيـــة ذلــــك، 
ويـــــصـــــّورون صــعــوبــتــه ســيــاســيــًا وقــانــونــيــًا 
على  العالم  ُيشهد  بــأنــه  متذرعني  وإجــرائــيــًا، 
الــتــفــهــم املـــصـــري والــــســــودانــــي الـــكـــامـــل لحق 
بإنشاء  الــســمــاح  وكـــأن  التنمية،  فــي  إثيوبيا 
أكــبــر ســد فــي أفريقيا على مـــدار 10 ســنــوات، 
 كافيًا على رضــوخ دولتي املصب 

ً
ليس دليا

لهذا الواقع الضار استراتيجيًا واقتصاديًا.
لكن، وبحسب مصادر دبلوماسية وقانونية 
متخصصة في املجال الدولي، فإن االنسحاب 
ــاق املــــبــــادئ كــفــيــل بـــوضـــع املــجــتــمــع  ــفــ ــن اتــ مــ
مليثاق  وفقًا  املفترضة  التزاماته  أمــام  الدولي 
األمـــم املــتــحــدة، ملــا فــي ذلـــك مــن تــهــديــد لألمن 
الــدولــي، وألن هــذه الخطوة  اإلقليمي والسلم 
تـــزيـــل عـــن كـــاهـــل مــصــر عــــبء الــتــســلــيــم بحق 
إثيوبيا في إنشاء هذا املشروع الذي اختلف 
تــخــطــيــطــه وتــــطــــورت أهــــدافــــه مـــن مـــجـــرد سد 
لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، إلــــى خـــــزان مـــائـــي ضخم 
املصب حــال تشغيله  دولتي  بتعطيش  يهدد 
ســدود  بتشغيل  ويسمح  الــقــصــوى،  بكفاءته 
 عن أنه بات مشروعًا 

ً
أخرى مستقبلية، فضا

سياسيًا لتقزيم مصر وتجريدها من مزاياها 
الحضارية ونقل مركز ثقل املنطقة إلى أديس 

أبابا.
ــادر أن اتــــفــــاق املــــبــــادئ فــي  ــت املــــصــ ــحــ وأوضــ
صورته الحالية ال يعدو كونه وثيقة تفاهم، 
ــا، ال تــتــرتــب عــلــيــه أي  أو إعـــــان حــســن نــــوايــ
الــتــزامــات قــانــونــيــة تــجــاه أي دولــــة، طــاملــا لم 
يــتــم اســتــخــدامــه لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نهائي 
على قواعد املــلء والتشغيل، خصوصًا أنه ال 
يتطرق إلى أي إلزام يمكن تصنيفه كجزء من 

التشريعات املحلية للدول الثاث.
وبـــالـــتـــالـــي، فــثــمــة طـــريـــقـــان واضــــحــــان يمكن 
االتــفــاق،  سلك أي منهما لانسحاب مــن هــذا 
الرئيس املصري  أن يعلن  أولهما وأبسطهما 
ع 

ّ
عبد الفتاح السيسي بشخصه وصفته املوق

عــن مــصــر، وكــذلــك رئــيــس املــجــلــس الــســيــادي 
البرهان  الفتاح  عبد  الــســودان  فــي  االنتقالي 
بــصــفــتــه خــلــفــًا لــلــرئــيــس الـــســـودانـــي املــخــلــوع 
عمر البشير، االنسحاب من االتفاق، أو تعليق 

ذلـــك عــلــى شـــرط مــعــني مــثــل الــتــنــفــيــذ الــفــوري 
لنصوص بعينها في االتفاق.

وسبب سهولة هذا اإلجــراء أنه لم يتم إعمال 
االتفاق،  على  التشريعي  التصديق  إجـــراءات 
ســواء فــي مصر أو الــســودان أو إثيوبيا، ولم 
يتم إيداعه بشكل قانوني لدى األمم املتحدة، 
بــل ُعــرض فقط على األمــانــة العامة ومجلس 

األمن كاتفاق عرفي بني األطراف.
تحديدًا،  بالنسبة ملصر  اآلخـــر  الــطــريــق  أمــا 
لـــوجـــود ســلــطــة تــشــريــعــيــة فــيــهــا، فــهــو وارد 
التطبيق إذا أراد السيسي توجيه رسالة إلى 
العالم لتبرير االنسحاب من االتفاق بوجود 
إرادة شعبية لذلك، بما يمكن اعتباره تمهيدًا 
لــلــتــصــعــيــد، بــنــاء عــلــى اآللـــيـــات الــدســتــوريــة 
الدستور  151 من  فاملادة  املتاحة في مصر. 
تــنــص عــلــى أن »يــمــثــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــدولــــة فــــي عـــاقـــاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، ويـــبـــرم 
املــــعــــاهــــدات، ويـــصـــدق عــلــيــهــا بــعــد مــوافــقــة 
مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد 
نشرها وفقًا ألحكام الدستور«، وبناء عليها 
ــــرض اتـــفـــاق  يــمــكــن لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـ
ــبـــادئ حــالــيــًا أو فـــي أي وقــــت الحــــق على  املـ
للتصديق  تمهيدًا  إلقــــراره،  الــنــواب  مجلس 
ــنــــواب رفــض  عــلــيــه، وهـــنـــا يــمــكــن ملــجــلــس الــ
بالنسبة  املنعدم  االتــفــاق، فيصبح في حكم 
ملــصــر، ويــغــدو انــســحــابــهــا مــنــه أمــــرًا واقــعــًا. 
لعرض  للسيسي  ملزمة  مواعيد  توجد  وال 
ــاق عــلــى الـــبـــرملـــان الــــذي يــســيــطــر عليه  ــفـ االتـ
التوقيع ال يعني  أن  كــامــل، كما  بشكل شبه 
في  فالسائد  والتصديق،  الشروط  استيفاء 
مصر وباقي دول العالم أن يتم التوقيع على 
االتفاق أواًل، كما حدث في إعان املبادئ، ثم 
والتصديق  التشريعية  السلطة  مــن  ــرار  اإلقـ
الجريدة  الجمهورية والنشر في  من رئيس 
لــن تترتب على  الرسمية. وفــي كــل األحـــوال 
مــصــر أو الــــســــودان، بـــحـــال االنـــســـحـــاب، أي 
التزامات أو عقوبات، ألن االتفاق تم بمعزل 
عن القوانني الدولية ذات الصلة، كما أنه لم 
التراجع  يمكن  ثمار عملية  أي  عليه  تترتب 
عنها، فكل ما جــرى على ضوئه ال يتجاوز 
ــفـــاق تلهث  مــرحــلــة الــعــمــل الــتــحــضــيــري التـ
خلفه دولتا املصب وتتنصل منه دولة السد.
أن  مطلعة  أن كشفت مصادر مصرية  وسبق 
الــنــقــاش حــــول االنـــســـحـــاب تـــجـــدد بـــقـــوة بعد 
اإلخــطــار اإلثــيــوبــي الــرســمــي لــدولــتــي املصب 
بــالــبــدء رســمــيــًا فــي املــــلء الــثــانــي قــبــل يومني 
مــن انعقاد جلسة مجلس األمـــن، وبــعــد نحو 
أسبوعني من بدء عملية امللء فعليًا، واختارت 
أديس أبابا أن تبلغ رسميًا بذلك بعد إتمامها 
بلغته بحيرة  أقــصــى مستوى  إلــى  الــوصــول 
الــســد فــي نهاية الصيف املــاضــي. وفــي حالة 
أمام األمم  املبادئ، فلن يتبقى  اتفاق  انقضاء 
املــتــحــدة فــي مــجــال مــراقــبــة الــعــاقــة املــتــرديــة 
بـــني إثــيــوبــيــا ودولـــتـــي املـــصـــب، إال نــصــوص 
واضــــحــــة فــــي املــــعــــاهــــدات الــثــنــائــيــة املــنــظــمــة 
التصرفات  بوضوح  تحظر  بهما،  لعاقاتها 
اإلثــيــوبــيــة الــحــالــيــة. وأحــــدث هـــذه النصوص 
املـــواد 5 و6 و7 مــن اتــفــاق الــتــعــاون الــعــام بني 
مصر وإثيوبيا املبرم في يوليو/ تموز 1993 
مبارك،  الــراحــل حسني  املخلوع  الرئيس  بــني 
ورئيس الوزراء اإلثيوبي الراحل ملس زناوي، 
والتي أودعت األمم املتحدة عام 2013، وتنص 
بــصــورة صريحة على »االمــتــنــاع عــن اإلقـــدام 
قد يؤدي  النيل  أي نشاط يتعلق بمياه  على 
إلـــى إحــــداث ضـــرر مــلــمــوس بمصالح الــطــرف 
بــأن ينشئا  البلدان بموجبها  اآلخــر« ويلتزم 

آلية دورية للتشاور والتعاون.

سد النهضة
ماذا بعد مجلس األمن؟

السودانية،  الخارجية  وزيــرة  تحّدثت 
مريم الصادق المهدي، في كلمتها 
إمكانات  عــن  ــن،  األمـ مجلس  أمـــام 
وشددت  النهضة،  سد  بشأن  التعاون 
على أهمية االتفاق القانوني للملء 
في  المهدي،  ــدت  وأك والتشغيل. 
إثيوبيا  »تصرفات  أن  ذاتـــه،  الــوقــت 
أما  السودانيين«.  ماليين  حياة  تهدد 
بيكيلي،  سيليشي  اإلثيوبي،  الري  وزير 
األمــن  مجلس  نــقــاش  وصــف  فقد 
ـــ»غــيــر الــعــادي«،  ــســد ب لــمــشــروع ال
العتراض  جاء  االجتماع  بأن  وادعــى 
بناء  على  والــســودان  مصر  من  كل 

السد وليس لتهديد أمنهما.

انتقادات سودانية
قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

مع توجه مجلس األمن الدولي إلى 
منح نفسه مزيدًا من الوقت، ربما 
يمتد بحسب مصادر دبلوماسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، حتى  مــصــريــة، تحدثت لـــ
يوم اإلثنني املقبل، للبت في الطلبات املصرية 
الـــســـودانـــيـــة بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، 
قــــــــــرارًا، أو  ــُيــــصــــدر  ــا إذا كــــــان ســ ــ وتــــحــــديــــد مـ
طاولة  إلــى  السريعة  بــالــعــودة  يــوصــي  بيانًا 
ــتــرك 

ُ
املــــفــــاوضــــات، أم ســيــتــعــذر االتـــــفـــــاق، لــت

االنسحاب من االتفاق 
يضع المجتمع الدولي 

أمام التزاماته

لن تترتب على مصر 
والسودان في حال 

االنسحاب أي عقوبات

طريقان أمام مصر للتحلل 
من قيد اتفاق المبادئ

القضية مرة أخرى لتصرف االتحاد األفريقي 
واملسار التفاوضي امللتف با نهاية، فإنه بات 
واضحًا من جلسة أول من أمس الخميس أن 
عته الـــدول الــثــاث في 

ّ
اتــفــاق املــبــادئ الــذي وق

مــارس/ آذار 2015 كــّرس موقعه كأكبر حجر 
عــثــرة أمــــام أي تــصــرف مــســتــقــبــلــي ملــصــر في 
حال استقرت على ضرورة استخدام القوة، أو 
الحلول التصعيدية، أو حتى االعتراض على 
له في  يــراد إخضاعها  مسار تفاوضي معني 
أي ظرف سياسي أو فني في السنوات املقبلة، 
ال سيما أنــه مــن املــتــوقــع تــجــدد الــجــدال حول 

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري )الصورة(، في كلمته بجلسة 
بسبب  وجوديًا  »تهديدًا  تواجه  بــالده  إن  الخميس،  األمــن،  مجلس 
تمارس  ذلك  ومع  اإلثيوبي،  السد 
أديس  سلوك  تجاه  النفس  ضبط 
تعرضت  »إذا  أنـــه  ــد  وأكـ أبـــابـــا«. 
بديل  فال  للخطر،  المائية  مصالحنا 
إلى  مشيرًا  حقوقنا«،  حماية  إال 
المتوازن  االتــفــاق  »تحقيق  أن 
شكري  وقال  مستحيًال«.  أمرًا  ليس 
اجتماع مجلس  بعد خروجه من 
تحمل  المجلس  على  إن  األمــن، 

مسؤوليته في قضية السد.

شكري: سنحمي حقوقنا
خالل وقفة احتجاجية في الخرطوم في يونيو الماضي ضد سد النهضة )محمود حجاج/ األناضول(
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اللجنة الدستورية السورية: التقّدم رهن الضغوط على النظامالجزائر: االقتصاد أولوية السلطة بعد ترتيب مؤسسات الحكم

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــمــكــنــت الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــجـــزائـــر 
مـــن إنـــجـــاز خـــطـــوات ســريــعــة نــحــو اســتــعــادة 
ــام املــــبــــادرة، وإعــــــادة تــرتــيــب بــيــت الــحــكــم  ــ زمـ
النيابية  االنــتــخــابــات  إجـــراء  مــع  وتفاصيله، 
املـــاضـــي، وتشكيل  ــران  ــزيـ فـــي 12 يــونــيــو/ حـ
السلطة  وتــهــدف  الــبــرملــان.  والــتــئــام  الحكومة 
ــــى تــســلــيــم األولـــــويـــــات االقـــتـــصـــاديـــة  بـــذلـــك إلـ
 

ّ
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة، بــغــض
النظر عّما إذا كانت تملك القدرة على ذلك، في 
استكمال  أجــل  مــن  السلطة  املــقــابــل، ستتفرغ 
انتخابات  كــإجــراء  الباقية،  الترتيبات  بعض 
مــؤســســات الــحــكــم املــحــلــي )املــجــالــس البلدية 
والوالئية(، وهو سياق يرى البعض أنه يغّيب 
الــتــي رفعها  السياسية  األولــويــات واملــطــالــب 
الــجــزائــريــون فــي تــظــاهــرات الــحــراك الشعبي 

منذ فبراير/ شباط 2019.
التي  وتشكيلتها  الحكومة  تركيبة  وتعطي 
غــلــبــت عــلــيــهــا كــتــلــة الــتــكــنــوقــراط والــخــلــفــيــة 
املعنيَّ  الحكومة  لرئيس  واالقتصادية  املالية 
أيــمــن بــن عــبــد الــرحــمــن، وإمــســاكــه فــي الــوقــت 
ــن تــوجــه  نــفــســه بـــــــوزارة املـــالـــيـــة، االنـــطـــبـــاع عـ
الــحــكــومــة بــشــكــل خــــاص لــلــعــمــل عــلــى خطة 
ــات  ــويــ تــضــع فـــي صــــــدارة اهــتــمــامــاتــهــا األولــ
االجتماعية.  األزمــــات  وحلحلة  االقــتــصــاديــة 
إلى مواجهة تداعيات  الحكومة  كذلك تسعى 
أزمة وباء كورونا، والحفاظ قدر اإلمكان على 
مــا بــقــي مــن احــتــيــاطــي الــصــرف فــي الخزينة 
يكفيها  للباد  املتوافر  أن  خصوصًا  العامة، 

عماد كركص

يرفع التفاؤل الذي عّبر عنه مبعوث الرئيس 
ــة، ألــكــســنــدر  ــ ــوريـ ــ ــي الــــخــــاص إلـــــى سـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــة املــقــبــلــة مــن  ــولـ الفـــرنـــتـــيـــيـــف، بـــانـــعـــقـــاد الـــجـ
هذا  السورية  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
السوري  النظام  بتعّرض  التوقعات  الصيف، 
إلــى ضــغــوط لــانــخــراط أكــثــر فــي هــذا املــســار، 
املتعثر على األقل في جوالته الخمس املاضية، 
والتي لم تفرز أي نتائج حقيقية لجهة البدء 
بــكــتــابــة ووضــــع صــيــاغــات دســـتـــوريـــة ضمن 
دستور جديد للباد. لكن يبدو أن لقاء رئيس 
ـــ16 مــن مباحثات  وفـــد الــنــظــام إلـــى الــجــولــة الــ
أســتــانــة )عـــقـــدت يــومــي األربـــعـــاء والــخــمــيــس 
ــمـــن ســــوســــان )مـــســـاعـــد وزيــــر  املــــاضــــيــــني(، أيـ
خارجية النظام( باملبعوث األممي إلى سورية 
غير بيدرسن، الذي شارك في أعمال الجولة، 
لم يكن مثمرًا لجهة التوصل إلى موعد دقيق 
اللجنة  أعــمــال  مــن  )الــســادســة(  مقبلة  لجولة 
الــدســتــوريــة، الــتــي انتهت آخــر جــوالتــهــا )في 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي( بــالــفــشــل، ما 
جعل املبعوث األممي يعّبر عن خيبة أمله في 

نهايتها وما بعدها.
وبــالــتــزامــن مــع تــصــريــحــات الفــرنــتــيــيــف يــوم 
األربـــعـــاء املـــاضـــي حـــول إمــكــانــيــة عــقــد جــولــة 
الدستورية في صيف  اللجنة  جديدة ألعمال 
الــروســيــة  2021، كــانــت وكـــالـــة »نــوفــوســتــي« 

ملدة عام واحــد. وتعمل الحكومة على خفض 
عجز املوازنة والتضخم، وتطوير السياسات 

النقدية واملالية.
ــون أن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة،  ــبــ ــراقــ ويـــعـــتـــقـــد مــ
نتائج  إغــفــال  التشكيل  فــي  عليها  الــتــي غلب 
تعديل  على  واالعــتــمــاد  النيابية  االنتخابات 
بعدد  وتطعيمها  جـــراد  الــعــزيــز  عبد  حكومة 
ــــذي يــســّوق  مـــحـــدود مـــن الــلــفــيــف الـــحـــزبـــي، الـ
املجيد  عبد  الرئيس  لبرنامج  كمساند  نفسه 
بأنها  تفيد  رســالــة  تــوجــيــه  تــبــون، يستهدف 

»حكومة أزمة«. 
ــقـــول املـــحـــلـــل املــتــخــصــص فــي  ــك، يـ ــ ــول ذلــ ــ وحــ
قــانــون األعــمــال عــبــد الحميد مــنــصــوري، في 
اإلنكار  »حالة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ــشـــأن وجــــــود أزمــــة  ــنـــظـــام بـ ــتـــي يــعــيــشــهــا الـ الـ
يسّوق  تجعله  اجتماعية،  حتى  أو  سياسية 
ــًا بــــاألســــاس.  ــتـــصـــاديـ أن لــلــحــكــومــة هـــدفـــًا اقـ
ويظهر ذلك من خال استحواذ الوزير األول 
عــلــى حقيبة املــالــيــة، ويــبــدو أن الــهــاجــس هو 
االقـــتـــصـــاد والـــوضـــع االجــتــمــاعــي املــقــبــل في 
ظل صعوبات مزمنة، تواجه تمويل امليزانية 
والــعــجــز عـــن إيـــجـــاد حــلــول مــجــديــة للبطالة 
وتــحــريــك االقــتــصــاد خـــارج املــحــروقــات، وهــو 
أمـــر مــتــزامــن مــع أزمــــة مــالــيــة بــســبــب فــيــروس 

كورونا«.
ــــى  ويـــعـــتـــبـــر مـــنـــصـــوري أن »األولــــــويــــــة األولــ
لــلــحــكــومــة هــي االقــتــصــاد مــن خـــال تشجيع 
املمنوحة  االمــتــيــازات  زيـــادة  عبر  االستثمار، 
للمستثمرين املحليني، وحتى األجانب. ولعل 
الجديد،  للبرملان  ستقدم  الــتــي  الــقــوانــني  أول 
املــتــعــلــق  االســـتـــثـــمـــار 16/09  قـــانـــون  تــعــديــل 
اآلخــر شبح  والهاجس  باالستثمار وترقيته. 
ــة الــــــذي ســيــعــّجــل  ــدانــ ــتــ االضـــــطـــــرار إلـــــى االســ
باستحداث أساليب للتمويل، أهمها توسيع 
اللجوء للتمويل اإلسامي، من خال تشجيع 
االّدخـــــــــار فـــيـــه والــــدفــــع بــمــنــتــجــات مــصــرفــيــة 
إسامية تلقى قبواًل من املواطنني«. ويضيف: 
»كــذلــك فــي املــجــال الجبائي، تــراهــن الحكومة 
الــجــديــدة على اســتــحــداث إصــاحــات جبائية 
 عن محاولة 

ً
متزامنة مع رقمنة القطاع، فضا

تــســهــيــل تــســديــد الـــضـــرائـــب املـــتـــأخـــرة، الــتــي 

تنقل عن مصدر مقرب من مفاوضات أستانة، 
ــمــــال الــلــجــنــة  ــأن الـــجـــولـــة الـــســـادســـة مــــن أعــ ــ بـ
الــدســتــوريــة ســتــجــري قــبــل نــهــايــة أغسطس/ 
آب املقبل في مدينة جنيف السويسرية، لكن 
إذا كــان بيدرسن قد  لــم يتحدث عما  املــصــدر 
توصل إلى اتفاق مع أطراف اللجنة على هذا 
املوعد، وبالتالي االتفاق حكمًا على األجندات 

وجدول األعمال.
ــان، الـــــذي تـــحـــّدث عـــن عــقــد جــولــة  أمــــا ســــوســ
جديدة من »الدستورية« خال لقاء على قناة 
ــيـــوم«، فــأكــد الــتــكــهــنــات الــتــي تلت  »روســـيـــا الـ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســوريــة )جــــرت في 
مايو/ أيار املاضي( وفوز بشار األسد فيها، 
الــنــظــام سينتشي بــعــد االنــتــخــابــات  حـــول أن 
ــه ســيــتــعــامــل مــع  ــ مــــن مــنــطــلــق »تــــفــــوقــــه«، وأنــ
السياسية  وغــيــر  الــســيــاســيــة  االســتــحــقــاقــات 
ــة الــســوريــة بــنــاء على هــذا املعطى  حــول األزمـ
الجديد. وأملح سوسان في معرض حديثه عن 
عقد الجولة إلى أن فوز األسد حسم األمور في 
ســوريــة، وبالتالي ال يمكن لــألطــراف األخــرى 
ــــروط حـــيـــال صــيــغ الــحــل.  ــت بـــوضـــع شـ

ّ
الــتــعــن

واتهم سوسان كذلك بيدرسن بتلقي ضغوط 
أطــراف  مــن  اللجنة  أعــمــال  بتسيير  فــي عمله 
مختلفة، باإلشارة إلى تركيا والدول الغربية.

وبالتالي، فــإن إحــداث خــرق في عمل اللجنة، 
ســواء في جولتها املقبلة إن ُعقدت قريبًا، أو 
جــوالتــهــا املــقــبــلــة فـــي حـــال اســتــمــرار عملها، 
لـــيـــس مـــحـــط تــــفــــاؤل، عـــلـــى األقــــــل فــــي الـــوقـــت 
ــل 

ّ
الـــحـــالـــي، إذ إن الـــنـــظـــام الـــــذي مـــاطـــل وعــط

انــطــاق اللجنة ومـــن ثــم جــوالتــهــا، مــن خــال 
إلى  الوصول  الوقت بهدف  اللعب على عامل 
االنتخابات الرئاسية من دون دستور جديد 
للباد على الرغم من الضغوط املمارسة عليه 
سابقًا، يبدو اليوم بأنه يسير في اتجاه مزيد 
من التعطيل، لكن مع تحرره من ضغط عامل 
النظام أنه حقق »انتصارًا«  الوقت، إذ يعتبر 
سياسيًا داخليًا من خال إنجاز االنتخابات 
وفــــــوز األســــــد فـــيـــهـــا، مــــع حـــمـــل هـــــذا املــعــطــى 
لألروقة الدولية للحل السوري، لاستناد إليه. 
لكن رئيس وفد املعارضة للجنة الدستورية، 
الــبــحــرة، رأى أن »هــنــاك إمكانية لعقد  هـــادي 

صاغرًا  أو  الــدولــي،  املجتمع  على   
ً
تمثيا إال 

بحكم الضغط املصلحي لاحتال الروسي«. 
»مــســرحــيــة  ــوقــــف  املــ هـــــذا  فـــاقـــم  ــا  مــ أن  ورأى 
الدولية،  النظام االنتخابية، لكن كل الظروف 
ــع الـــداخـــلـــي، ومـــأزومـــيـــة مـــن يحميه،  والـــوضـ
بي«، مشيرًا 

ّ
الخل التمترس  هذا  تفتت  عوامل 

إلــى أن النظام ال يــزال يعول على أن »يحظى 
الهيئة، وهذا  بتنازل من جانب  أو  بمساومة 
لن يحدث إطاقًا«. أنور مجني، عضو القائمة 
املــوســعــة لـــوفـــد املــجــتــمــع املـــدنـــي فـــي الــلــجــنــة 
الدستورية، رأى أن النظام يتعرض لضغوط 
لــعــقــد جــولــة جـــديـــدة مـــن الــلــجــنــة، مــشــيــرًا في 
»العربي الجديد«، إلى تخوف النظام  حديث لـ
من عقد هذه الجولة. وأضاف مجني أن »هذا 
يــعــطــي مـــؤشـــرًا إيــجــابــيــًا إلـــى أهــمــيــة اللجنة 
الدستورية، ألن النظام لديه كل هذه املخاوف 
ــنـــاك مــؤشــر  ــة، لـــكـــن أيـــضـــًا هـ ــولـ ــجـ مــــن عـــقـــد الـ
عــدم تحديد موعد النعقاد  سلبي، يكمن في 

جولة جديدة خال جولة أستانة األخيرة«.
وأشــار مجني إلــى أن »زيــارة نائبة بيدرسن، 
لم  قريبة،  فترة  قبل  دمــشــق،  إلــى  خولة مطر، 
تأت بنتائج تذكر على ما يبدو، وهذا ما أملح 
إليه بيدرسن في إحاطته األخيرة أمام مجلس 
األمـــن نهاية شهر يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي، 
وبالتالي فإن التحديات أمامنا تكمن في عدم 
االتفاق على املوعد، وبالتالي على األجندة«. 
ــــح أن بــيــدرســن »طــــرح صــيــغــة جــديــدة  وأوضـ
لــعــقــد الـــجـــوالت املــقــبــلــة، واملـــعـــارضـــة وافــقــت 
عــلــيــهــا، لــكــن الــنــظــام لــم يــبــِد مــوافــقــة، وأرســـل 
لــم تحصل  إلــى دمــشــق، لكن  بيدرسن نائبته 
عــلــى نــتــائــج فــي هـــذا الــســيــاق، وقـــد يــكــون تم 
اتفاق ضمني على املوعد، لكن لم يعلن بعد«.

وأكــــد مــجــنــي أن وفـــد املــجــتــمــع املـــدنـــي، أو ما 
»الــثــلــث الــثــالــث«، يــتــابــع اجتماعاته  بــعــرف بـــ
في  التي ستقدم  األوراق  ويعمل على تطوير 
الجوالت املتعلقة في مضامني الدستور. لكنه 
املدني  املجتمع  قائمة  »مشكلة  أن  إلــى  أشـــار 
تكمن فــي عــدم وجـــود رئــيــس لــهــا«. لكنه أكد 
املقبلة ستناقش  أن الجولة  الــواضــح  أن »مــن 
ــة فــــي الــــدســــتــــور، ونــحــن  ــيــ ــاســ املـــــبـــــادئ األســ

نتحضر لذلك«. تعتمد الحكومة على نجاحها في تشكيل برلمان جديد أخيرًا )األناضول(

أعادت تصريحات الفرنتييف التفاؤل حول مسار اللجنة )األناضول(

ــالـــب  ــكـــن املــــشــــاكــــل واملـــطـ ــم تـ ــ ثـــــــورة جـــــــوع، ولــ
االجــتــمــاعــيــة مــحــل مــطــالــب الـــحـــراك، بــقــدر ما 
كــانــت املــطــالــب متصلة أســاســًا بــصــّب جرعة 
السياسي  العمل  تحرير  صعيد  على  كافية 
ــات املــســلــطــة على  ــ ــراهـ ــ والـــنـــقـــابـــي، ورفـــــع اإلكـ
القضاء،  استقالية  واإلعــام وتعزيز  الشارع 
وتوسيع هامش الحريات الفردية والجماعية 
وحقوق  والصحافة  التعبير  حرية  وتكريس 
التظاهر ومحاربة الفساد السياسي واإلداري 
وتــفــعــيــل هـــيـــئـــات الــــرقــــابــــة، وتـــعـــديـــل ســلــوك 
األجـــهـــزة األمــنــيــة وإنـــهـــاء ســيــاســات اإلفـــات 
مــن الــعــقــاب. وهـــي كلها صــلــب املــطــالــب التي 
أخــرجــت الــجــزائــربــني إلــى الــشــارع فــي فبراير 
2019، وشكلت الشعارات الرئيسة لتظاهرات 
التي  األساسية  والعناوين  الشعبي،  الــحــراك 
والــقــوى  املــعــارضــة  السياسية  الطبقة  عملت 
بما  تحقيقها،  على  الفترة  تلك  خــال  املدنية 
 جديدًا لألحام والتطلعات 

ً
يعني ذلك تأجيا

السياسية للجزائريني نحو ديمقراطية فاعلة 
وذات قيمة مضافة.

ســتــســاهــم فــي تــمــويــل املــيــزانــيــة الــعــامــة التي 
تعاني عجزًا«.

الـــحـــكـــومـــة  ــانــــت  ــا إذا كــ ــّمــ ــر عــ ــظـ ــنـ الـ  
ّ

ــغـــــض ــ وبـ
الجديدة التي يدعمها تكتل سياسي ونيابي، 
ستنجح في تحقيق هذه األهداف ذات املراس 
ـــدة، فــــإن إعــطــاء 

ّ
الــصــعــب وســــط ظـــــروف مـــعـــق

ــة  ــام بــــضــــرورة أن تـــكـــون األولــــويــ ــ ــبـــاع عـ انـــطـ
سيكون  واالجتماعية،  االقتصادية  للقضايا 
بــاألســاس على حساب غيرها من األولــويــات 
ــة بــــاإلصــــاحــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  ــطـ ــبـ ــرتـ املـ
خــرج من أجلها الجزائريون إلــى الــشــارع في 
االنتفاضة  تلك  تكن  لــم  عمليًا،   .2019 فبراير 

ــواالة عــلــى املــؤســســة  ــ وتــضــع هــيــمــنــة قـــوى املــ
النيابية  العهدة  افتتاح  وخــطــاب  البرملانية، 
الــجــديــدة، لــرئــيــس الــبــرملــان الــجــديــد إبــراهــيــم 
بــوغــالــي، أول مــن أمــس الخميس، الـــذي أعلن 
ملؤسسة  التشريعية  الــســلــطــة  والء  بــوضــوح 
الــرئــاســة، تضع السلطة فــي راحــة مــن أمرها، 
بـــشـــأن اســتــبــعــاد األولــــويــــات الــســيــاســيــة من 
ــل االهـــتـــمـــام األول  ــقـ ــة، ونـ ــهـ أجـــنـــدتـــهـــا مــــن جـ
ــــات املـــعـــيـــشـــيـــة  ــــضـ ــعـ ــ لــــلــــجــــزائــــريــــني إلــــــــى املـ

االجتماعية واالقتصادية، من جهة ثانية.
ويــبــرز فــي الــســيــاق الــجــزائــري الـــراهـــن، فــارق 
بــــني أولـــــويـــــات الـــحـــكـــومـــة املـــتـــصـــلـــة بــتــدبــيــر 
الشأن العام ويوميات الجزائريني، وأولويات  
الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة وتــرتــيــبــاتــهــا، 
املــرتــبــطــة بــاســتــكــمــال إعــــــادة تــرتــيــب الــبــيــت 
ــهـــزة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الـــحـــراك  الـــداخـــلـــي بــعــد الـ
الشعبي منذ فبراير 2019، وتركيز مؤسسات 
الحكم وواجهاته. وفي السياق، يعتقد الكاتب 
املتخصص فــي الــشــؤون الــســيــاســيــة، فـــاروق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  طــيــفــور، فــي حــديــٍث لـــ
مــقــاربــة الــســلــطــة تــتــجــه نــحــو االســـتـــمـــرار في 
ــا بــقــي مـــن مــســتــويــات املــؤســســات  تــشــكــيــل مـ
بينها  القانونية،  الشرعية  بها  تصنع  الــتــي 
االنـــتـــخـــابـــات املـــحـــلـــيـــة املـــقـــبـــلـــة )مـــــن املـــرجـــح 
إجـــراؤهـــا فـــي نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر/ تشرين 
الــثــانــي  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/  ــة  ــدايــ بــ أو  األول 
املــقــبــلــني(، والــتــي ستؤسس ملــكــونــات مجلس 
ــة الــعــلــيــا لــلــبــرملــان الـــجـــزائـــري،  األمـــــة )الـــغـــرفـ
كانون  ديسمبر/  فــي  نصفه  سيتجدد  الـــذي 
األول املقبل(. ويضيف أن السلطة »ستحاول 
ملوازنة  البترول  أسعار  ارتفاع  من  االستفادة 
املــــؤشــــرات املـــالـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا احــتــيــاطــي 
ــيـــزان الــتــجــاري، عــلــى اعــتــبــار أن  الــصــرف واملـ
تحديات رئيسية ستواجهها على املستويات 
الــســيــاســيــة واملـــالـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــنــظــيــم 
انتخابات محلية في مثل هذه الظروف التي 
 حالة 

ّ
يؤججها الــعــزوف االنــتــخــابــي، فــي ظــل

الحكومة  تشكيلة  تكن  لــم  اجتماعي  احتقان 
فـــي مــســتــواهــا، بـــل قـــد تــعــصــف بــمــا بــقــي من 
الحد األدنى السياسي الذي ما زال يشارك في 

العملية السياسية«.

تنوي الحكومة زيادة 
االمتيازات الممنوحة 

للمستثمرين

التفاوض  هيئة  باسم  املتحدث  أشــار  جهته، 
املوسعة  القائمة  عضو  املــعــارضــة،  الــســوريــة 
للجنة الدستورية عن الئحة املعارضة، يحيى 
العريضي، إلــى أنــه »لــيــس هــنــاك اتــفــاق حول 
لــم يحصل تفاهم  إذ  الــجــولــة،  مــوعــد النعقاد 
أعــمــالــهــا«. وحـــول تمسك  نهائي على جـــدول 
التي حّددها رئيس  وفد املعارضة بالشروط 
هيئة التفاوض السورية أنس العبدة في آخر 
لقاء جمعه مع املبعوث األممي في إسطنبول 
قبل أشهر، أشار العريضي إلى أن »املعارضة 
ــًا«، مــؤكــدًا  ــروطــ وضـــعـــت مــــحــــددات ولـــيـــس شــ
أن تلك املــحــددات »ال تــزال ثابتة، وهــي اآللية 
املــنــتــجــة، والــســقــف الــزمــنــي املـــحـــدد، وجــوهــر 

مواد الدستور كجدول أعمال«.
ــات بـــــأن يـــذهـــب الـــنـــظـــام نــحــو  ــعـ ــوقـ ــتـ وعـــــن الـ
مــزيــد مــن املــمــاطــلــة بــعــد إجــــراء االنــتــخــابــات، 
الــســوريــة لصالحه،  األزمــــة  واعــتــقــاده بحسم 
أشــار العريضي إلــى أن »النظام في األســاس 
يـــرفـــض الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وال يــعــتــرف بمن 
ــة واإلجـــرامـــيـــة،  ــداديـ ــبـ ــتـ يــخــالــف إرادتـــــــه االسـ
ــســمــى مــفــاوضــات 

ُ
وال يـــأتـــي إلــــى أي جـــولـــة ت

اللجنة الدستورية«،  جولة جديدة من أعمال 
والقواعد  العمل  بمنهجية  »االلتزام  مشترطًا 
اإلجــرائــيــة لعمل الــلــجــنــة«. وأوضــــح الــبــحــرة، 
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن »جــدول 
األعـــمـــال لــلــجــولــة املــقــبــلــة مــحــدد مــنــذ الــــدورة 
السابقة لاجتماعات، وهو املبادئ األساسية 
فـــي الـــدســـتـــور، الــتــي تــمــثــل الــفــصــل األول في 
مشروع الدستور، والتي تبني عليها وتلتزم 
ــة«. وأشـــــار  ــقــ ــفـــصـــول الــــاحــ بـــهـــا مـــضـــامـــني الـ
البحرة إلى أن »عقد الدورة السادسة يتوقف 
على ضمان التزام األطراف كافة بهذه األجندة 
التي  املقترحة  وباملنهجية  األعــمــال،  لــجــدول 
إلــى ســوريــة«. من  تقّدم بها املبعوث الخاص 

ال اتفاق بعد على 
موعد الجتماع اللجنة وال 

على أجندته

تعمل السلطات الجزائرية 
على إتمام االستحقاقات 

االنتخابية المقررة في 
الخريف المقبل، من 

أجل التركيز على الملف 
االقتصادي ـ االجتماعي

ال تستبعد موسكو عقد 
جولة جديدة من أعمال 
اللجنة الدستورية السورية 

في الصيف، ما يشير إلى 
ضغوط ربما تمارسها 

من أجل ذلك على 
النظام، الذي يعتبر نفسه 

في موقع قوة

إضاءة تقرير
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سياسة

  شرق
      غرب

سلفا كير يتعهد بضمان 
السالم لجنوب السودان

تعهد رئيس جنوب السودان، سلفا 
كــيــر، أمــــس الــجــمــعــة، بــعــدم الــعــودة 
إلــى الحرب في هــذا البلد، وذلــك في 
الجنوب  النفصال  العاشرة  الذكرى 
ــودان وإعــــانــــه االســـتـــقـــال.  ــســ عـــن الــ
ــــى مــواطــنــي  ــال كـــيـــر مــتــوجــهــًا إلـ ــ وقــ
بأنني  »أطمئنكم  الـــســـودان:  جــنــوب 
الــحــرب. لنعمل معًا  إلــى  لــن أعيدكم 
الــعــقــد األخــيــر ووضــع  للتعافي مــن 
التنمية«، مضيفًا  بلدنا على طريق 
الوطنية  الوحدة  حكومة  أولوية  أن 
االنتقالية، ستكون »التطبيق الكامل 

التفاق تقاسم السلطة«.
)فرانس برس(

ميانمار: مناهضو االنقالب 
يعلنون قتل 40 جنديًا

ــاع الــشــعــبــي«  ــ ــدفـ ــ ــوة الـ أعـــلـــنـــت »قـــــ
املـــنـــاهـــضـــة لـــانـــقـــاب الــعــســكــري 
الـــخـــمـــيـــس، أن 40  مـــيـــانـــمـــار،  فــــي 
األســبــوع  قتلوا  األقـــل  على  جنديًا 
ــات بـــني  ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ املـــــــاضـــــــي فـــــــي اشــ
الـــجـــيـــش والـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة، 
متحدثة أيضًا في بيان عن تفجير 
لــلــجــيــش.  3 مــــركــــبــــات عـــســـكـــريـــة 
وأوضح البيان أن »جيش استقال 
كاشني«، إحدى الجماعات العرقية 
املــســلــحــة الـــنـــاشـــطـــة فــــي املــنــطــقــة، 
الشعبي«  »الــدفــاع  عناصر  ســاعــد 
في االشتباكات مع جيش ميانمار.
)األناضول(

جنوب أفريقيا: رفض 
طلب زوما لتأجيل سجنه

رفضت محكمة في جنوب أفريقيا، 
رئيس جنوب  الجمعة، طلب  أمــس 
ــيـــا الـــســـابـــق جــــاكــــوب زومــــا  ــقـ أفـــريـ
ــه الـــحـــالـــيـــة،  ــنـ ــــرة ســـجـ ــتـ ــ ــيــــل فـ تــــأجــ
املـــمـــتـــدة لــــــ15 شـــهـــرًا، والـــتـــي بـــدأت 
أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس. ورفــضــت 
العليا  بيترماريتسبورغ  محكمة 
بحق  الــصــادر  الحكم  تأجيل  طلب 
بــشــهــادتــه  اإلدالء  ــه  ــرفـــضـ لـ زومـــــــا 
ــيـــق حــــــــول الـــــفـــــســـــاد، مــا  ــقـ فــــــي تـــحـ
يبقي لــه مــحــاولــة قــانــونــيــة أخــيــرة 
لإلفراج عنه ستنظر فيها املحكمة 

الدستورية بعد غٍد اإلثنني.
)أسوشيتد برس(

تمدد »طالبان« 
مستمر

عضو فريق مفاوضي »طالبان« شهاب الدين 
ديـــاوار، خــال مؤتمر صحافي في موسكو، 
إن »85 في املئة من األراضي األفغانية« تحت 
سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليمًا 
مـــن بـــني 398 فـــي الـــبـــاد. كــمــا أكــــدت الــحــركــة، 
أمس، أنها استولت على منطقة إسام قلعة، 
أهــم معبر حـــدودي أفغاني مــع إيـــران، الواقع 

ــبــــان« فـــرض  ــالــ ــة »طــ ــركـ تــــواصــــل حـ
واقع ميداني جديد في أفغانستان، 
 

ّ
ــتـــمـــًا عــــلــــى أي حــــل ســـيـــنـــعـــكـــس حـ
ســيــاســي مــســتــقــبــلــي، انـــطـــاقـــًا مـــن أي حـــوار 
مــفــتــرض بــيــنــهــا وبــــني الــحــكــومــة األفــغــانــيــة. 
ويــبــدو أن الـــحـــراك الــتــفــاوضــي الـــذي شهدته 
وتــشــهــده عـــواصـــم إقــلــيــمــيــة وعــظــمــى أخــيــرًا، 
السياسية،  الخريطة  فــي ســيــاق رســم  يــصــّب 
ــيـــة  ــيـــركـ ــــوات األمـ ــقــ ــ ــام انــــســــحــــاب الــ ــ ــمـ ــ بـــعـــد إتـ
أقصاه  موعٍد  في  أفغانستان،  من  واألجنبية 
31 أغــســطــس/ آب املــقــبــل. وبـــني لــقــاء طــهــران، 
يــومــي األربـــعـــاء والــخــمــيــس املــاضــيــني، ولــقــاء 
مـــوســـكـــو، أمــــس الــجــمــعــة، حــقــقــت »طـــالـــبـــان« 
تقدمًا واسعًا، بلغ حّد سيطرتها على 85 في 
املائة من أراضي الباد، وفقًا ملسؤوليها، في 
خطوة تشي بالكثير، خصوصًا لدول الجوار 
ب تداعيات 

ّ
التي تترق اآلســيــوي،  الــوســط  فــي 

ــاب الـــعـــامـــلـــني  ــيــ  غــ
ّ

ــــي ظــــــل ــة املـــقـــبـــلـــة فـ ــلــ املــــرحــ
أبرز تجليات هذا   

ّ
األميركي واألجنبي. ولعل

ــودة »طـــالـــبـــان« إلـــى قــنــدهــار. وقـــال  الــتــقــدم عــ

فـــي واليـــــة هــــــرات، غـــربـــي الــــبــــاد. وهــــو ثــالــث 
مــعــبــر حـــــدودي تــســيــطــر عــلــيــه الـــحـــركـــة، بعد 
سيطرتها على بلدة تورغوندي الحدودية مع 
تركمنستان، ومعبر شير خان بندر الحدودي 
مع طاجكستان. وتكمن أهمية إسام قلعة في 
 سماح 

ّ
كونه املعبر الرئيسي من إيران، في ظل

واشــنــطــن لــكــابــول بــاســتــيــراد الــوقــود والــغــاز 
اإليراني على الرغم من العقوبات األميركية.

ــا وفـــد مــن الــحــركــة،  وفـــي مــوســكــو، الــتــي زارهــ
أعــلــنــت روســـيـــا أن »طـــالـــبـــان« تــســيــطــر على 
الــــجــــزء األكــــبــــر مــــن الـــــحـــــدود األفـــغـــانـــيـــة مــع 
طاجكستان. من جهته، اعتبر وزير الخارجية 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي الفـــــــروف أن »الـــتـــطـــورات 
املشاكل  امــتــداد  إزاء خطر  قلق موسكو  تثير 
أراضـــي حلفائنا«. وفــي مــعــرض تعليقه  إلــى 
على سيطرة »طالبان« على معابر حدودية، 
ــــروف: »طــاملــا يــحــدث ذلـــك فــي أراضـــي  قـــال الفـ
أفــغــانــســتــان، ال نــعــتــزم اتــخــاذ أي إجـــــراءات«. 
الخارجية  وزارة  بــاســم  املتحدثة  قــالــت  فيما 
ــة مـــــاريـــــا زاخــــــــاروفــــــــا، فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

ــي وقـــت  ــ ــافــــي، إن »طــــالــــبــــان احـــتـــلـــت فـ ــحــ صــ
قصير جـــزءًا كــبــيــرًا مــن األراضــــي الــحــدوديــة، 
وتــســيــطــر حــالــيــًا عــلــى حــوالــي ثلثي الــحــدود 
»إنترفاكس«  وكالة  ونقلت  طاجكستان«.  مع 
أن »قاعدتنا  الروسية إعانها  الخارجية  عن 
أي تصعيد على  في طاجكستان سترد على 
موسكو  وأن  األفــغــانــيــة،  الطاجيكية  الــحــدود 
الجماعي ستتصرفان بحسم  األمن  ومنظمة 
الــحــدود الطاجيكية  ملــنــع االســـتـــفـــزازات عــلــى 

األفغانية«.
القيادي في »طالبان« شهاب  من جهته، أكد 
الدين دياوار، من موسكو، أن الحركة تسيطر 
ــــي أفــغــانــســتــان،  عــلــى 85 فـــي املـــائـــة مـــن أراضـ
بــاســتــثــنــاء الــعــاصــمــة كـــابـــول وضــواحــيــهــا. 

وذكر أنه »نبحث بشأن وقف إلطاق النار مع 
إذا  الحكومة في كابول، وسنوقف هجماتنا 
نجحت محادثات الدوحة«. وتابع »سنضمن 
البعثات  الــحــدود ونضمن أيضًا سامة  أمــن 
األفغانية،  األراضــــي  فــي  املــوجــودة  األجنبية 
ــــوف عـــلـــى حـــيـــاة املـــتـــرجـــمـــني األفـــغـــان  وال خـ
الذين عملوا مع القوات األجنبية وعليهم أال 
بتمدد  »لــن نسمح  أنــه  على  ــّدد  يقلقوا«. وشـ
أفغانستان وســنــحــاربــه«، كاشفًا  فــي  داعـــش 
من  وقندهار  أفغانستان  »حــررنــا شمال  أنــه 
التنظيم«. ورأى أن »شعبنا سيكون في وضع 
أفضل في ظل اإلمارة اإلسامية وسيقاوم أي 
احتال أجنبي، وطالبان تسعى ملشاركة كل 
الــبــاد«.  فــي حكم  األفــغــانــي  الشعب  مكونات 

ولـــفـــت إلــــى أن »لــلــحــركــة مــطــلــق الـــحـــريـــة في 
مهاجمة عواصم الواليات، ولم نعد واشنطن 

بعدم التعرض لها«.
وتــحــاول الــحــكــومــة األفــغــانــيــة صـــّد هجمات 
»طـــالـــبـــان«، مـــع اســتــعــانــتــهــا بــجــهــود محمد 
الطاجيكية  لإلثنية  املنتمي  خــان،  إسماعيل 
فــي أفــغــانــســتــان، وهـــو وزيـــر ســابــق نــجــا من 
محاولة اغتيال دّبرتها »طالبان« ضده عام 
»أسد هرات«،  2009. وإسماعيل خان، امللقب بـ
عضو رئيسي في »التحالف الشمالي« الذي 
ساعد مقاتلوه القوات األميركية في اإلطاحة 
إن  وقــال مسؤول  عــام 2001.  »طالبان« في  بـ
أن يعقد إسماعيل خــان اجتماعًا  املــقــرر  مــن 
إلعــداد قواته ملحاربة »طالبان« والدفاع عن 

قــاعــدة سلطته فــي هــــرات، وأضــــاف أن عــددًا 
املناهضني  السابقني  العسكريني  الــقــادة  من 
الواقعة  األفغانية  الــقــوات  يدعمون  للحركة 
تحت ضغط شديد في الدفاع عن الحدود في 

الغرب والشمال.
 الــضــغــط الـــروســـي لــوقــف املـــعـــارك، 

ّ
وفــــي ظــــل

ذكرت وسائل إعام رسمية أن الصني أرسلت 
ــادة 210 مــن مــواطــنــيــهــا من  رحــلــة جــويــة إلعــ
أفغانستان. وذكرت صحيفة »غلوبال تايمز«، 
الـــصـــادرة عــن الــحــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم في 
بكني، أن رحلة طيران »زيامن« غــادرت في 2 
يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي مــن الــعــاصــمــة كــابــول 
ــبـــاد.  ــوبـــي بـــوســـط الـ وهـــبـــطـــت فــــي إقـــلـــيـــم هـ
التعدين  في  الصينية  الشركات  واستثمرت 

والبنية التحتية األفغانية، لكن هذه األصول 
تتعرض لخطر متزايد مع استياء »طالبان« 

على مساحات كبيرة من األراضي.
ــــدوره، دافـــع الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن،  بـ
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، عـــن خـــروج 
القوات األميركية من أفغانستان، مشّددًا على 
مًا«، 

ّ
 سقوط الباد بَيد الحركة »ليس محت

ّ
أن

في  األميركي سُينجز  االنسحاب  أن  ومــؤّكــدًا 
في  شــّكــك  بــايــدن  لكن  املقبل.  أغسطس  نهاية 
بسط  على  األفغانية  الحكومة  بقدرة  املقابل 
ــبـــاد. وقـــال  ــي الـ ــ ســيــطــرتــهــا عــلــى كــامــل أراضـ
ــق« أهــدافــه 

ّ
بــايــدن إن الــجــيــش األمــيــركــي »حــق

أسامة  »القاعدة«  بقتل زعيم  أفغانستان،  في 
بن الدن )2 مايو/ أيار 2011(، وضرب قدرات 
على  الهجمات  مــن  مزيد  شــن  ومنع  التنظيم 
األراضــــــي األمــيــركــيــة. وأضـــــاف »نــحــن ننهي 
أطــــول حــــرب« فـــي تـــاريـــخ الــــواليــــات املــتــحــدة، 
معلنًا أن االنسحاب سُينجز في 31 أغسطس 
املــقــبــل، أي قــبــل املـــوعـــد الــــذي كــــان قـــد حــــّدده 
فــي سبتمبر. واعــتــبــر بــايــدن أن اإلبــقــاء على 
»الوضع الراهن ليس خيارًا«، في إشــارة إلى 
اســتــمــرار االنــتــشــار الــعــســكــري األمــيــركــي في 
 جــديــدًا 

ً
ــل جــيــا أفــغــانــســتــان. وتــابــع »لـــن أرِســ

أفغانستان«.  فــي  الــحــرب  إلــى  األميركيني  مــن 
وشّدد على أنه »ال يمكن للواليات املتحدة أن 
وِضــعــت لاستجابة  مــقــّيــدة بسياسات   

ّ
تــظــل

مــا كانت تفعل  غــرار  الــعــالــم«، على  بات 
ّ
ملتطل

قبل 20 عامًا، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة 
ــنـــة. ولـــفـــت سيد  الــتــصــدي لــلــتــهــديــدات الـــراهـ
 الـــواليـــات املــتــحــدة لم 

ّ
الــبــيــت األبــيــض إلـــى أن

ــة قــبــل عــقــديــن  ــيـــويـ ــة اآلسـ ــدولــ ـــل فـــي الــ
ّ

تـــتـــدخ
 هذه »مسؤولّية« 

ّ
»لبناء أّمة«، مشّددًا على أن

 املستقبل في أفغانستان 
ّ
ه أقّر بأن

ّ
األفغان. لكن

يــبــدو ضــبــابــيــًا. ولــــدى ســؤالــه عــمــا إذا كانت 
سيطرة »طالبان« على أفغانستان »حتمية«، 
ــــاب بـــايـــدن »كــــا لــيــســت كـــذلـــك«. لــكــنــه أقــر  أجـ
»عــدم أرجــحــيــة وجـــود حــكــومــة مــوّحــدة في  بـــ
الباد«. وقال:  أفغانستان تسيطر على كامل 
لديهم  تتكاتف.  أن  األفغانية  الحكومة  »على 
لكن  الحالية،  الحكومة  على  للحفاظ  الــقــدرة 
السؤال املطروح هو هل سيوِجدون التعاضد 
املــطــلــوب لـــذلـــك؟«. وأعــــرب الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــت 

ّ
ــة الـــتـــي تــلــق ــيـ ــانـ ــغـ ــن ثــقــتــه بــــالــــقــــوات األفـ عــ

»طالبان«  ضــد  والتجهيز  الــتــدريــب  لسنوات 
ــال بـــايـــدن »ال أثــق  مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة. وقــ
األفغاني«.  الجيش  بقدرة  أثق  إنما  بطالبان، 
ورفــض بشدة تشبيه الوضع في أفغانستان 
بالتجربة األميركة في فيتنام، وقال »طالبان 
مشّددًا  الشمالي«،  الفيتنامي  الجيش  ليسوا 
على عدم جواز املقارنة على صعيد القدرات. 
وتـــابـــع »لــــن تــشــهــدوا بــــأّي حــــال مـــن األحــــوال 
ــــاء أشــــخــــاص جـــــوًا مــــن ســـطـــح الـــســـفـــارة  ــ إجـ
األمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان« )كــمــا حــصــل في 
العاصمة الفيتنامية هو شي مينه، سايغون 
سابقًا، في 30 إبريل/ نيسان 1975(، مضيفًا 
»ال مجال للمقارنة«. ورّحبت حركة »طالبان« 
باسمها  املــتــحــدث  فــقــال  بــايــدن،  بتصريحات 
ــقــــوات األمــيــركــيــة  ســهــيــل شـــاهـــني »خــــــروج الــ
واألجــنــبــيــة أبــكــر بــيــوم أو بــســاعــة هــو خطوة 
إيــجــابــيــة«. وكـــانـــت وزارة الـــدفـــاع األمــيــركــيــة 
)الــبــنــتــاغــون( قــد أعــلــنــت أن االنــســحــاب أنجز 

بنسبة %90.
)األناضول، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

زار وفد من »طالبان« موسكو أمس )فرانس برس(

عسكرية  خريطة  »طالبان«  حركة  رسم  يُثير 
على  سيطرتها  عبر  أفغانستان  في  جديدة 
السلطات  قلق  حدودية  ومعابر  مساحات 
البلد  مستقبل  لجهة  تحديدًا  الجوار،  ودول 
الحركة  لكن  آسيا.  وســط  في  االستراتيجي 
ترهن وقف الهجوم بنجاح محادثات الدوحة

الغالف

الحركة توسع 
سيطرتها على 

الحدود األفغانية

بايدن: لن أرسل 
جيًال جديدًا من األميركيين 

إلى الحرب

أعلنت »طالبان« 
أنها ستقاتل »داعش« 

وتمنعه من االنتشار

اإليرانية،  المسلحة  القوات  أركان  أعلنت 
األفغانية  الحكومة  أن  الجمعة،  أمس 
أفغانية  قـــوات  ــإعــادة  ب ــران  إيـ طالبت 
قلعة  إسالم  معبر  من  الخميس،  هربت 
اإليرانية،  األراضــي  داخل  إلى  الحدودي 
حركة  لــقــوات  ــواســع  ال الــتــقــدم  بعد 
»طالبان«. وقال مصدر في أركان القوات 
من  المقربة  نيوز«  »نور  لوكالة  اإليرانية 
إيران  إن  اإليراني،  القومي  األمن  مجلس 
الرسمي.  األفغاني  الطلب  وافقت على 
إلى  القوات  هذه  إعــادة  المقرر  ومن 

كابول في رحلة جوية.

عودة الجنود إلى كابول

اغتيال رئيس هايتي: اعتقاالت ومخاوف من فوضى

ال يــــزال الــبــحــث جــاريــًا فــي هــايــتــي، الــدولــة 
الــتــي تــعــد جــــزءًا مــن أرخــبــيــل جـــزر األنــتــيــل 
الــكــبــرى فــي البحر الــكــاريــبــي، عــن خلفيات 
عــمــلــيــة اغــتــيــال الــرئــيــس جــوفــيــنــيــل مــويــز، 
األربــعــاء املــاضــي، فــي منزله فــي العاصمة 
بور أو برنس، على يد فرقة »كوماندوس« 
مــحــتــرفــة. وفــيــمــا تــواصــلــت أمـــس، الجمعة، 
املطاردة األمنية للقتلة، املدججني بالساح، 

مع اعتقال عدد منهم، ومن بينهم أميركيان، 
الوحيدة  الخاصة  فــإن  السلطات،  بحسب 
الــتــي قــد تــكــون محسومة إلــى اآلن، هــي أن 
أزمة هذا البلد الفقير، املتواصلة منذ عقود، 
تــتــســع، مـــع تــكــريــس نـــفـــوذ األولــيــغــارشــيــة 
بالتزامن  طاغيًا،  أصبح  الــذي  »املــافــيــويــة« 
ــان  ــعــــدام األمــ مـــع الــفــوضــى الــســيــاســيــة وانــ
االجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــذيـــن يــعــمــقــهــمــا االغـــتـــيـــال. 
ويأتي اغتيال مويز وما سيليه، إن لم يبادر 
املــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــتــحــرك، كــتــتــويــج ملسار 
متصاعد من الفساد، أخذ بعدًا إضافيًا منذ 
انهيار  مــع  املــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/ 
يصفه  ومــا  الحكومية  للمؤسسات  واضــح 
»االنعطافة املافيوية« للسلطة.  املتابعون بـ
وفــــي بــــور أو بـــرنـــس، حــيــث قــتــل الــرئــيــس، 
والعصابات،  األمــن  املواجهات بني  اشتدت 
نــــزوح 10 آالف شــخــص. هــذا  إلــــى  مـــا أدى 
التشكيك  إلــى  املتابعني  ببعض  دفــع  األمـــر 
ببيانات الشرطة، التي تريد إضفاء الطابع 
الحديث  مفضلني  االغــتــيــال،  على  األجنبي 
عـــن تـــضـــارب مــصــالــح لــلــنــخــبــة، وتــصــفــيــة 
دان،  قد  وكــان مويز  الرئيس.  مع  حسابات 

اثنني مــن أصــٍل هايتي، مــع اســتــمــرار عملية 
مطاردة مدبري الهجوم، وهم »مجموعة من 
القتلة األجانب املدربني«. وتعقبت السلطات 
املشتبه فيهم، األربعاء، إلى منزل قرب موقع 
الــجــريــمــة فــي شــمــال الــعــاصــمــة، حــيــث دارت 
مــعــركــة بــاألســلــحــة الــنــاريــة، إلـــى أن اعتقلت 
الخميس.  فيهم  املشتبه  مــن  عــددًا  السلطات 
وعـــرض قــائــد الــشــرطــة تــشــارلــز لــيــون، خــال 
 وعددًا من جوازات 

ً
مؤتمر صحافي، 17 رجا

الــســفــر الــكــولــومــبــيــة والـــبـــنـــادق واألســلــحــة 
 
ً
قائا الاسلكي،  االتصال  وأجهزة  البيضاء 
إن »أجانب جاؤوا إلى بلدنا لقتل الرئيس«. 
وأضاف أنه تم إلقاء القبض على 15 كولومبيًا 
تل 3 مهاجمني، وال يزال 

ُ
واألميركيني، بينما ق

8 منهم هــاربــني. كما أعلن االدعـــاء العام في 
األمنيني  املسؤولني  استدعاء  برنس  أو  بــور 
ملويز بعد اغتياله بسهولة. وتساءل مفوض 
كــلــود عن  فـــورد  بيد  العاصمة  فــي  الحكومة 
ــبـــاب غـــيـــاب رد الــفــعــل الـــواضـــح مـــن قبل  أسـ
املسؤولني عن ضمان سامة الرئيس الراحل، 
الذي قتل بنحو 12 رصاصة خال الليل في 

منزله، فيما أصيبت زوجته.
الــدفــاع الكولومبي  مــن جهته، أوضـــح وزيـــر 
تشير  األولــيــة  املعلومات  أن  مــوالنــو  دييغو 
الهجوم  فــي  املتورطني  الكولومبيني  أن  إلــى 
أفراد متقاعدون من الجيش، مؤكدًا أن باده 
ستتعاون في التحقيق. لكن وزارة الخارجية 
ــــني 

َ
ــن ــد اعــــتــــقــــال مــــواطــ ــ ــؤكـ ــ األمــــيــــركــــيــــة لـــــم تـ

أميركَيني، بعدما أبدت املوافقة على مساعدة 
شرطة هايتي في التحقيق.

ويبدو أن عددًا من املشتبه فيهم قد اقتحموا 
أو برنس،  التايوانية في بور  السفارة  مقر 
ــتـــيـــال، وهــــو مـــا أكـــدتـــه املــتــحــدثــة  عــقــب االغـ
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــتــايــوانــيــة جــوان 
أو. وأوضــحــت جــوان أو أن السفارة أغلقت 
عــقــب االغــتــيــال »ألســـبـــاب أمــنــيــة«، مضيفة 
اكــتــشــف )أول من  الـــســـفـــارة  ــن  أمــ أن جـــهـــاز 
أمــس(، أن مجموعة من املسلحني اقتحموا 
باحة السفارة. ووصفت السفارة التايوانية 
الواقعة في مكان قريب  في بــور أو برنس، 
الــراحــل، املسلحني بأنهم  الــرئــيــس  مــن مقر 
عملية  فــي  بضلوعهم  ويشتبه  »مــرتــزقــة« 
ــت 

ّ
ــال، مـــوضـــحـــة أن »الــــشــــرطــــة شــن ــيــ ــتــ االغــ

اعتقال 11  )الخميس(، وتمّكنت من  عملية 
مشتبهًا فيهم«. وعــلــى غـــرار عــواصــم عــدة، 
بينها واشــنــطــن وبــاريــس، وصــفــت تايبيه 
االغتيال بأنه »وحشي وهمجي«. وهايتي 
واحدة من 15 دولة في العالم ال تزال تعترف 

بتايوان دبلوماسيًا.
وفــي محاولة ملنع انـــزالق الــوضــع إلــى مزيد 
املتحدة  األمــم  الفوضى، شــّددت مبعوثة  من 

ــي، مــحــاولــة  ــاضــ ــبـــاط املــ ــر/ شـ ــرايـ ــبـ فــــي 8 فـ
»انقاب« قال إنه تعرض لها، وكان هدفها 

»اغتياله«.
وأقحم اسم تايوان، التي تتمتع معها هايتي 
بــعــاقــات دبــلــومــاســيــة، أمــــس الــجــمــعــة، في 
 11 من املشتبه 

ّ
األزمــة، بعد إعــان تايبيه أن

ق 
ّ
املتعل التحقيق  إطـــار  فــي  املــوقــوفــني  فيهم 

ــال اعــتــقــلــتــهــم الـــشـــرطـــة الــهــايــتــّيــة  ــيـ ــتـ بـــاالغـ
ــل مــجــمــع الــســفــارة الــتــايــوانــيــة فـــي بــور  داخــ
أو بـــرنـــس حــيــث كـــانـــوا مــخــتــبــئــني. وكــانــت 
الخميس،  مساء  أعلنت،  قد  هايتي  سلطات 
أن وحدة »الكوماندوس« التي اغتالت مويز 
وأميركيني  كولومبيا،  مــن  عنصرًا   26 تضم 

أن رئيس  لهايتي هيلني اليــم على  الخاصة 
 في موقع القيادة 

ّ
الوزراء كلود جوزيف سيظل

ــراء انــتــخــابــات، داعــيــة  ــ فـــي هــايــتــي لــحــني إجـ
جميع األطراف إلى تنحية الخافات جانبًا. 
ــافـــت اليــــم أن »عــلــى مـــن يــعــنــيــهــم األمـــر  وأضـ
املــشــتــرك للمضي قدمًا  الــطــريــق  رســم معالم 
والخروج بسام من هذه اللحظة العصيبة«. 
ــد الـــوزيـــر املـــســـؤول عـــن االنــتــخــابــات في  وأكــ
االنتخابات  عملية  أن  بيير  ماتياس  هايتي 
الــرئــاســيــة واالســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور التي 
املقبل،  أيلول  26 سبتمبر/  في  مقررة  كانت 

ستمضي قدمًا في موعدها املحدد.
ومــنــذ أن تــولــى منصبه الــرئــاســي فــي عــام 
2017، واجه رجل األعمال مويز احتجاجات 
التي  والطريقة  فساد  مزاعم  بسبب  عنيفة 
الــبــاد، وبعد ذلــك بسبب  أدار بها اقتصاد 
السلطة. وحكم  على  قبضته  إحــكــام  زيـــادة 
ــــوم، بــعــدمــا  ــــرسـ مـــويـــز هـــايـــتـــي بـــمـــوجـــب مـ
ــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي  ــتــــخــ ــــت االنــ ــئـ ــ أرجـ
يــفــتــرض أن تنظم فــي 2018. وإضــافــة  كـــان 
إلــــى االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة 
واملــحــلــيــة، كــــان يــفــتــرض أن تــنــظــم هــايــتــي 
استفتاء دستوريًا في سبتمبر املقبل، بعد 
إرجائه مرتني بسبب تفشي كــورونــا. وإثر 
اغــتــيــال مــويــز، دعـــت واشــنــطــن إلـــى املضي 
وزارة  وقالت  االنتخابات.  تنظيم  في  قدمًا 
االقتراع »سيسهل  إن  األميركية  الخارجية 
االنتقال السلمي للسلطة إلى رئيس جديد 
الــــذي أدى اليمني  ــان مـــويـــز،  مــنــتــخــب«. وكــ
في  تنتهي  أن واليــتــه  اعتبر  قــد   ،2017 فــي 
ــّر  أصــ فــــي حــــني  ــبـــاط 2022،  فـــبـــرايـــر/ شـ  7
أنــهــا منتهية مــنــذ فبراير  مــعــارضــوه عــلــى 
فــي 2020 بغياب  املــاضــي. وتعمقت األزمـــة 
برملان، ويخشى كثيرون أن يتفاقم العنف، 

بعدما تّم قمع الحراك املدني لسنوات.
وأغلقت املتاجر واملصارف ومحطات الوقود 
في بــور أو فــرانــس، أول من أمــس، كما أغلق 
مع  البّرية  بالحدود  أســوة  العاصمة،  مطار 
جمهورية الدومينيكان. وأعلن رئيس الوزراء 
املؤقت كلود جوزيف »حالة حصار« وطنية، 
ــه تـــولـــى زمــــــام الـــســـلـــطـــة. ويــشــغــل  ــ ــدًا أنـ مــــؤكــ
جوزيف املنصب منذ 3 أشهر، وكان يفترض 
ــف مويز 

ّ
كــل أيـــام، بعدما  تنحيه فــي غــضــون 

خليفة لــه، هو آريــال هنري، اإلثنني املاضي. 
وقـــال األخــيــر بعد االغــتــيــال إن جــوزيــف »لم 
لــلــوزراء«. وتعليقًا على الوضع،  يعد رئيسًا 
قـــال الــخــبــيــر فــي شــــؤون هــايــتــي فــي جامعة 
بــرس«،  »فرانس  لـ ستوتزكي،  إرويــن  ميامي 
إن هــايــتــي تــواجــه مــزيــدًا مــن الــعــنــف واملـــوت 

والفشل«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( )Getty/احتجاجات في هايتي أول من أمس إثر اغتيال الرئيس )ريتشارد بييران

اختبأ المشتبه بهم 
في مبنيين، أحدهما مقر 

سفارة تايوان

ال يزال الغموض يلف 
أسباب اغتيال رئيس هايتي 

جوفينيل مويز، فيما 
أعلنت السلطات عن 

اعتقال مشتبه فيهم 
أجانب، وذلك وسط 

مخاوف من أن يعّمق 
االغتيال الفوضى الداخلية

الحدث
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لبنان بال كهرباء وال مياه
بيروت ـ العربي الجديد

يــــتــــجــــه لـــــبـــــنـــــان نـــــحـــــو الـــعـــتـــمـــة 
بخطوات متسارعة، حيث أعلنت 
مؤسسة كهرباء لبنان عن توقف 
كل من معملي الزهراني وديــر عمار لتوليد 
من  مخزونهما  نفاد  نتيجة  تباًعا  الكهرباء 
ــل، عــلــمــًا أن هــذيــن املعملني  ــ مــــادة الـــغـــاز أويـ
ــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي  يــنــتــجــان غــالــبــيــة الـــطـ
الباد. وأدت هذه األزمــة إلى خفض ساعات 
ــنـــاطـــق، مـــع ارتـــفـــاع  الــتــغــذيــة فـــي غــالــبــيــة املـ
ســاعــات التقنني إلــى أكــثــر مــن 19 ســاعــة في 
عدد كبير من املناطق. ويترافق ذلك مع شح 
في توافر الوقود، ما يدفع أصحاب املولدات 
الخاصة إلى زيادة ساعات التقنني بدورهم، 
ليقبع آالف اللبنانيني تحت العتمة الشاملة. 
وشــرحــت مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان فــي بيان 
توليد  محطتي  توقف  أسباب  الجمعة،  لها، 

الكهرباء عن العمل شمالي وجنوبي الباد. 
وقــالــت املــؤســســة فــي الــبــيــان: »تــعــذر تفريغ 
ناقلتني بحريتني محملتني بمادة الغاز أويل، 
بانتظار استكمال اإلجــراءات املصرفية لدى 
»توقف خدمة  املصارف األجنبية«. وأفادت بـ
الــزهــرانــي  وهــمــا  الــكــهــربــاء،  لتوليد  معملني 
)جــنــوب(، وديــر عمار )شــمــال(، نتيجة نفاد 
ــل«. وأضــافــت  ــ خزينهما مــن مــــادة الــغــاز أويـ
أنــه »إزاء اســتــمــرار هــذا الــوضــع الــخــارج عن 
لـــبـــنـــان، ســتــســتــمــر  كـــهـــربـــاء  مـــؤســـســـة  إرادة 
ــراءات االحــتــرازيــة  ــ املــؤســســة فــي اتــخــاذ اإلجــ
أكبر  على  للحفاظ  متواصل،  بشكل  الــازمــة 
ــــى فـــي االســتــقــرار  ــدر مــمــكــن مـــن الــحــد األدنـ قـ
بــالــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي ألطــــول فترة 
املحروقات  خزين  مع  يتجانس  بما  ممكنة، 

املتبقي لديها«. 
بـــدورهـــا، أعــلــنــت »املــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر 
ــة لــــــــــوزارة الــــطــــاقــــة فــي  ــعـ ــابـ ــتـ ــانـــي« الـ ــطـ ــيـ ــلـ الـ

الطاقة  توليد  معامل  توقف  الجمعة،  بــيــان، 
الــكــهــرومــائــيــة الــتــابــعــة لــهــا عــن الــعــمــل جــراء 
نــقــص الـــوقـــود. كــــذا، أعــلــنــت شــركــة »كــهــربــاء 
زحلة«، في بيان، أنه »من أجل الحفاظ على 
اســـتـــمـــراريـــة الـــكـــهـــربـــاء ألكـــثـــر مـــن 300 ألــف 
بقاعية،  بلدة  شخص في مدينة زحلة، و16 
وبـــعـــد صـــفـــر تـــغـــذيـــة مــــن مـــؤســـســـة كــهــربــاء 
لــبــنــان، لــجــأنــا مــكــرهــني إلـــى قــطــع الــتــيــار عن 
ــارة الــعــامــة مــنــذ أســـبـــوع وعـــن أصــحــاب  ــ اإلنــ
املصانع واملحطات الخاصة، الجمعة، وحتى 
إشــــعــــار آخــــــــر«، داعــــيــــة »جـــمـــيـــع املــشــتــركــني 
للتخفيف من استهاك الطاقة كي ال نضطر 
ــكـــســـت أزمــــة  ــعـ ــى الــــلــــجــــوء لـــلـــتـــقـــنـــني«. وانـ ــ إلــ
الــكــهــربــاء عــلــى تــوفــيــر املــيــاه مــبــاشــرة، حيث 
قالت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، 
الكهرباء عن  قطع  تم  »وبعدما  أنــه  الجمعة، 
منشآتنا كافة ومحطات إنتاج وتوزيع املياه 
الكبرى، وعدم تأمني التيار الكهربائي حتى 

عبر خــطــوط الــخــدمــات الــعــامــة، وبسبب قلة 
مخزون املازوت املتوافر لديها، فإنها ستبدأ 
بتقنني توزيع املياه إلى الحدود الدنيا، علما 
أن هــذه الكميات املتوافرة ال تكفي إال لفترة 
منشآتها  كل  بعدها  ستتوقف  جــدا  قصيرة 
ومحطاتها عن ضخ وتوزيع املياه«. ولفتت 
إلى أن االنقطاع طاول أيضا محطات الصرف 
الصحي التي تديرها في نطاق صاحياتها.
ــذا، أعــلــنــت مــؤســســة لــبــنــان الــشــمــالــي، في  كــ
بيان، أنها »ستضطر آسفة إلــى إعــان حال 
الـــطـــوارئ الــقــصــوى وتــطــبــيــق بــرامــج تقنني 
تطاول عملية ضخ وتوزيع املياه في املناطق 
الــســكــنــيــة فـــي مــحــافــظــتــي الــشــمــال وعـــكـــار«. 
وهذه املشكلة ليست الوحيدة، إذ استكملت 
الجمعة،  انهيارها،  مسار  اللبنانية  الليرة 
ــام الـــــدوالر في  مسجلة أكــثــر مــن 19 ألــفــًا أمــ
الصيدليات  السوداء، وسط إضــراب  السوق 

وامتداد الطوابير أمام محطات الوقود.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أنهت شركة »ديلويت« اإلنكليزية مراجعة حسابات 
مصرف ليبيا املركزي بشقيه في طرابلس والبيضاء 
تحت إشراف بعثة األمم املتحدة. وأكد تقرير الشركة 
أن احتياطيات النقد األجنبي في ليبيا لم تنخفض 
منذ كانون األول/ ديسمبر 2014 سوى بنسبة 8 في 
الــتــقــريــر أن تسهيات الــســحــب على  املــائــة. وأوضــــح 
املكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل 
العملة  الضغط على سعر صــرف  في  سريع، تسببا 
املحلية، مما أدى في النهاية إلى هبوط قيمة الدينار 

في   300 مــن  بأكثر  األمــيــركــي  الــــدوالر  مقابل  الليبي 
املائة مند مطلع العام الحالي. وتراهن األمم املتحدة 
عــلــى أن تــكــون هـــذه الــعــمــلــيــة الــرقــابــيــة خــطــوة أولــى 

لتوحيد املصرف املركزي املنقسم منذ عام 2014.
وأحال املبعوث الخاص لألمني العام ورئيس بعثة 
األمم املتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رسميًا 
التقارير النهائية الخاصة باملراجعة املالية الدولية 
إلى املجلس الرئاسي ورئيسي فرعي مصرف ليبيا 

املركزي.
ودعــا التقرير إلى توحيد مصرف ليبيا املركزي في 
طــرابــلــس والــبــيــضــاء، الفــتــًا إلـــى أن انــقــســام املــصــرف 

يــتــســبــب فـــي تــعــقــيــد إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الــنــقــد 
 عــن 

ً
ــقــــدي، فــــضــــا ــنــ ــبــــي، وعـــرقـــلـــة اإلصــــــــاح الــ ــنــ األجــ

تقويضه لنزاهة املصارف التجارية والرقابة عليها. 
وأشــــار إلـــى انــعــكــاس االنــقــســام عــلــى غــيــاب امليزانية 
ــدة، وتــــراكــــم الــــديــــون عـــلـــى كــــل مــــن املــصــرفــني  ــ ــــوحـ املـ

املركزيني لتمويل الحكومات السابقة املتعاقبة.
وأكـــــد املــســتــشــار االقـــتـــصـــادي فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة 
الوطنية علي الصلح في حديث مع »العربي الجديد« 
العام  الـــرأي  أمــام  بكامله  التقرير  على ضـــرورة نشر 
كونه عبارة عن كشف حساب حول استخدامات النقد 
اعتمادات  بينها  من  خــال سنوات سابقة،  األجنبي 

 .2014 سنة  خــال  دوالر  مليار   35 بقيمة  مستندية 
واستشهد بتقارير ديوان املحاسبة بشأن الهدر في 
العام  الــديــن  فــاق  فيما  األجــنــبــي،  النقد  احتياطيات 

الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 260 في املائة.
وقـــال املــحــلــل املــالــي سليمان الــشــحــومــي لـــ »الــعــربــي 
لتوحيد  يــؤســس  أن  التقرير يجب  هــذا  إن  الــجــديــد« 
الــعــمــل  املــــركــــزي وعــمــلــيــاتــه وعــــــودة  إدارة املـــصـــرف 
املحلية  املقاصة  وفتح  املتخصصة  الفنية  باللجان 
وإعــــــادة ضــبــط الــنــظــام املــصــرفــي الــقــائــم والــتــنــظــيــم 
الشامل للقطاع بما يخلق االستقرار النقدي ويحفز 

على تنمية االقتصاد الليبي.

انقسام »المركزي« الليبي يهبط بسعر الدينار %300

انتعاش اقتصاد بريطانيا 
يتباطأ 

تباطأ بشدة انتعاش القتصاد 
بريطانيا، بدأ بعد رفع إجراءات 
العزل العام، في مايو/ أيار على 
الرغم من تخفيف أكبر لقواعد 

التباعد االجتماعي وفقا لبيانات 
رسمية كشفت أيضا تضرر 

شركات صناعة السيارات في 

الباد جراء نقص عاملي للرقائق. 
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن 
الناتج املحلي اإلجمالي نما 0.8 في 
املائة على أساس شهري، ليسجل 
وتيرة أسرع بكثير مما كان عليه 
بشكل تقليدي قبل الجائحة، لكنه 
مثل انخفاضا مقارنة مع ارتفاع 
اثنني في املائة في أبريل/ نيسان.

الضريبة على الشركات 
متعددة الجنسيات

ناقش وزراء مال دول مجموعة 
العشرين الجمعة في مدينة 

البندقية إصاح النظام الضريبي 
للشركات متعددة الجنسيات 

بهدف وضع حد للماذات 
واإلغراق الضريبي، عبر فرض 

رسوم ال تقل عن 15 في املائة على 
األرباح. وبرئاسة إيطاليا، التقى 

وزراء املال في أغنى 19 دولة في 
العالم واالتحاد األوروبي حضوريا 

للمرة األولى منذ اجتماع شباط/
فبراير 2020 في الرياض في 

بدايات جائحة كوفيد-19. 

تدفق نحو صناديق الدخل 
الثابت 

كشفت أحدث إحصاءات لتدفقات 
الصناديق من بنك أوف أميركا 
الجمعة أن املستثمرين واصلوا 

ضخ املزيد من النقد في صناديق 
أدوات الدخل الثابت. وقال بنك 

االستثمار األميركي استنادا إلى 
بيانات إي.بي.إف.آر إن صناديق 

السندات استقطبت تدفقات بقيمة 
18.4 مليار دوالر في األسبوع 

نتهي يوم األربعاء، وهي أعلى 
ُ
امل

تدفقات منذ فبراير/ شباط.

خطوات بعد خفض تصنيف 
تونس

قال محافظ البنك املركزي في 
تونس مروان العباسي الجمعة 

إن خفض وكالة فيتش تصنيف 
ديون البلد »خبر سيئ«، وهو ناجم 

عن عدم االستقرار السياسي، 
ودعا إلى قرارات حكومية واضحة 
بشان إصاحات الدعم واألجور. 
وخفضت وكالة فيتش تصنيف 

تونس إلى ) -B ( من ) B ( مع نظرة 
مستقبلية سلبية. 

الصين تنتقد عقوبات 
الواليات المتحدة

انتقدت الحكومة الصينية الجمعة 
التحركات األميركية الجديدة 

للحد من الوصول إلى األسواق 
املالية األميركية، وقالت إنها 

ستحمي الشركات الصينية، 
لكنها لم تعط أي مؤشر على 

انتقام محتمل. وأزال مؤشرا إس 
أند بي داو جونز وفوتسي راسل 
املزيد من الشركات الصينية من 

مؤشراتهما. واتهم املتحدث باسم 
وزارة الخارجية، وانغ وينبني.

أخبار

دعم الدول 
الفقيرة

أعلن أربعة وزراء مالية أفارقة أنه يجب على الدول الثرية أن تعيد تخصيص ما ال يقل عن 30 مليار دوالر من أموال جديدة من صندوق النقد الدولي 
إلــى زعماء مجموعة  املــنــاخ. وفــي خطاب مفتوح  كــورونــا وتغير  الــقــارة في مكافحة تأثيرات جائحة فيروس  بلدان  أفريقيا ملساعدة  الستثمارات في 
العشرين لاقتصادات الكبرى، حث وزراء املالية في غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج ونيجيريا أيضا الدول الثرية على زيادة الدعم 
لحمات التطعيم من كوفيد-19 في الدول األشد فقرا. وقال الوزراء في بيانهم الجمعة إن »الحاجة ملحة اآلن في تسريع صرف حقوق السحب الخاصة 

من الصندوق لتحاشي تحول أزمة السيولة الحالية في األسواق الناشئة إلى أزمة إعسار«.

اقتصاد
Saturday 10 July 2021
السبت 10 يوليو/ تموز 2021 م  30  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2504  السنة السابعة

)إيفيوك إيتانغ/ فرانس برس(
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المستوطنات بمثابة جريمة حرب
تصعيد أممي بوجه االحتالل

أعرب غوتيريس عن 
قلقه من هدم ممتلكات 

الفلسطينيين

رام اهلل، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــدة، أمـــس  ــحــ ــتــ صــــّعــــدت األمـــــــم املــ
ــــه  ــــوجـ الــــــجــــــمــــــعــــــة، لــــهــــجــــتــــهــــا بـ
دولـــــــــة االحـــــــتـــــــال، مــــعــــتــــبــــرة أن 
املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
بمثابة جريمة حرب، وذلك بعد ساعات من 
العام لألمم املتحد أنطونيو  إعــراب األمــني 
ــن هـــــدم االحـــتـــال  ــن قــلــقــه مــ غـــوتـــيـــريـــس عــ
ــــن جــهــتــهــم،  مـــمـــتـــلـــكـــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني. مـ
ــلـــون مــواجــهــة  كــــان الــفــلــســطــيــنــيــون يـــواصـ
ــد أصـــيـــب  ــ ــ املــــخــــطــــطــــات اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، وقـ
العشرات منهم، أمس، بقمع قوات االحتال 
الــرافــضــة  األســبــوعــيــة  السلمية  للمسيرات 
لــاســتــيــطــان وإقـــامـــة بـــؤر اســتــيــطــانــيــة في 

مناطق عدة من الضفة الغربية.
وقــــال مــقــرر األمــــم املــتــحــدة املــعــنــي بــحــالــة 
الفلسطينية  األراضــي  في  اإلنــســان  حقوق 
املــحــتــلــة مــايــكــل لــيــنــك، أمـــس الــجــمــعــة: »مــا 
اإلسرائيلية  املستوطنات  أن  إليه  خلصت 
تـــصـــل ملـــســـتـــوى جـــريـــمـــة حـــــــرب«، مــضــيــفــًا 
املجتمع  تلزم  النتيجة  هــذه  إن  لكم  »أقــول 
الدولي بأن يوضح إلسرائيل أن احتالها 
غــيــر املـــشـــروع وتــحــديــهــا الــقــانــون الــدولــي 
والـــــــرأي الــــدولــــي ال يــمــكــن أن يــســتــمــر بــا 
أمــام جلسة  كلمة  يلقي  لينك  وكــان  ثــمــن«. 
الــتــابــع للمنظمة  ملــجــلــس حــقــوق اإلنـــســـان 
الـــدولـــيـــة فـــي جــنــيــف. وقـــاطـــعـــت إســرائــيــل 
الجلسة، إذ إنها ال تعترف بتفويض لينك 

وال تتعاون معه.
لينك بعد ساعات من  وجــاءت تصريحات 
إعراب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
إزاء عمليات  الــبــالــغ  قــلــقــه  عـــن  غــوتــيــريــس 
ــلـــطـــات االحــــتــــال  ــتــــي نـــفـــذتـــهـــا سـ الــــهــــدم الــ
في  الفلسطينية  للممتلكات  اإلســرائــيــلــي 

ــرق مــــديــــنــــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، شــــمــــال الـــضـــفـــة  ــ ــ شـ
واملطالبة  لاستيطان  املناِهضة  الغربية، 
ــة املـــغـــلـــق مـــنـــذ أكـــثـــر  ــقــــريــ  بـــفـــتـــح شـــــــارع الــ

من 17 عامًا. 
كــمــا قــمــعــت قـــــوات االحــــتــــال، أمـــــس، وقــفــة 
ــتـــوســـع االســتــيــطــانــي  ــد الـ احــتــجــاجــيــة ضــ
ــتــــكــــررة عــلــى  واعــــــتــــــداءات املـــســـتـــوطـــنـــني املــ

الفلسطينيني وممتلكاتهم في مسافر يطا، 
جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

مــن جــانــب آخـــر، انــدلــعــت مــواجــهــات، أمــس، 
بـــني الــشــبــان وقـــــوات االحـــتـــال فـــي بــلــدتــي 
ــن، جــنــوب شــــرق نــابــلــس،  ــريــ ـــصـــرة وأوصــ

ُ
ق

قبل أن تعتقل قــوات االحتال أحــد الشبان 
خال تلك املواجهات، كما استهدفت مركبة 
الفلسطيني  األحمر  للهال  تابعة  إسعاف 
بــالــرصــاص الــحــي وقــنــابــل الـــغـــاز، مـــا أدى 

لتحطيم زجاجها. 
ــوات  ــمـــت قـــ ــتـــحـ ــفـــصـــل، اقـ ــنـ عـــلـــى صـــعـــيـــد مـ
االحــتــال، أمــس، مسجد »تــرس الــلــه«، قرب 
بـــلـــدة جـــبـــع، جـــنـــوب جـــنـــني، شـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة، ومــنــعــت املـــواطـــنـــني مـــن تــرمــيــمــه 
وإقامة الصاة فيه، وأطلقت قنابل الصوت 

والـــرصـــاص املــعــدنــي بــاتــجــاه األهـــالـــي. من 
جــهــة أخـــــرى، احــتــرقــت مــركــبــة أحــــد املــــارة، 
أمس، بسبب قنابل الصوت والغاز املسيل 
ــدمـــوع الـــتـــي أطــلــقــتــهــا قــــــوات االحـــتـــال  ــلـ لـ
بلدة  اندلعت على مدخل  مــواجــهــات  خــال 
الــرام، شمال القدس. في شأن آخــر، اعتقلت 
فلسطينيني  أمــس، ثاثة  االحــتــال،  شرطة 
من مدينة جنني أثناء وجودهم باألراضي 
عن   

ً
فضا  ،1948 عــام  املحتلة  الفلسطينية 

اعــتــقــالــهــا الــشــاب مــحــمــد عــمــارنــة ووالــدتــه 
إيــمــان عــمــارنــة، وهــمــا مــن ضــاحــيــة ذنــابــة، 
كما  الغربية.  الضفة  طولكرم، شمال  شــرق 
اعــتــقــلــت الــشــقــيــقــني نـــصـــار وأيـــــوب عيسى 
ــيـــر، شــــمــــال شـــرق  ــلــــدة ســـعـ جـــبـــاريـــن مــــن بــ

الخليل، جنوب الضفة.

أصيب عشرات 
الفلسطينيين، أمس 

الجمعة، بقمع االحتالل 
مسيرات ضد االستيطان 

في مناطق متفرقة 
بالضفة الغربية، على 

وقع إدانة األمم المتحدة 
لممارسات االحتالل

من المواجهات في بيتا أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

ــوار الــشــمــالــيــة، يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي،  ــ األغـ
وتــحــديــدًا فــي خــربــة حمصة الــفــوقــا. وقــال 
باسمه  املتحدث  تــاه  بــيــان  فــي  غوتيريس 
ستيفان دوجــاريــك، إن »مــثــل هــذه األعــمــال 
ــدولـــــي، ويــمــكــن  ــع الـــقـــانـــون الـــ ــتـــعـــارض مــ تـ
ـــة فلسطينية  إقـــامـــة دولـ فـــرص  تـــقـــّوض  أن 
للحياة«. وجّدد  متواصلة جغرافيًا وقابلة 
غوتيريس دعوته لسلطات االحتال لوقف 
املمتلكات  على  واالستياء  الهدم  عمليات 

الفلسطينية في الضفة الغربية املحتلة. 
وأشــــار دوجـــاريـــك إلـــى أن جــيــش االحــتــال 
مــنــع مــمــثــلــني عـــن مــكــتــب تــنــســيــق الــشــؤون 
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة في األرض 
ــا« واملـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ ــــشـ الــفــلــســطــيــنــيــة »أوتـ
الحكومية، والــــدول األعــضــاء مــن الــوصــول 
ــا فـــــي األغــــــــوار  ــوقــ ــفــ ــى قــــريــــة حـــمـــصـــة الــ ــ ــ إلـ
ــنـــاء عــمــلــيــات الــــهــــدم، مــؤكــدًا  الــشــمــالــيــة، أثـ
ــل تــقــديــم  ــ ــى الــــوصــــول مــــن أجـ ــ »الـــحـــاجـــة إلـ

املساعدة اإلنسانية وتقييم الوضع«.
فـــي هـــذه األثـــنـــاء، واصـــلـــت قــــوات االحــتــال 
وقمعت  الفلسطينيني.  بــحــق  انــتــهــاكــاتــهــا 
ــــال، أمـــــــس، مـــســـيـــرة ســلــمــيــة  ــتــ ــ قـــــــوات االحــ
استيطانية على جبل  بــؤرة  رافضة إلقامة 
صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس، شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وأطــلــقــت قــنــابــل الــصــوت 
املشاركني،  باتجاه  للدموع  املسيل  والــغــاز 
مـــا أوقـــــع عـــشـــرات اإلصــــابــــات بــالــرصــاص 

واالختناق بالغاز املسيل للدموع.
الفلسطيني،  األحمر  الهال  وقالت جمعية 
ــــع 8  ــهـــا تـــعـــامـــلـــت مـ ــواقـــمـ ــــان، إن طـ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
إصابات بالرصاص الحي، و10 بالرصاص 
ــدنـــي، وبــــني املـــصـــابـــني مــســعــف، خــال  ــعـ املـ
أن  الجمعية  وأضافت  بيتا.  في  املواجهات 
طواقها تعاملت كذلك مع 65 إصابة بحاالت 
للدموع،  املسيل  الغاز  قنابل  اختناق جــراء 
 قوات االحتال باستهداف طواقمها 

ً
متهمة

خال عملهم في بلدة بيتا »بشكل مباشر، 
ما أدى إلصابة ُمسعف برصاصة معدنية 

في الصدر، نقل على أثرها للعاج«.
كذلك، قمعت قوات االحتال، أمس، مسيرة 
بيت دجن األسبوعية، شرق نابلس، والتي 
فيها  الجمعة، وشـــارك  بعد صــاة  انطلقت 
ــًا إلقــــامــــة بــــؤرة  ــئــــات األشــــــخــــــاص، رفــــضــ مــ
الشمالية  املنطقة  أراضــي  على  استيطانية 

الشرقية للقرية. 
ــًا عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــني  وأصــــيــــب أيــــضــ
أمــس،  لــلــدمــوع،  املسيل  بالغاز  باالختناق 
االحــتــال  أطــفــال، خــال قمع جيش  بينهم 
قــدوم،  كفر  قــريــة  فــي  األسبوعية  للمسيرة 
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السنوي  االنخفاض  نسبة 
الجزائرية  العملة  لقيمة 
ــالل األعـــوام  ــار(، خ ــن ــدي )ال
مقارنة  المقبلة  الثالثة 
ــة،  ــي ــب ــن بـــالـــعـــمـــالت األج
للتوقعات  وفقًا  وذلــك 
موازنة  فــي  الحكومية 

عام 2021

تحقيق

مطالب باالبتعاد عن 
استيراد سلع كمالية خالل 

الفترة المقبلة

مخاوف من نفاد 
االحتياطي النقدي 

األجنبي بسبب الفيروس

الجزائر ـ حمزة كحال

مساء  الجزائرية،  الرئاسة  أعلنت 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــلـ ــيـ ــكـ األربـــــــــعـــــــــاء، تـــشـ
الـــجـــديـــدة بــرئــاســة أيـــمـــن بـــن عبد 
الـــرحـــمـــان، وهــــي الــثــالــثــة فـــي عــهــد الــرئــيــس 
ــيـــد تــــبــــون. والـــــافـــــت فــي  ــبـــد املـــجـ الــــجــــديــــد عـ
قلصت  الــتــي  الــجــديــدة،  الحكومية  التشكيلة 
إلـــى 34 وزارة، تولي   39 مــن  الــــــوزارات  فــيــهــا 
ــن عـــبـــد الـــرحـــمـــان  رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أيـــمـــن بــ
يــنــايــر/  مـــنـــذ  ــقـــودهـــا  يـ الـــتـــي  املـــالـــيـــة،  وزارة 
كــانــون الــثــانــي 2020، فــي ســابــقــة هــي األولـــى 
مــن نوعها فــي تــاريــخ الــجــزائــر.  واعتبر عدد 
الــخــطــوة تترجم حرص  أن هــذه  مــن املحللني 
تـــبـــون عـــلـــى إحـــــــداث إصــــاحــــات اقــتــصــاديــة 
عميقة، ومواجهة األزمات املالية التي تعصف 
ــتـــي الــســيــولــة وتـــهـــاوي  بـــالـــبـــاد، خـــاصـــة أزمـ
الدينار. فيما تعتبر أزمة البطالة خاصة لدى 
على  كورونا  فيروس  وتداعيات  الشباب  فئة 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة وعــلــى تــمــدد الــفــقــر، 
الحكومة  ستواجه  الــتــي  امللّحة  القضايا  مــن 
الجديدة، وسط مطالبة شعبية بإيجاد حلول 

سريعة لها.

تركة ثقيلة
تركة  الــجــديــدة  الــجــزائــريــة  الحكومة  وتنتظر 
ــة مـــزدوجـــة  ــ اقــتــصــاديــة ثــقــيــلــة، فــاقــمــتــهــا أزمـ
لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، دفعت 
بــالــســلــطــات الــجــزائــريــة إلـــى تقليص اإلنــفــاق 
الــحــكــومــي، بــواقــع الــنــصــف تــقــريــبــا وتجميد 
مـــشـــاريـــع فـــي عــــدة قـــطـــاعـــات. ويـــــرى الــخــبــيــر 
االقــتــصــادي جــمــال نـــور الــديــن أن »الحكومة 
الجديدة تبدو ذات توجه اقتصادي، وهو ما 
تترجمه التركيبة، حيث أكثر من ثلثي الوزراء 

لديهم توجه تقني اقتصادي«.
ــتــــصــــادي، فـــي حــديــث  ويــضــيــف الــخــبــيــر االقــ
الجديدة،  »الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أيــمــن بن  الحكومة  رئــيــس  ووفـــق تصريحات 
ــان، ســـتـــواصـــل تــطــبــيــق بــرنــامــج  ــمـ عــبــد الـــرحـ
الــرئــيــس تـــبـــون، مـــا يــعــنــي مــواصــلــة تطبيق 
املــصــادق عليه  االقتصادي  اإلنــعــاش  برنامج 
لــيــس  اإلشــــكــــال  أن  إال   ،2020 مــنــتــصــف  فــــي 

فــي الــبــرنــامــج فــهــو مــعــلــوم لـــدى الــجــمــيــع، بل 
اإلشـــكـــال فــي تــمــويــل مــخــطــط عــمــل الحكومة 
الجديدة، من أين ستأتي باألموال في ظل شح 
املقبلة  املالية؟«. كما ستجد الحكومة  املــوارد 
نفسها في مواجهة بطالة متفاقمة، إذ تشير 
فقدت  الباد  أن  إلى  بيانات رسمية جزائرية 

نحو نصف مليون وظيفة بسبب الجائحة.
ــتـــدت آثــــار األزمـــــة لــتــطــاول أســـعـــار املــــواد  وامـ
ــا، وســـتـــكـــون  ــهــ ــتــــافــ االســـتـــهـــاكـــيـــة عـــلـــى اخــ
الحكومة أمام رهان إطفاء لهيب األسعار التي 
اشــتــدت وطــأتــهــا منذ أشــهــر، وخــصــوصــا مع 
حلول شهر رمضان املاضي، وتدهورت معها 

القدرة الشرائية.

أزمة العملة
ولم تسلم العملة الجزائرية من تبعات األزمة، 
إذ بلغت مستويات قياسية من االنهيار أمام 
ــانـــون املـــوازنـــة  ــــدوالر والــــيــــورو. ويـــتـــوقـــع قـ ــ الـ
مــتــوســط سعر  يــبــلــغ  أن  لــعــام 2021،  الــعــامــة 
دينارا  لكل دوالر، و149  ديــنــارا   142 الصرف 
الجزائر  بنك  بيانات  2022. وحــســب  عــام  فــي 

املــركــزي، بلغ سعر صــرف الــديــنــار فــي مطلع 
ــتـــوى 134  ــسـ يــــونــــيــــو/ حـــــزيـــــران املـــــاضـــــي، مـ
مــقــابــل الـــــدوالر و160 مــقــابــل الـــيـــورو. ويـــرى 
رئيس  »لــجــوء  أن  نبيل جمعة  املــالــي  الخبير 
واملالية  الحكومة  قــيــادة  إلعــطــاء  الجمهورية 
لوزير واحد هو أيمن بن عبد الرحمان، يعني 
أن الــرئــيــس يــدعــم مــقــاربــة بــن عــبــد الــرحــمــان 

وزارة  بــإعــادة هيكلة  بــدأت  التي  اإلصاحية، 
املالية، وتعديل السياسة النقدية والتمويلية 
ملوازنة الدولة، التي اعتمدها رئيس الحكومة 

الجديد املبنية على االستدانة الداخلية«.
الجديد«،  »العربي  لـ وأضــاف جمعة، متحدثًا 
ــة لــعــبــد  ــيــ ــالــ أن »مــــنــــح قــــيــــادة الـــحـــكـــومـــة واملــ
الـــرحـــمـــان ســيــعــطــيــه إمــكــانــيــة الــتــنــســيــق بني 
مــخــتــلــف الـــــــوزارات وإحــــــداث الــتــنــاغــم فـــي ما 
السابق تغريد كل  بينها بعدما شاهدنا في 

وزير وحده، ما أربك عمل الحكومات«.

تغييرات واسعة
بــالــتــشــكــيــات، عصفت ريــاح  وفـــي مــا يتعلق 
الثانية في ظرف ستة أشهٍر،  للمرة  التغيير، 
ــال تـــبـــون محمد  ــ بــــــوزارة الــصــنــاعــة، حــيــث أقـ
باشا. وحسب معلومات تحوز عليها »العربي 
الجديد«، فإن اإلقالة تعود لسوء تسييره ملف 
اســتــيــراد الــســيــارات بــاإلضــافــة إلـــى تسجيل 
التنقل  يتعلق بمصاريف  ما  في  إنفاق  ســوء 

واإليواء والطعام.
وعوض محمد باشا تم تعيني محمد زغدار، 

األســتــاذ فــي الــعــلــوم االقــتــصــاديــة فــي جامعة 
الـــجـــزائـــر ورئـــيـــس لــجــنــة املــالــيــة فـــي الــبــرملــان 
الــجــزائــري ســابــقــا، عــن حـــزب جبهة التحرير 
التي  املــيــاه والعطش  أزمــة  الــوطــنــي. وعّجلت 
ضـــربـــت الـــجـــزائـــر مــنــذ أشـــهـــٍر، بـــذهـــاب وزيـــر 
عني في شهر 

ُ
امل املــوارد املائية كمال ميهوبي 

فــبــرايــر/ شــبــاط املــنــصــرم، الـــذي تــم استبداله 
لتوزيع  إدارة شركة »سيال«  برئيس مجلس 

املياه في العاصمة كمال حسني.
ولـــحـــقـــت الـــتـــغـــيـــيـــرات أيــــضــــًا بـــقـــطـــاع الــعــمــل 
والــضــمــان االجــتــمــاعــي، بــعــد إقــالــة الهاشمي 
ــلــــى حــــركــــة مــجــتــمــع  جــــعــــبــــوب املــــحــــســــوب عــ
السلم )التيار اإلخــوانــي(، بعد رفــض الحركة 
املــشــاركــة فــي الحكومة الــجــديــدة، وتــم تعيني 
ــو املــديــر  عــبــد الـــرحـــمـــان لــحــفــايــة مـــكـــانـــه، وهــ
العام لصندوق الضمان االجتماعي )التغطية 

الصحية(.
قطاع السياحة هو اآلخر ال يعرف االستقرار 
منذ وصــول تبون، فبعد أقــل من 6 أشهٍر من 
تعيني محمد بوغازي على رأس القطاع، قرر 
لــلــوزارة ذاتها  الــعــام  بــاألمــني  تبون استبداله 
ياسني حمادي، الذي تدرج في مناصب إدارية 
داخــل وزارة السياحة. كما تم تعيني عتو بن 
زيان، األستاذ في العلوم الطبية والباحث في 
االنتقال  وزارة  رأس  على  املتجددة،  الطاقات 
الطاقوي خلفا لشمس الدين شيتور، األستاذ 

الجامعي في الطاقات التقليدية.
وعني الرئيس عبد املجيد تبون وزير التجارة 
الــخــارجــيــة ســابــقــا عــيــســى بـــكـــاي عــلــى رأس 
قطاع النقل، الذي كان يترأسه وزير األشغال 
الــعــامــة كــمــال نــاصــري بــالــنــيــابــة، مــنــذ مطلع 
السنة، بعد إقالة الوزير األسبق لزهر هاني، 
ــاد تــتــعــلــق  ــقــــاب تــفــجــيــر فــضــيــحــة فـــسـ فــــي أعــ
بصفقات أبرمتها الخطوط الجوية الجزائرية 

دون استشارة الحكومة.
ــة مــحــمــد  ــاقـ ــطـ وفـــــي املــــقــــابــــل، حـــافـــظ وزيــــــر الـ
عرقاب، باإلضافة لوزير األشغال العامة كمال 
نـــاصـــري، والــســكــن مــحــمــد بــلــعــريــبــي، ووزيـــر 
الـــفـــاحـــة عــبــد الــحــمــيــد حـــمـــدانـــي، والــرقــمــنــة 

واإلحصاء حسان شرحبيل، على مناصبهم.
وعكس كل التوقعات، نجح وزير التجارة كمال 
رزيق في االحتفاظ بمقعده في حكومة أيمن 
بن عبد الرحمان، رغم فشله في تسيير قطاعه 
ــات، مــنــهــا أزمــــة الحليب  ــ الــــذي شــهــد عـــدة أزمـ
املتكررة ونــدرة مــواد واسعة االستهاك عند 
ــا، بـــاإلضـــافـــة النـــفـــات  ــ ــــورونـ بــــدايــــة تــفــشــي كـ

األسعار في األسواق الجزائرية.
وكـــان الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد املــجــيــد تبون 
قــد كلف فــي األســبــوع املنصرم أيمن بــن عبد 
ــر املـــالـــيـــة، بــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــ الــــرحــــمــــان، وزيــ

ــاور مــــع األحــــــــــزاب الــتــي  ــشــ ــتــ ــد الــ ــعـ جــــديــــدة بـ
الجديد،  البرملان  في  املقاعد  غالبية  حصدت 
فــي 12  التي جــرت  البرملانية  االنتخابات  فــي 

يونيو املنصرم.
وســيــكــون وزيــــر املــالــيــة ومــديــر بــنــك الــجــزائــر 
الـــســـابـــق أمـــــام تـــحـــدي الــتــوفــيــق بـــني الــطــابــع 
الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــي لـــحـــكـــومـــتـــه وبــــــني الـــشـــراكـــة 
تــبــون على  الــرئــيــس  الــتــي أضــفــاهــا  الشكلية 
في  الفائزين  السياسيني  حلفائه  مــع  املشهد 
االنتخابات التشريعية األخيرة. فهو مطالب 
بإيجاد التوافق واالنسجام بني األسماء التي 
األســمــاء  وبـــني  التقنية،  للقطاعات  اخــتــارهــا 
واملقدرة  السياسية  األحـــزاب  التي جــاءت من 

بثمانية وزراء. حكومة 
الجزائر الجديدة

تواجه الحكومة الجزائرية الجديدة تحديات اقتصادية شائكة، تبدأ بأزمة السيولة والعملة، 
وال تنتهي عند حدود ارتفاع مؤشرات بطالة الشباب. وجاءت التشكيلة الحكومية متوائمة 

مع التحديات، حيث تغلب على الوزراء النزعة االقتصادية والتخصصية
تكنوقراط في رئاسة الحكومة

الرحمان،  عبد  بن  أيمن  املالية،  ووزيـــر  الجديد  الحكومة  رئيس  يعتبر 
تكنوقراط لم ينتم إلى أّي حزب سياسي ولم يسّجل له أّي ميل سياسي 
أو أيديولوجي معني، وتفرغ طيلة مساره املهني في مناصب قطاع املالية، 
بحكم دراسته القانون واملالية، وتخرجه من املدرسة الوطنية لإلدارة، التي 
الرسمية  التي توّجه إلى املؤسسات  الكوادر  الخزان األول إلنتاج  تمثل 

للدولة، ومنها تخرج معظم املسؤولني، وعلى رأسهم الرئيس تبون.
على  إذ شغل  التسعينيات،  مطلع  املالية  وزارة  في  املهني  مساره  بــدأ 
للمالية،  الــعــامــة  املفتشية  مستوى  على  مــالــي  مفتش  منصب  الــتــوالــي 

وأصبح مفتشا عاما للمالية، ثم تولى منصب نائب مدير للرقابة على 
ذلك  بعد  الرحمان  تم تعيني بن عبد  للمالية.  العامة  املفتشية  مستوى 
رئيس قسم مراقبة في بنك الجزائر املركزي ثم محافظا للبنك، وعّينه 
الرئيس تبون وزيرًا للمالية خلفا لعبد الرحمن راويــة. ومن أكبر املهام 
والضرائب،  الجمارك  قطاعي  رقمنة  املالية  قطاع  في  إليه  أسندت  التي 
كــورونــا،  عــن جائحة  الناجمة  الــتــداعــيــات  مــع  للتعامل  وإعــــداد مخطط 
أطــلــق برنامجا وطنيا ضخما  الــقــطــاع،  ــيــه مسؤولية 

ّ
تــول فــتــرة  وخـــال 

لتعميم الصيرفة اإلسامية بمختلف البنوك العمومية.

توفير 
الوظائف من 
أبرز القضايا 
الملحة في 
الجزائر )رياض 
كرامدي/ 
فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

غالبية  األردنــيــة  الحكومة  تــوجــه 
الفترة  خــال  التنموية  برامجها 
الـــحـــالـــيـــة لــلــحــد مــــن االرتـــفـــاعـــات 
الــكــبــيــرة لــنــســبــتــي الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، الــلــتــني 
في  مسبوقة،  غير  قياسية  مستويات  بلغتا 
ــداد الــداخــلــني إلى  ــزداد فيه أعـ الــوقــت الـــذي تـ
سوق العمل وتفاقم تداعيات جائحة كورونا 
وما نجم عنها من تسريح أكثر من 140 ألف 

عامل في مختلف القطاعات.
وتــتــوقــع مــؤســســات دولــيــة مــن بينها البنك 
الــــدولــــي أن تـــزيـــد نــســبــة الـــفـــقـــر عــــن 27 فــي 
املـــائـــة وأن تـــتـــجـــاوز الــبــطــالــة 25 فـــي املــائــة 
تواصل  وأن  املقبلة،  القليلة  السنوات  خــال 
ــــي ضـــوء  ــات املـــعـــيـــشـــة االنــــــحــــــدار فـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
ارتفاعات األسعار وخاصة املواد األساسية.

ــال رئــيــس الــــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة إن  وقــ
الحكومة أوشــكــت على االنــتــهــاء مــن وضع 
خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة وســـتـــكـــون جــــاهــــزة قــبــل 
برنامجا  وتتضمن  الــجــاري  الشهر  نهاية 
تنفيذيا على مدى 24 شهرا ضمن أولويات 
محددة وأطــر زمنية واضحة. وقــال مصدر 

تركز  الخطة  إن  الجديد«  »العربي  لـ مطلع 
املطلوب  االقتصادي  التعافي  إحــداث  على 
مـــن كــــورونــــا، والـــحـــد مـــن مــشــكــلــتــي الــفــقــر 
والبطالة والتركيز على سياسات التشغيل 
ومساعدة الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.

ــــدت  ــة، فـــقـــد رصـ ــيــ ــمــ ــانــــات رســ ــيــ وبـــحـــســـب بــ
أولــويــات عملها لألعوام  الحكومة في خطة 
دوالر  ــيـــار  ــلـ مـ  2.5 حــــوالــــي   )2024-2021(
ضمن  وذلــك  الفقر  ومكافحة  التشغيل  لدعم 
الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي الــتــأشــيــري ألولـــويـــات 
عمل الحكومة التي تبلغ قيمته حوالي 10.7 

مليارات دوالر.
ويــــركــــز الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــتـــأشـــيـــري 
ــيـــاســـات وبـــرامـــج  لــلــحــكــومــة عـــلـــى تــبــنــي سـ
التشغيل  فــرص  زيــادة  ومشاريع من شأنها 
وتـــــمـــــكـــــني الـــــعـــــمـــــالـــــة املـــــحـــــلـــــيـــــة، وتــــطــــويــــر 
قــدراتــهــا مــن خـــال بــرامــج الــتــمــكــني وتعزيز 
وربطها  والتقني  املهني  الــتــدريــب  منظومة 

باحتياجات السوقني املحلي والخارجي.
ــا لــتــحــفــيــز ســـوق  ويــــوجــــه الـــبـــرنـــامـــج أيــــضــ
ــي فــي الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة  ــ الــعــمــل األردنـ
ــمــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــات  الــــــواعــــــدة وإعــــــــــداد األنــــظــ
لارتقاء بمنظومة التدريب والتعليم املهني 
والتقني وحوكمة إصدار مزاولة املهنة لرفد 
ومؤهلني  مصنفني  بخريجني  العمل  ســوق 
بمهارات فنية عالية ودعم مشاريع التدريب 

لغايات التشغيل واستدامة العمل.
ــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــــــوزارة الــعــمــل  ــ ــ وقـ

األردنــيــة محمد الــزيــود، إن ارتــفــاع البطالة 
املــتــعــاقــبــة ويتم  الــحــكــومــات  تــــؤرق  مشكلة 
ــتـــي تــســتــهــدف  حـــالـــيـــًا تــكــثــيــف الـــجـــهـــود الـ
الحد منها، ال سيما مع اآلثــار الناتجة عن 

جائحة كورونا.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــكــومــة  وأضـــــاف لـــ
العمالة  العمل وإحــال  لتنظيم ســوق  تعمل 
املحلية مكان الوافدة، من خال منح العمال 
األجانب فرصة لتصويب األوضاع وتسفير 
املــخــالــفــني مــنــهــم وتــقــديــم حـــوافـــز لــهــم لــهــذه 
وزارة  فــي  السابق  املستشار  الــغــايــة. وشـــرح 
الرطروط  التنمية االجتماعية األردنية فواز 
»العربي الجديد«، أن الحكومة  في تصريح لـ
أصــبــحــت الـــيـــوم مــطــالــبــة أكــثــر مـــن أي وقــت 
بالعمل على وضــع معالجات ناجعة  مضى 
ملــشــكــلــة الــفــقــر الـــتـــي تـــؤكـــد كـــافـــة املـــؤشـــرات 
أنها ستشهد املــزيــد مــن االرتــفــاع هــذا العام 
واألعــوام الاحقة. ولفت إلى أن هذا االتجاه 
الــتــصــاعــدي لـــه عــــدة أســـبـــاب أهــمــهــا تــراجــع 
ــاد  ــتـــصـ ــل املـــســـتـــحـــدثـــة فــــي االقـ ــمـ ــعـ فــــــرص الـ
األردنــــــي وتـــراجـــع أداء مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
بسبب جــائــحــة كــورونــا وتــداعــيــاتــهــا وغــاء 

األسعار.
ــاف أن عــلــى الــحــكــومــة الــتــنــبــه ملخاطر  ــ وأضـ
املجتمعي  األمن  والبطالة على  الفقر  ارتفاع 
شريحة  على  النفسية  الضغوطات  وزيـــادة 
كبيرة من املواطنني وخاصة الواقعني تحت 
خط الفقر والعاطلني عن العمل. وأشــار إلى 
وغير  املباشرة  البرامج  على  التركيز  أهمية 
األوضـــاع  الــتــي تستهدف تحسني  املــبــاشــرة 

املعيشية ومحاولة الحد من نسبة الفقر.
وقــال إن املطلوب في هــذا الوقت هو توجيه 
ــررة لــلــشــرائــح  ــكــ ــتــ ــدات مــــبــــاشــــرة ومــ ــاعــ ــســ مــ
الـــفـــقـــيـــرة، إلعــانــتــهــا عــلــى تـــجـــاوز الـــظـــروف 
الــصــعــبــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا ووقــــف حـــاالت 
الــفــصــل التعسفي مــن الــعــمــل الـــذي يــقــوم به 

الخرطوم ـ هالة حمزة

أعــلــن تقرير أعـــده االتــحــاد األفــريــقــي ولجنة 
األمـــــــم املـــتـــحـــدة االقــــتــــصــــاديــــة ألفـــريـــقـــيـــا أن 
ــيــــة غـــيـــر املــــشــــروعــــة تــكــلــف  ــالــ الــــتــــدفــــقــــات املــ
مــلــيــارات دوالر سنويًا بسبب   5,4 الــســودان 
غسل األموال والتهرب الجمركي والضريبي 
ــتــــاعــــب فــــي فــــواتــــيــــر الـــــصـــــادر والــــــــوارد  والــ
وتـــحـــويـــل عــــائــــدات جـــرائـــم الـــفـــســـاد الــكــبــرى 
بــواســطــة مــوظــفــي الــدولــة إلـــى حــســابــات في 

الخارج.
وتوقع األمني العام السابق ملديرية الضرائب 
حــدوث  أحمد  الــقــادر محمد  عبد  السودانية 
املزيد من تدفقات األموال غير املشروعة إلى 
الــبــاد. وقــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن املبالغ 
األفريقي  االتحاد  تقرير  عنها  يتحدث  التي 
مبالغ فيها وال تستند إلى مصادر معلومات 
معتمدة. وأشار عبد القادر إلى انتشار تدفق 
ــوال غــيــر املــشــروعــة مـــن إيــــــرادات النفط  ــ األمــ
بــواســطــة شـــركـــات الــنــفــط واملـــقـــاولـــني الــذيــن 
ــل هــــؤالء  ــ ــن، و»كــ ــاطـ ــبـ يــعــمــلــون مــعــهــم فــــي الـ
معفيون من الضرائب الحالية ومن الضرائب 

 كــمــا تــنــص عــقــود 
ً
الــتــي ســتــفــرض مــســتــقــبــا

إنتاج البترول. وهــذا الخلل ال يــزال مستمرًا 
ــا وتــوقــيــعــهــا  ــ ــدادهـ ــ ــذه الـــعـــقـــود تــــم إعـ ــ ألن هـ
املؤسسات  عن  بعيدًا  النفط  وزارة  بواسطة 

املعنية بتفويض من وزارة املالية«.
ــود الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة بـــرد  ــ ــــف وعــ ووصــ
األموال املنهوبة كافة باالستهاك السياسي، 
»فــقــد مــر عليها أكــثــر مــن عــامــني ولــم يحدث 
أي إصــاح في القطاع املالي أو الجمارك أو 

الضرائب«.
ــفـــت تــــقــــاريــــر املـــــراجـــــع الــــعــــام الـــقـــومـــي  وكـــشـ
ــنـــصـــرمـــة عــن  الــــســــودانــــي طـــيـــلـــة األعـــــــــوام املـ
ارتكاب عدد من الشركات الحكومية العاملة 
ــــي الــــصــــنــــاعــــات االســـتـــخـــراجـــيـــة عــمــلــيــات  فـ

فــســاد مــالــي وإداري وإجــــراء تــدفــقــات نقدية 
غــيــر قــانــونــيــة قــبــل إيــقــافــهــا ضــمــن الــشــركــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة األخــــــــــرى بـــــقـــــرار مـــــن املـــجـــلـــس 
بالنظام  اإلطــاحــة  عقب  االنتقالي  العسكري 
ــيــــس مـــنـــظـــمـــة الــشــفــافــيــة  الــــبــــائــــد. وقـــــــال رئــ
معظم  إن  مختار  الطيب  الــســودانــيــة  املــالــيــة 
الــتــدفــقــات املــالــيــة غــيــر املــشــروعــة مــصــدرهــا 
)الــشــركــات متعددة  الكبير  الــخــاص  الــقــطــاع 
القطاع  ومن  بالسودان(  العاملة  الجنسيات 
ــال األعــــمــــال  ــ ــ الــــخــــاص الـــصـــغـــيـــر )قــــطــــاع رجـ
 عن االنتشار الكبير للتهرب 

ً
والتجار( فضا

الضريبي والجمركي.
ورهن مختار في حديثه لـ »العربي الجديد« 
األمـــوال بتشكيل مفوضية مكافحة  هــذه  رد 
الفساد لتمكني الباد من التعامل بساسة مع 
املجتمع الدولي وتفعيل الرقابة عبر األجهزة 
الرقابية بتطبيق املــادة 12 من اتفاقية األمم 
الــفــســاد والــتــي تنص على  املــتــحــدة ملكافحة 
منع القطاع الخاص من املمارسات الفاسدة 
والسماح للحكومة بمراجعة أنشطة القطاع 
الخاص بدءًا بأعضاء مجلس اإلدارة وانتهاء 

بالفواتير املالية الصادرة عنه.

الرباط ـ مصطفى قماس

زيــادة  املغرب على  املواشي في  يراهن مربو 
الطلب عليها بمناسبة عيد األضحى املقبل، 
ــم الــتــي تــراجــعــت  ــهـ مـــن أجــــل تــعــظــيــم إيـــراداتـ
بسبب الجفاف الذي عرفته اململكة في العام 
املــاضــي، وانخفاض اإلقــبــال على الــشــراء في 
عيد االضحى املاضي بسبب انتشار كورونا.
الطلب على األضــاحــي  ارتــفــاع  املرتقب  ومــن 
فــي الــعــام الــحــالــي فــي ظــل تخفيف إجـــراءات 
املغاربة في شهر  املغتربني  كــورونــا وعــودة 
املواشي  مربي  حسب  املقبل،  تموز  يوليو/ 
في  الــحــوز  فــي منطقة  آيــت سعيد،  الحسني 

جهة مراكش آسفي.
آيــت سعيد، في حديث مع »العربي  ويعتبر 
الـــجـــديـــد«، أن الـــعـــرض ســيــكــون مــتــاحــًا في 
في  األضــحــى  عيد  بمناسبة  املناطق  جميع 
الذي  املــاضــي،  بالعام  مقارنة  الحالي،  العام 
أغلقت فيه األســواق األسبوعية في األريــاف 

وضواحي املدن.
وبـــــــدأت أســــعــــار األضــــاحــــي تــســتــحــوذ عــلــى 
أن ترتفع في  الــنــاس، حيث يتوقع  أحــاديــث 
في  األغنام  مربو  فيما يشرع  الحالي،  العام 
عيد  قبل  أشــهــر  أربــعــة  منذ  التسمني  عملية 
األضـــحـــى، مـــا يــضــطــرهــم الســتــعــمــال أعـــاف 

مركبة، ارتفعت أسعارها في األشهر األخيرة 
بفعل املدخات املستوردة.

ويــشــيــر مـــربـــي األغـــنـــام مــحــمــد الــبــشــعــيــري 
إلــــى أن املــتــســاقــطــات املــطــريــة املــهــمــة الــتــي 
عــرفــهــا املــغــرب فــي الــعــام الــحــالــي، ساهمت 
في توفير األعاف الطبيعية في العديد من 
املــنــاطــق املــعــروفــة بتربية األغــنــام واملــاعــز. 
ــه يــشــيــر إلــــى أن تــســمــني األضـــاحـــي  غــيــر أنــ
يحتاج ألعاف مركبة، تتشكل من مكونات 
ــــي زيـــــــــادة كــلــفــة  ــم فـ ــاهـ ــا يـــسـ ــ ــــوردة، مـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــتــــاج، وبــالــتــالــي مـــن املــتــوقــع أن تــرتــفــع  اإلنــ

أسعار األضاحي في العالم الحالي. ويصل 
مــتــوســط ســعــر األضــحــيــة بــاملــغــرب إلـــى ما 
أن ســعــر بعض  غــيــر  بــني 200 و300 دوالر، 
األصــنــاف مثل »الــصــردي« قد يصل إلــى ما 

بني 400 و550 دوالرًا.
ــربــــون كــثــيــرا عــلــى إيــــــــرادات بيع  ويـــعـــول املــ
التقديرات  العيد، حيث تشير  في  األضاحي 
التي توفرها وزارة الفاحة والصيد البحري 
إلى أن املغاربة ينفقون 1.2 مليار دوالر من 
العيد، ما ينعش مالية املربني  أجل أضحية 

في األرياف.
ودأبـــــــت الـــــــــــوزارة، الـــتـــي تــســعــى إلـــــى تــأمــني 
الـــســـامـــة الــصــحــيــة لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة، 
فــي األعــــوام األربــعــة األخـــيـــرة، عــلــى تسجيل 
وتـــرقـــيـــم األضـــــاحـــــي، حـــيـــث تـــتـــخـــذ تـــدابـــيـــر 
األدويــة  األعــاف واستخدام  بمراقبة  تتعلق 
الــبــيــطــريــة، ومــراقــبــة مــيــاه شـــرب األضــاحــي، 
وكذلك تنقات فضات الدجاج التي تتم عبر 

ترخيص مسبق تقدمه املصالح البيطرية.
ــك بـــعـــد اخــــضــــرار ألـــــــوان الــلــحــوم  ــ ويــــأتــــي ذلـ
وتعفنها قبل أربعة أعــوام، ما أغضب األسر 
األعــاف،  أن مربني تاعبوا في  بعدما تبني 
حــيــث مـــزجـــوا فــضــات الـــدجـــاج مــعــهــا، كما 
اســتــعــمــل بــعــضــهــم مــقــويــات مــحــفــزة للبناء 

العضلي والتسمني.

الفقر 
في األردن

توقعات بارتفاع أسعار األضاحي )فضل سينة/ 
فرانس برس(

توقعات بتزايد األموال غير المشروعة

مربو المواشي يستعدون لعيد األضحى

خطة مواجهة حكومية بـ2.5 مليار دوالر

تركز الحكومة األردنية 
في برنامجها التنموي 
البالغة قيمته 2.5 مليار 

دوالر على خفض 
مؤشرات الفقر والبطالة، 

من خالل مشاريع تنموية 
متعددة

السودان مال وناس

المغرب

توقعات بأن يزيد الفقر 
عن 27% وأن تتجاوز 

البطالة %25

التدفقات غير المشروعة 
تكلف السودان 5,4 
مليارات دوالر سنويًا 

الكثير من منشآت القطاع الخاص.
وقــد أدت جائحة كــورونــا إلــى زيـــادة حــاالت 
التعثر املالي وزيــادة أعداد الفقراء، وذلك ما 
ارتفاع  التي تؤكد  املالية  البيانات  له  تؤشر 
قيمة الشيكات املرتجعة لعدم كفاية الرصيد، 
ما اضطر الحكومة لتعطيل نصوص حبس 

املدين لنهاية العام الحالي.
قبل  مــن  املرتجعة  الشيكات  قيمة  وارتــفــعــت 
الــبــنــوك األردنـــيـــة الـــعـــام املـــاضـــي لــتــبــلــغ 2.3 
مليار دوالر وبزيادة نسبتها 4 في املائة عن 

العام 2019، وذلك من إجمالي قيمة الشيكات 
املتداولة في األردن والتي بلغت قيمتها 48.4 

مليار دوالر.
ــــادي األردنــــــــــي فــي  ــــصـ ــتـ ــ ــتــــدى االقـ ــنــ وبـــــــنّي املــ
كــورونــا ستفاقم من  أن جائحة  بيان سابق 
مستوى الظروف الصعبة التي كان يواجهها 
االقــتــصــاد األردنــــي خــال الــســنــوات األخــيــرة 
)قــبــل ظــهــور الــجــائــحــة(. وقــــال إن الــظــروف 
تمثلت  الجائحة  قبل  الصعبة  االقــتــصــاديــة 
في تباطؤ نسب النمو االقتصادي، وما نجم 

عن ذلك من معدالت بطالة آخذة في االزدياد 
وتفاقم مستويات الدين العام وارتفاع نسب 

البطالة والفقر.
وانعكست األزمة على األداء املالي للدولة، إذ 
الحالي  للعام  املوازنة  املتوقع أن تسجل  من 
مليار   2.89( دينار  مليار   2.05 بقيمة  عجزًا 
دوالر( بــعــد املـــنـــح، بــيــنــمــا تــمــثــل الــضــرائــب 
مليار   11.1 بقيمة  املــقــدرة  اإليــــرادات  غالبية 
دوالر، رغم تأثيراتها السلبية الواسعة على 

دخل الكثير من املواطنني.

في سوق لألحذية 
والمالبس المستعملة 
في عّمان )أحمد 
غرابلي/ فرانس برس(
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أعاني من التعب والخمول بعد شهر 
مـــن إصــابــتــي بــمــرض كـــورونـــا رغــم 
الــزنــك والـــ اســتــمــراري بأخذ فيتامني 

 C واألومــيــغــا 3 وفــيــتــامــني ســي D3
ــا لــلــتــخــلــص مــن  ــاذا أفـــعـــل أيـــضـ ــ .. مــ
املــشــكــلــة، عــلــمــا أنـــنـــي ال أعـــانـــي من 

نقص بالحديد؟

األخت العزيزة؛
ــل هــــــنــــــاك نـــــوعـــــيـــــة مـــن  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
ــتـــي تــعــقــب الــشــفــاء  األعــــــــراض الـ
ــــن اإلصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس  ــام مـ ــ ــتـ ــ الـ
كورونا الجديد، اسمها متازمة 
ما بعد الكوفيد 19، وهي شبيهة 
ــاق املــزمــن  ــ جـــدا بــمــتــازمــة اإلرهــ
الـــتـــي تــلــي اإلصـــابـــة بـــاألمـــراض 

الفيروسية املختلفة.

إلــى عدم  لــزيــادة االطمئنان  لكن 
ــبــــب آخـــــــــر، أنـــصـــحـــك  وجـــــــــود ســ
ـــص وتــــحــــالــــيــــل  ــ ــحـ ــ بــــــــــإجــــــــــراء فــ
الغدة  وتحاليل  الكبد  لوظائف 

الدرقية.
وأنصحك بااللتزام بالتوجيهات 

التالية:
ــتــــظــــم ألشـــعـــة  ــنــ املــ ــعـــــرض  الـــــتـــ  -
ــمـــس والــــــهــــــواء الــــنــــقــــي، فــي  الـــشـ
األوقـــــــات قــبــل الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
صـــبـــاحـــا وبـــعـــد الـــثـــالـــثـــة ظـــهـــرا، 
مـــع االلــــتــــزام بـــوضـــع كـــريـــم واق 

للحماية من أشعة الشمس.
ــنـــاول الــســوائــل،  - اإلكـــثـــار مـــن تـ
وخـــاصـــة املـــــاء، وتــنــظــيــم أوقــــات 

الراحة والنوم.
ــة الــخــفــيــفــة  ــريـــاضـ - مـــمـــارســـة الـ

بانتظام.
والفواكه  الخضار  مــن  اإلكــثــار   -
أو  الغذائية  املكمات  بعض  مــع 
بفترات  الــخــاصــة  العقاقير  بعد 
النقاهة، بعد استبعاد األسباب 
الــعــضــويــة، مــثــل كـــوإنـــزايـــم كيو 
الـــزنـــك  ــع  ــ مـ ــلـــيـــنـــيـــوم  والـــســـيـ  10
وفيتامني )ألف( و)دي( و)سي(. 
وفي كل األحــوال، عادة ما تكون 
هذه األعــراض مؤقتة وتزول مع 

الوقت.
الصحة  بـــدوام  لــك  مــع تمنياتي 

والعافية.

د. عمرو صاح الدين
أخصائي األمراض الباطنية

سؤال

الميتة واألوساخ، فما هي  الجلد  الزيتية والعرق وخاليا  اإلفرازات  لتجمع  تعتبر مكانا  األذن  الموجودة خلف  المنطقة 
أسباب الرائحة الكريهة خلف األذن؟ وكيف يمكن عالجها؟

ما هي أسباب الرائحة الكريهة خلف األذن؟
أنور نعمة

هناك عدة أسباب للرائحة الكريهة خلف األذن 
ونصائح لعاجها:

¶ ســــوء الــنــظــافــة: يــمــكــن أن تــتــراكــم مــفــرزات 
الغدد العرقية والدهنية في الطيات الجلدية 
ا مــع وجــود  خلف األذن، ويــزيــد الــوضــع ســوء
بــقــايــا مــنــتــجــات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة والــشــعــر، 
فتشكل مصيدة مثالية للجراثيم والفطريات 

التي تتكاثر مسببة روائح كريهة.
العاج: إذا لم يصاحب الرائحة ألم أو عوارض 
جلدية، فالحل في العناية املستمرة وغسلها 
باملاء الدافئ والصابون. أما إذا حدث احمرار 
ــم، فــيــنــصــح بــاســتــشــارة الــطــبــيــب لــوصــف  ــ وألـ

دواء مناسب.

ــو نــــــوع مــن  ــ ــاب الـــجـــلـــد الــــزهــــمــــي: هـ ــهــ ــتــ ¶ الــ
األكزيما قد يؤثر على أي منطقة من الجسم، 
تقشر  الجلد،  احــمــرار  الحكة،  هــي:  وعاماته، 
بقشور  مغطاة  جلدية  رقــعــات  ظــهــور  الجلد، 
التهاب  يسبب  وال  الــلــون.  أو صــفــراء  بيضاء 
ــة كــريــهــة،  الــجــلــد الـــزهـــمـــي خــلــف األذن رائـــحـ
ولكن القشور التي تنتج عن الحالة يمكن أن 
فتتكاثر  والزيتية،  العرقية  املــفــرزات  تحتجز 

الفطريات وتنبعث الرائحة.
واســتــخــدام  املنطقة  بنظافة  العناية  الــعــاج: 

العاجات املضادة للفطريات.

¶ عدوى الخميرة: الخميرة هي عدوى بفطر 
أو  بكثرة  يتعرقون  مــن  وتصيب  املــبــيــضــات، 
من ال يهتمون بتنظيف املنطقة خلف آذانهم 
رائحة  تشبه  ورائحة  حكة  وتسبب  بانتظام. 
البيرة أو الخبز أو الجنب القديم. وفي حاالت 
نــادرة قد تتسلل العدوى ملجرى الدم لتسبب 
داء الــخــمــيــرة الـــغـــازي الــخــطــيــر، الــــذي تظهر 

عاماته في مناطق عدة من الجسم.
املنزلية  الــعــاجــات  قــد تنجح بعض  الــعــاج: 
املــــضــــادة لــلــفــطــريــات فـــي وضــــع حـــد لــعــدوى 
أو  الــــعــــدوى شــــديــــدة  ــانـــت  كـ الـــخـــمـــيـــرة، وإذا 

أحمد سمير عبد الحميد

ــة  ــقـ ــمـــت املـــوافـ ــة، تـ ــيــ ــاضــ ــــال الــــشــــهــــور املــ خــ
عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي أثــبــتــت 
فعالية متفاوتة في الوقاية من مضاعفات 
كوفيد-19، والتي صنعت بتقنيات مختلفة، 
منها لــقــاح فـــايـــزر، ولــقــاح مـــودرنـــا، ولــقــاح 
أســتــرازيــنــيــكــا وجــونــســون أنـــد جــونــســون، 
ويتم التلقيح عادة من خال تناول جرعتني 

من نفس اللقاح بفاصل زمني مناسب.
ــة املـــهـــمـــة الــــتــــي طــــرحــــت عــن  ــلــ ــئــ أحــــــد األســ
املزج  وفعالية  إمكانية  مــدى  هو  اللقاحات 

بني نوعني من اللقاحات؟ 
ولــإلجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال قـــام الــبــاحــثــون 
بإجراء تجربة سريرية نشرت نتائجها في 
شهر يونيو/ حزيران املاضي في مجلة ذا 

النسيت.

دراسة لنتائج المزج بين لقاحي فايزر 
وأسترازينيكا على فعالية اللقاح

الباحثون  قــام  السريرية  التجربة  هــذه  فــي 
اإلســـــبـــــان بـــــدراســـــة االســـتـــجـــابـــة املــنــاعــيــة 
من  ثانية  جــرعــة  لتناول  الجانبية  واآلثـــار 
ــاول جـــرعـــة أولـــــى من  ــنـ ــزر بــعــد تـ ــايـ لـــقـــاح فـ
ـــة على  ــدراسـ ــم إجــــــراء الــ أســتــرازيــنــيــكــا، وتــ
البالغني بــني ســن 18 و60 عــامــًا، ولــم يعان 

أي منهم من اإلصابة بمرض كوفيد-19.
تم تقسيم املرضى إلى مجموعتني، حصلت 
املــجــمــوعــة األولـــــى عــلــى جــرعــة واحـــــدة من 
لــقــاح فــايــزر، وخـــال األيـــام السبعة األولــى 
ـــراض الــجــانــبــيــة، وبعد  تــمــت مــاحــظــة األعــ
14 يــــومــــًا تـــــم قــــيــــاس مـــســـتـــوى األجــــســــام 
املــضــادة لــبــروتــني الــشــوكــة، وتــلــك املــضــادة 
بخايا  الفيروس  بارتباط  الخاص  للجزء 

يعرف COVID الطويل بأنه استمرار األعراض ألكثر من 3 
أشهر بعد اإلصابة بـSARS-CoV-2. وفي محاولة لفهم املسار 
طويل األمد ومسببات األعراض بشكل أفضل، تابعت دراسة 
 19-COVIDمجموعة من املرضى بعد 5 أشهر من إصابتهم بـ

الحاد، وامتدت املتابعة حتى 12 شهًرا بعد ظهور األعراض.

 نتائج الدراسة
في الشهر 12، كان 22.9% فقط من املرضى خالني تماًما من 

األعراض، وكانت األعراض األكثر شيوًعا هي:
- انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة )%56.3(.

- التعب )%53.1(.
- ضيق التنفس )%37.5(.

- مشاكل التركيز )%39.6(.
- مشاكل إيجاد الكلمات )%32.3(.

- مشاكل النوم )%26.0(.
ولوحظ أن اإلناث ظهرت لديهن أعراض عصبية أكثر بكثير 

مما ظهر لدى الذكور. وكان عيار األجسام املضادة للنواة 
)ANA( أعلى عند حوالي نصف املرضى، وكانت األعراض 

املعرفية العصبية أعلى لدى هذه املجموعة.
 ،2-SARS-CoVوفي ما يتعلق بمستويات األجسام املضادة لـ
فإنه لم يوجد اختاف لدى املرضى الذين يعانون من عرض 
واحد من أعراض COVID الطويلة، لكن كان لديهم انخفاض 
كبير في جودة الحياة الجسدية والعقلية مقارنة باملرضى 

الذين ليست لديهم أعراض.

مــادة جاما  الجسم RBD، وقياس مستوى 
الــدم من أجــل تقييم فاعلية  انترفيرون في 

املناعة الخلوية. 
الدراسة في بدايتها 676 شخصًا  وشملت 
ــم تـــوزيـــعـــهـــم عــلــى  )أكـــمـــلـــهـــا مــنــهــم 663( تــ
املــجــمــوعــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت الــتــطــعــيــم )450 
ــة )226  ــابـــطـ الـــضـ شــــخــــصــــًا(، واملـــجـــمـــوعـــة 
أعــمــار املشاركني  شــخــصــًا(، وبــلــغ متوسط 
44 عامًا، من بينهم 382 أنثى والباقي ذكور.

ارتفاع مستويات األجسام 
المضادة بعد المزج بين لقاحي 

فايزر وأسترازينيكا
أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج فــاعــلــيــة كـــبـــيـــرة لــتــنــاول 
أسترازينيكا،  لقاح  بعد  فايزر  لقاح  جرعة 
املضادة  األجــســام  زاد متوسط مستوى  إذ 
بخايا  الفيروس  بارتباط  الخاص  للجزء 
الــجــســم مـــن 71 وحـــــدة فـــي املــــل إلــــى 7756 
وحـــدة فــي الــيــوم الــرابــع عشر لتناول لقاح 
فــايــزر، وارتــفــع مستوى األجــســام املــضــادة 
من النوع IgG املضاد لبروتني الشوكة من 
98 وحــدة في املل إلى 3684 وحــدة في املل، 
وأن متوسط مستوى األجسام املضادة في 
املجموعة التي تناولت لقاح فايزر بلغ 77 
املجموعة  فــي  بمستواها  باملقارنة  ضعفًا 
الضابطة بالنسبة لألجسام املضادة للجزء 
الخاص بارتباط الفيروس بخايا الجسم، 
وحــــوالــــي 36 ضــعــفــًا بــالــنــســبــة لــألجــســام 
املضادة لبروتني الشوكة، وكانت األعراض 
الــجــانــبــيــة بــســيــطــة لــــدى ثــلــثــي املــشــاركــني 
تقريبًا إلــى متوسطة لــدى ثلثهم. ولــم تكن 
هناك أعراض حادة خال هذه الفترة، ومن 
خال هذه النتائج توصل الباحثون إلى أن 
لقاح  بعد  فــايــزر  لقاح  مــن  استخدام جرعة 

أســتــرازيــنــيــكــا يــرتــبــط بـــحـــدوث اســتــجــابــة 
مناعية قوية وآثار جانبية محدودة.

لكن  مستمرة،  السريرية  التجربة  زالــت  مــا 
هذه النتائج املبدئية قد تساعد على تطوير 
برامج تلقيح أكثر مرونة في مواجهة نقص 

اإلمدادات من بعض أنواع اللقاحات.

أصيب الشخص بداء الخميرة الغازي، فتجب 
استشارة الطبيب لوصف األدوية والكريمات 

املطلوبة.

¶ عـــدوى الـــجـــروح: فــي كثير مــن األحـــيـــان، ال 
ــثـــور الــتــي  ــبـ نــنــتــبــه لـــلـــجـــروح والــــخــــدوش والـ
تــقــع خــلــف األذن إال بــعــد تــعــرضــهــا لــلــعــدوى 
أو  مستحبة  غير  روائــح  وانبعاث  وااللتهاب 

حدوث تورم وألم.
العاج: إذا شكا املصاب من ألم خفيف مترافق 
مع تورم وإفــرازات، فقد تكون بحاجة لوضع 
مــرهــم مــضــاد حــيــوي مــنــاســب بــعــد تنظيف 
املنطقة، وإذا امتدت األعراض ليومني، فعليك 
الطبيب، وإذا كانت اإلصابة شديدة  مراجعة 
مــع حمى وألـــم شــديــد، فــهــذا يستدعي عناية 

طبية فورية.

¶ عدوى ثقب األذن: ثقب األذن هو بمثابة جرح 
كليا، ويستغرق شفاء  يشفى  أن  إلــى  مفتوح 
ثقب شحمة األذن عــادة من 6 إلــى 8 أسابيع، 
أما ثقب الغضروف فتلزمه مدة أطــول. وعند 
املناسبة  ــراءات  ــ اإلجـ اتــبــاع  يجب  األذن،  ثقب 
منعا  بــالــجــرح،  والــعــنــايــة  بالنظافة  املتعلقة 
لثقب  عـــدوى  وحـــدوث  بالبكتيريا.  إلصــابــتــه 
اإلفــــرازات  أعــراضــا عــديــدة، مثل  األذن يسبب 
الصديدية الصفراء والتورم واالحمرار واأللم 

والحرقان والحكة والرائحة الكريهة.
العاج: يمكن عاج عدوى ثقب األذن البسيطة 
فـــي املـــنـــزل بــاســتــعــمــال املـــطـــهـــرات املــوضــعــيــة 
والــعــنــايــة بــنــظــافــتــه. وإذا لـــم تــشــف الــعــدوى 
املضادات  استعمال  فيجب  قليلة،  أيــام  خــال 
بـــمـــشـــورة طــبــيــبــك، وإذا اســتــمــرت  الــحــيــويــة 
ــراض وظــهــرت بـــوادر الــعــدوى فــي أماكن  األعــ
أخرى فتجب مراجعة الطبيب بصورة عاجلة.

¶ أمراض الجلد وفروة الرأس األخرى: بعض 
واألكزيما  الــرأس  كقشرة  الجلدية  اإلصــابــات 
والــتــهــاب الــجــلــد الــزهــمــي والــطــفــح الــجــلــدي، 
بشرة  يجعل  ما  للهرش،  بها  املصابني  تدفع 
املــنــطــقــة خــلــف األذن أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــعــدوى 
الرائحة  تسبب  التي  والفطريات،  بالبكتيريا 

الكريهة.
العاج: يجب عاج األمراض الجلدية، والحد 
مــن عملية الــهــرش ملــنــع الـــعـــدوى بــالــجــراثــيــم 

والفطريات.

يُنصح بعدم إهمال 
أي رائحة كريهة خلف 

األذن، فقد تكون 
)Getty( عالمة تحذيرية

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

هل المزج بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا فّعال؟

أعراض كورونا مستمرة بعد سنة عند بعض البالغين

أثبتت التجربة فعالية تناول 
جرعة ثانية من فايزر بعد 

جرعة أولى من أسترازينيكا

)Getty( المزج بين اللقاحات يمكن أن يحل مشكلة نقص إمدادات اللقاحات
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يستغل محتالون قلة خبرة مشتري العقارات في تركيا، وجهلهم بالقوانين المنظمة للتملك واألسعار العادلة، للنصب 
عليهم عبر وسائل احتيال متنوعة، يكشفها متخصصون لـ»العربي الجديد«، إضافة لتحديد خطوات االستثمار اآلمن

جهل قانوني يسهل 
الوقوع في شراك النصابين

االستثمار العقاري 
في تركيا

إسطنبول ـ حمزة خضر

السعودي بندر  املستثمر  اشترى 
فــي  شــــقــــة  ــام 2016  ــ ــ عـ فـــــي  ســــعــــد 
مرحلة التخطيط )ما قبل تشييد 
 AKS HALIC LIFE الــبــنــاء(، ضمن مــشــروع
التابع لشركة إنشاءات تركية خاصة، بمدينة 
طـــرابـــزون الــواقــعــة فــي الــشــمــال الــشــرقــي، في 
مــقــابــل 55 ألـــف دوالر دفــعــهــا نــقــدًا، عــلــى أن 

يستلم وحدته العقارية في العام التالي.
انـــقـــضـــت املــــــدة املـــتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع الـــشـــركـــة، 
واملــشــروع ما زال على الــورق، من دون بناء، 
كما يقول، مضيفا بغضب: »سافرت في عام 
2018 إلى تركيا الستام شقتي واكتشفت أن 
املشروع لم ينفذ بعد«. وقتها عرضت عليه 
الشركة تسليمه شقة فــي مــشــروع آخــر على 
أن يــدفــع فــــارق الــســعــر، لــكــنــه رفـــض دفـــع أي 
مبلغ اضافي وإجــراء تبديل لشقته بأخرى، 
ال تصلح للسكن وجودتها أقل، كما يصفها، 
بـــيـــنـــمـــا وافـــــــق املـــســـتـــثـــمـــر الـــــســـــوري شــفــيــق 
الكناني على االنتقال إلى مشروع آخر تابع 
ــارق ســعــر بقيمة  لــلــشــركــة ذاتـــهـــا، مـــع دفـــع فــ
للعرض  »بــعــد قبولي  قــائــا:  ألــف دوالر،   30
 AKS ظــهــرت مشكلة بــني شــركــة اإلنـــشـــاءات
GRUP İNŞAAT ومستثمر مساهم، ووصل 
ــر إلـــى الــقــضــاء وتـــم الــحــجــز عــلــى أمـــوال  األمــ
إلى  الشركة، ما دفعني و40 شخصًا آخرين 
الدعوى  فــي  الفصل  يتم  لــم  لكن  مقاضاتها، 

حتى اآلن«. 
مــا عــانــاه ســعــد والــكــنــانــي وآخـــــرون يوثق 
الــتــحــقــيــق تــجــاربــهــم، يــعــد نــوعــا مـــن طــرق 
ــقـــاري، تـــرجـــع أســبــابــهــا إلــى  االحـــتـــيـــال الـــعـ
اســتــغــال قــلــة خــبــرة املــشــتــريــن ومعرفتهم 
ــارات،  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــتـــــاعـــــب بـــــســـــوق الــ ــغـــــرات الـــ ــثـــ بـــ
والقوانني املنظمة للبيع والشراء، واألسعار 
الـــعـــادلـــة، وهــــو مـــا يـــجـــري عــبــر عــــدة طـــرق، 
الجديد«،  »العربي  لـ متخصصون  يكشفها 
إلــى تحديد خــطــوات االستثمار  بــاإلضــافــة 
اآلمــن، في ظل اإلقبال على السوق التركي، 
ــــدات الــســكــنــيــة املــبــاعــة  ــــوحـ ــــدد الـ إذ بـــلـــغ عـ
ألجانب 268.487 عقارا، ويتملكها 293.202 
شخص، باإلضافة إلى 32.264 قطعة أرض، 
وفق البيانات الحكومية املنشورة، حتى 6 

شركة اإلنشاءات من تبعات قانونية، والتي 
تــنــظــمــهــا املـــــادة 157 مـــن الـــقـــانـــون الــجــنــائــي 
التركي رقم 5237 لسنة 2004، إذ تنص على 
أنـــه »مـــن يــخــدع شــخــصــا بــأفــعــال احتيالية 
لنفسه أو لصالح غيره يعاقب بالسجن من 
إلــى 5 ســنــوات وغــرامــة قضائية تصل  سنة 
اليوم  احتساب  يتم  يـــوم«،  آالف  إلــى خمسة 
الواحد بسعر ما بني 20 إلى 100 ليرة تركية 
)الدوالر يساوي 8.60 ليرات( عن اليوم، وفق 
الــرأي املحامية  طباع، والــذي تتفق معه في 
الــتــركــيــة شــولــي ســـاريـــار، الــتــي تــتــرافــع عن 
أربعة ضحايا احتيال عقاري منذ عام 2019 
 Sarilar şahinkaya شــركــة  فــي  عملها  ضــمــن 
ــار كــل مــن طــبــاع وســاريــار  لــلــمــحــامــاة، وأشــ
إلى أن االحتيال العقاري يندرج كذلك ضمن 
قانون SPKn رقــم 6362 الصادر عن مجلس 
أســواق رأس املــال، وضمن الفقرة األولــى من 
 ،)2/107( الــثــانــيــة  والــفــقــرة   ،)1/107( ــادة  املــ
معلومات  إلـــى  تستند  الــتــي  األعـــمـــال  إن  إذ 
ــــوق رأس  ــر عـــلـــى أســــعــــار وقـــيـــمـــة سـ قــــد تـــؤثـ
املــال وقــرارات املستثمرين تخضع لعقوبات 

جزائية. 

ما يجب على المستثمر 
الحذر منه

ــــد ألكـــثـــر من  يــعــد الــبــيــع املــتــكــرر لــعــقــار واحـ
العقاري،  أنــواع االحتيال  شخص من أخطر 
حسب تأكيد فاتح إرجوفني، رئيس مجلس 
تقدم  )خــاصــة   Inhouse Global شــركــة  إدارة 
استشارات عقارية(، والذي يشرح هذا النوع، 
قــائــا: »تــقــوم بــعــض الــشــركــات ببيع العقار 
لــزبــون، ومــن ثــم تقوم ببيعه مــرة ثانية إلى 
زبـــون آخــر لــعــدم تسجيل الــعــقــار لــدى كاتب 
العدل Noter )جهة معتمدة مهمتها تصديق 

الوثائق(«. 
ــوم الــبــعــض  ــقــ ــق، يــ ــبــ ــا ســ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مـ
بإضافة مساحة مواقف السيارات واملصاعد 
إجمالي  إلــى  الخضراء  واألراضـــي  واملسابح 
ــقـــاريـــة، عـــلـــى ســبــيــل  ــــدات الـــعـ ــــوحـ مـــســـاحـــة الـ
املثال قد يتم بيع شقة على أساس أنها 200 
ملعاينة  املشتري  يذهب  وعندما  مــربــع،  متر 
ــك بــكــثــيــر،  ــ الـــــوحـــــدة يـــجـــدهـــا أصــــغــــر مــــن ذلــ
فــي حــني أنـــه بــحــســب الــقــانــون، كــمــا يضيف 
إرجوفني »يجب أال تتجاوز االختافات بني 
مــا بني  للبيع  الفعلية واملــعــروضــة  املــســاحــة 

15% و%20«.
ومـــن صـــور االحــتــيــال األخــــرى عـــدم حصول 
املستثمرين عــلــى ســنــدات مــلــكــيــة، كــمــا وقــع 
مع الجزائري محمد بن عيسى، الذي اشترى 
شــقــة مـــن شــركــة عــقــاريــة يــمــلــكــهــا املستثمر 
إيمري يلماز في إسطنبول عام 2016 بمبلغ 
70 ألف يورو، دون حصوله على سند ملكية، 
ويــقــول: »بــعــد شـــراء الــشــقــة، وقــع انــقــاب 15 
يــولــيــو/ تــمــوز 2016 الــفــاشــل، لـــذا أخــبــرنــي 
يلماز بأنه ال يستطيع استخراج سند امللكية 

بسبب األوضاع الراهنة«. 
بــقــي مــحــمــد عــلــى تـــواصـــل دائـــــم مـــع يــلــمــاز 
دائمًا  أنــه  إال  الشقة،  ملكية  بتثبيت  يطالبه 
ما كان يتذرع بالتخبط الذي تعيشه الباد، 
مــا دفــع محمد ليطلب مــن صــديــق تــركــي أن 
املــكــاملــة، )حصل معد  يتصل بــه مــع تسجيل 
التحقيق على التسجيل(، إذ دافع يلماز عن 
مــوقــفــه بــالــقــول: »مــحــمــد دفـــع مــبــلــغ 50 ألــف 
لــيــرة تــركــيــة كــعــربــون لــلــشــقــة، عــلــى أن يدفع 
كامل املبلغ خــال 15 يوما، لكنه دفــع املبلغ 
على أقساط، وهذا مخالف لاتفاق«. وأضاف 

يلماز: »في تلك األثناء احتجت لبعض املال، 
من حيث  بيننا  املوقع  بالعقد  أخــل  ومحمد 
طريقة دفع املبالغ املستحقة عليه، ومع ذلك 
قمت بحماية أمواله ولم ألغ عقد البيع، ولكن 
إذ  للبنك،  الشقة  راهــنــًا  قـــرض،  قمت بسحب 

كنت أعيش في أزمة مالية«.
الحقا أغلق يلماز هاتفه وغّير عنوان مكتبه 
العقاري، حسبما يقول بن عيسى، الذي تقدم 
الــعــام بمنطقة بيليك  املــدعــي  لـــدى  بــشــكــوى 

دوزو في عام 2017، وفق تأكيده.

كيفية االستثمار اآلمن
ــان، املـــتـــخـــصـــص  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ يـــــشـــــرح مــــحــــمــــود الـ
الــفــرق   ،Gül İnşaat شـــركـــة  فـــي  بــالــتــســويــق 
بــني أنــــواع ســنــد املــلــكــيــة، مــوضــحــا أن األول 
استخراج  بعد  يــصــدر  والـــذي   »Kat Ittifak«
ــاء، يــحــمــل تــفــصــيــات الــبــنــاء،  ــنـ ــبـ رخـــصـــة الـ
لـــذا عند  اإلكـــســـاء،  تفاصيل  لــكــن ال يتضمن 
للمستثمر  يمكن  ال  التشطيب  عملية  توقف 
أن يــطــالــب الــشــركــة بــاســتــكــمــالــهــا. ويــنــصــح 
شركات  مــع  املستثمر  يتعامل  بــأن  العثمان 
موثوقة، أو شراء العقارات ذات سند امللكية 
على  »يــتــوجــب  ويــضــيــف   ،»kat mülkiyeti«
املــســتــثــمــر تــســجــيــل عــقــد الـــشـــراء لـــدى كــاتــب 
العدل Noter منعًا ألي عمليات بيع متكررة«.
وهــو مــا يــؤيــده املحامي طــبــاع، موضحا أن 
سبب تزايد عمليات االحتيال العقاري يعود 
إلـــى جــهــل املــســتــثــمــريــن بــالــقــوانــني الــتــركــيــة، 
ــدا أن بـــعـــض الــــشــــركــــات تـــضـــع ثـــغـــرات  ــؤكــ مــ
ــو مــــا يــتــطــلــب مــواجــهــتــهــا  ــ فــــي الـــعـــقـــود، وهـ
التصديق  عملية  قبل  املحلف  املــتــرجــم  عبر 
عــلــيــهــا. قـــائـــا: »عـــلـــى املــســتــثــمــر االســتــعــانــة 
االستثمار  شـــؤون  فــي  مختصني  بمحامني 
الـــعـــقـــاري، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــتــرجــم مــحــلــف«. 
ــــار، وتـــضـــيـــف فــي  ــاريـ ــ تـــوافـــقـــه املـــحـــامـــيـــة سـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــجــب على  إفـــادتـــهـــا لـــ
املستثمر الحصول على تقرير تقييم عقاري 
Değerleme Raporu من مكاتب تابعة لدائرة 
ــة تــركــيــة، ملعرفة  الــطــابــو الــعــامــة فــي كــل واليـ

سعر العقار قبل شرائه«. 
غير  الــبــيــع  بعمليات  الــقــانــون  يــعــتــرف  »وال 
املصدقة عبر كاتب العدل، ويعتبر ذلك عقًدا 
يتم  أن  ويجب  القانونية،  الناحية  من  أولًيا 
ملكية  لنقل  البيع(  )معاملة  الرئيسي  العقد 
العقاري«،  السجل  مديرية  مكتب  في  العقار 
وفقا لرد مكتوب من مديرية الطابو العامة، 
تلقته »العربي الجديد«، والتي تؤكد على أن 
باألجانب  الخاصة  والــشــراء  البيع  عمليات 
تقرير  عــلــى  الــحــصــول  تــتــم دون  أن  ال يمكن 
ــراره فــي الــرابــع  التقييم الــعــقــاري الـــصـــادر قــ
من مــارس/ آذار 2019، والــذي يمنع املبالغة 
فــي األســعــار، وصـــدر قـــرار العمل بــه لتقليل 

شكاوى املستثمرين. 
وفي يونيو/ حزيران 2019 أطلقت الحكومة 
لخدمة   Your Key Turkey بـــوابـــة  الــتــركــيــة 
املستثمرين العقاريني، ويمكن عبرها التأكد 
من طرق تملك العقارات بشكل آمن، إذ يمكن 
الــوصــول إلـــى املــعــلــومــات املــكــانــيــة مــن خــال 
عـــن األرض، ومــعــلــومــات  االســـتـــعـــام  نـــظـــام 
فيها،  االســتــثــمــار  الــتــي سيتم  املنطقة  حـــول 
مـــع إمــكــانــيــة طــــرح األســئــلــة واملـــشـــاكـــل عند 
التواصل، بحسب  الــضــرورة عن طريق قسم 
رد دائــرة الطابو، والــذي لفت إلى أن البوابة 
مدعومة بعدة لغات، منها العربية، لتسهيل 
وقــوع  املستثمر ومنع  إلــى  املعلومة  وصــول 

ضحايا للمعلومات الزائفة واالحتيال.

 Your Key يوليو/ تموز 2021، على موقع
والتخطيط  البيئة  ــوزارة  لـ التابع   ،Turkey

العمراني.

فخاخ الشركات الوسيطة
ــالــــد طــحــايــنــي  ــع املـــســـتـــثـــمـــر األردنــــــــــي خــ ــ وقــ
ضحية احتيال بعد شــراء عقاره عبر شركة 
وســيــطــة، إذ تملك وحـــدة سكنية فــي مجمع 
الواقعة   )Beylikdüzü( دوزو  بيليك  بمنطقة 
 100 ودفــع  األوروبــيــة،  إسطنبول  بضواحي 
ألـــف دوالر أمــيــركــي، لــكــنــه اكــتــشــف أن سعر 
الشقة الحقيقي 70 ألف دوالر، بعدما شاهد 
إعــانــا عــن بيع شقق فــي املبنى املــجــاور له، 
ليكتشف أن وحداته أفضل وسعرها أقل، كما 
»العربي الجديد«، مضيفا أنه هاتف  يقول لـ
أن  واكتشف  املــجــاور،  باملبنى  شقة  صاحب 
الشركة التي باعت له وحدته، تواصلت معه 
وعــرضــت توفير زبـــون عــربــي مــع دفــع مبلغ 
100 ألف دوالر، على أن يمنح املالك الشركة 
ــــع مــعــه،  30 ألــــف دوالر، وهــــو مـــا ســبــق ووقـ
ــذي دفـــع طــحــايــنــي لــلــتــقــدم بشكوى  ــر الــ األمــ
ــالــــك الــــشــــركــــة الــوســيــطــة  ــار مــ ــمـــسـ ضــــد الـــسـ
لــــدى املـــدعـــي الـــعـــام فـــي حـــي بــيــوك شكمجة 

)Büyükçekmece( برقم )2019/36337(.  
تــــواصــــل مـــعـــد الــتــحــقــيــق مــــع الـــشـــركـــة الــتــي 
فــارق  بــاعــت طحايني وحــدتــه، ملعرفة سبب 
األســـعـــار الــكــبــيــر، ورد عــلــيــه أحـــد الــعــامــلــني، 
الذي عرف نفسه باسم أحمد السوري )رفض 
»العربي  الكشف عن اسمه الحقيقي(، قائا لـ
الجديد«: »طحايني دفع قيمة الشقة كاملة، 
سقطت  الشركة  ضــد  قدمها  التي  والشكوى 
ــــو مــا  ــيـــل يـــديـــنـــهـــا«، وهـ ــود أي دلـ ــ لـــعـــدم وجــ
ينفيه طارق زيريك، محامي طحايني، قائا 
زالــت قائمة  الجديد: »الشكوى ما  »العربي  لـ

لدى املدعي العام«. 
ولــــدى املــحــامــي الـــســـوري مــجــد طــبــاع، وهــو 
ــــي إســـطـــنـــبـــول،  ــاحــــب مـــكـــتـــب مــــحــــامــــاة فـ صــ
تــقــوم على خبرته فــي مثل هذه  وجــهــة نظر 
الشركات  إذ ال تتحمل  الشكاوى، كما يقول، 
ثبت  حــال  فــي  قضائية  مسؤولية  الوسيطة 
وقــعــت على  الــتــي  االحــتــيــال  بعملية  جهلها 
املستثمر، موضحا أنه في حال ثبت تورطهم 
فـــي االحـــتـــيـــال يــتــرتــب عــلــيــهــم مـــا يــقــع بحق 

تراجع الليرة أمام 
الدوالر رفع أسعار 
مواد البناء بشكل 

كبير

بلغ عدد 
الوحدات السكنية 

المباعة ألجانب 
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محمود الريماوي

تــعــرض طــهــران عــلــى الــســلــطــات األردنــيــة 
إنــشــاء مــطــار فــي مدينة الــكــرك )جــنــوب(، 
إيراني يوميا.  زائــر  ألــف  بهدف استقبال 
وهو عرض غريب، إذ كيف يمكن ضمان 
تــوّجــه ألـــف زائـــر كــل يـــوم إلـــى بــلــد بعينه 
ــد أفـــصـــح عــنــه  ــ ــلـــى مــــــدار الـــســـنـــني، وقـ وعـ
السفير األردني السابق في طهران، بسام 
الـــعـــمـــوش. ومــــع ذلــــك لـــم ُيـــرفـــض الــطــلــب 
املــقــابــل،  فـــي  بـــل عــــرض األردن  حــيــنــهــا، 
ينظم  أمنيا  اتفاقا  السفير،  قــال  مــا  على 
عاقات البلدين، وهو ما رفضته طهران. 
ــة الــتــي  ــعـ ــواقـ مــنــاســبــة الـــتـــذكـــيـــر بـــهـــذه الـ
تــعــود إلــى عــام 2002 تــجــّدد الــحــديــث في 
األردن عن السياحة، وخصوصا الدينية، 
ــيــــة، حــيــث يــربــط  وبــــالــــذات مــنــهــا اإليــــرانــ
بعضهم بينها وبني الحاجة إلى تنشيط 
ــلـــة االقـــتـــصـــاد  ــة، لـــتـــمـــكـــني عـــجـ ــاحــ ــيــ الــــســ
الوطني من الدوران بعد جائحة كورونا 
العالم،  فــي  تــطــِو صفحتها بعد  لــم  الــتــي 
يــثــيــر  ــٌر  ــ أمــ ــه  ــ وإنــ واألردن..  ـــران  ـــ إيـ ــنـــه  ومـ
ــتــــذاب الــســيــاح  الـــدهـــشـــة أن يــنــحــصــر اجــ
ــم ُيـــعـــرف  ــو إيـــــــران لــ عـــلـــى بـــلـــٍد بــعــيــنــه هــ
الـــزوار  تــرويــج السياحة أو اجــتــذاب  عنه 
والتنوع  التعّددية  بقيم  اإليمان  أو  إليه، 
الــتــي ينطوي عليها  الــثــقــافــات،  واحــتــرام 
إلى  التطّرق  يتم  وأال  السياحي،  النشاط 

عمر المرابط

الديمقراطية  فــضــائــل  عــن  تحدثنا  مهما 
الغربية، وعن أجواء الحرية والكرامة التي 
العالم  دول  مــع  مقارنة  سكانها  يعيشها 
الثالث، فا أحد ينكر حقيقة وجود فوارق 
اجتماعية كبيرة بسبب النظام الرأسمالي 
الــجــشــع الـــذي يجعل طبقة مــن املــواطــنــني 
آلية  ل 

ّ
تعط بسبب  املجتمع،  هــامــش  على 

املصعد االجتماعي التي تسمح بالخروج 
ــة الــفــقــر والـــهـــشـــاشـــة، ومــــن ضيق  ــ مـــن أزمـ

الحياة وضنكها.
ويــزيــد الــطــني بــلــة، عــنــدمــا تــضــاف عــوامــل 
ــآســــي هــــــذه الـــطـــبـــقـــة،  ــــن مــ ــد مـ ــزيــ أخـــــــرى تــ
ــاة  ــانـ ــعـ ــبــــؤس واملـ ــن الــ فــتــتــعــرض ملـــزيـــد مــ
والــتــمــيــيــز الـــســـلـــبـــي، عــــــاوة عـــلـــى الـــعـــوز 
ــا يــــراكــــم  ــنــــدمــ ــة والــــــحــــــرمــــــان، عــ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ والـ
ــد إلـــى عــدة  أبــنــاؤهــا االنــتــمــاء فــي آن واحــ
ــا يــتــحــّدث  ــذا مـ ــ ــنـــاف مــســتــضــعــفــة، وهـ أصـ
ــنـــطـــق املـــتـــقـــاطـــع«. وهـــو  عـــنـــه مـــفـــهـــوم »املـ
مفهوم يستخدم في علم االجتماع والفكر 
الــســيــاســي، ويشير إلــى حــالــة األشــخــاص 
عدة  من  نفسه،  الوقت  في  يعانون،  الذين 
الطبقي  أو  العنصري  التمييز  من  أشكال 
مجتمعاتهم،  في  التحامل  أو  الهيمنة  أو 
غالبا(،  )الــنــســوي  الجنس  نوعية  بسبب 
إضـــافـــة إلـــى االنــتــمــاء الــعــرقــي أو الــديــنــي 
زادت  ــاء  ــمـ ــتـ االنـ زاد  وكــلــمــا  الـــثـــقـــافـــي،  أو 
املــعــانــاة. وقـــد صــاغــت هـــذا املــصــطــلــح، في 
األميركية  الحقوقية  الثمانينيات،  أواخــر 
كــيــمــبــرلــي كــريــنــشــاو، فـــي أعـــقـــاب الــحــركــة 
النسائية السوداء )Black feminism(، وهو 
يـــبـــرز، بـــوضـــوح، املــعــضــات االجــتــمــاعــيــة 
هذا  ضحايا  يواجهها  الــتــي  والــهــويــاتــيــة 

التمييز في الفضاء العام.
رأي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  للرئيس 
املــوضــوع، ففي تصريح للمجلة  فــي  آخــر 
الــنــســائــيــة إيـــــل، )هــــي بــالــلــغــة الــعــربــيــة(، 
بــمــنــاســبــة انــعــقــاد الـــنـــدوة الــعــاملــيــة لألمم 
املتحدة في باريس عن حقوق املــرأة، يوم 
30 الــشــهــر املـــاضـــي )يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران(، 
اعتبر هذا املفهوم سيئا وغير صالح، ألنه 
ُيــحــدث شــروخــا داخــل املجتمع الفرنسي، 
ألنــه، حسب قوله، يعيد الفرد إلــى هويته 

سوسن جميل حسن

عــقــد، ودخــلــت سورية  اكتمل  أن  مـــاذا بعد 
ــأن يــــكــــون بـــعـــيـــًدا  ــ ــقـــد ثــــــــاٍن، نـــحـــلـــم بــ فــــي عـ
ــاذا بــعــد تشتت  ــ مـــن الـــحـــرب والــــدمــــار؟ ومــ
الــلــجــوء وتقسيم وطنه  بــلــدان  فــي  شعبها 
وخــضــوع هــذه األقــســام إلــى سلطات األمــر 
 في 

ً
الواقع التي ترنو إلى أن تصبح دائمة

ــاذا بــعــد أن صـــار ســورّيــو  بــعــض مــنــهــا؟ مــ
الــداخــل يسامون الــحــرمــان والــجــوع والــذل 
ــّد الــــرمــــق الــــذي  ــ واملـــهـــانـــة فــــي تــحــصــيــل حـ
ـــا؟ 

ً
ــم أيـــض ــ ــ يــبــقــيــهــم أحــــيــــاء، ويــبــقــي أوالدهـ

وأي  يــرنــون  وإالَم  الــســوريــني  ينتظر  مـــاذا 
ــعــون 

ّ
أحــــام تــــراودهــــم أو طــمــوحــات يــتــطــل

ا صغيًرا 
ً
مكان أن  افترضنا  لو  فيما  إليها، 

لألحام والطموحات بقي في زاويٍة منسّية 
مـــن نــفــوســهــم الـــيـــائـــســـة؟ ســـوريـــة نــمــوذج 
لانهيار الحاصل في املنطقة التي تعاني 
كل دولــة فيها من انهيار مماثل، وهــا هي 
لبنان نموذج صارخ وصادم وموجع، كما 
سورية، وكما العراق واليمن والحبل على 

الجّرار.
ــي، بـــكـــل نـــواقـــصـــه  ــ ــاضــ ــ عـــنـــدمـــا يـــصـــيـــر املــ
وإجـــحـــافـــه، حــلــًمــا بــالــنــســبــة إلـــى الــشــعــوب 
التي عانت مــن االســتــبــداد والــفــســاد وهــدر 
ــال الــعــام والــتــخــلــف عــن مــواكــبــة الــتــقــّدم  املــ
الـــبـــشـــري، وعـــانـــت مـــن الـــحـــرمـــان، ويــصــيــر 
الحاضر الحارق واملستقبل املتوّعد بمزيٍد 
الــتــرّدي والسقوط في قيعاٍن ليس لها  من 
قرار، من دون أمٍل بالغد أو خطٍة وبرنامٍج 
 على 

ٌ
 دامغ

ٌ
يمكن الركون إليهما، فهذا دليل

 الـــواقـــع قـــاتـــم أكـــثـــر مـــن إمــكــانــيــة الــفــهــم 
ّ
أن

 هذا 
ّ
بــأن  

ٌ
والتصديق واالحتمال، واعــتــراف

ا بــإراداٍت خارجية، من 
ً
الواقع صار مرهون

أجل الخروج منه واإلمساك بطوق النجاة. 
. وثــانــًيــا، مــن أجـــل انــتــظــار حياة 

ً
هـــذا أّوال

ــان أو الــحــق في  ــرهـ مــســتــدامــة، مـــن دون الـ
وكفاءته  استدامتها  نــوع  على  الــتــفــاوض 

وكلفته.
عشر سنوات من االستثمار في الحرب، بكل 
أدواتها وتجارتها، واألمد ما زال مفتوًحا، 
فيها،  الفاعلة  والقوى  الــدول  إلــى  بالنسبة 
ــا،  مــن الطبيعي واملــتــوقــع والــحــاصــل حــالــّيً
أن تكون املــفــاوضــات بــني هــذه الـــدول حول 
اقتسام الكعكة، ما يعني وضع األساسات 
ــدء الــخــطــوة األولــــى لــلــشــركــات الطامعة  وبـ
من  البناء،  إعــادة  في مجاالت  باالستثمار 
أبسط مستلزمات الحياة العامة إلى أكثرها 
تعقيًدا، مع عدم إغفال أن هذه األكثر تعقيًدا 
ربما، أو غالًبا، تفرضها مخرجاُت العوملة 
 في بوتقتها، 

ً
الشعوب قاطبة التي أدخلت 

التي  الــنــمــاذج  وفــق  إنــتــاج حياتها  لتعيد 
الــعــوملــة  وتــســّوقــهــا،  وتصنعها  تخترعها 
الراهن،  العصر  إمبراطوريات  أقامت  التي 
ال  فأصبح  املستقبل،  على  يدها  ووضــعــت 
فــكــاك لــلــشــعــوب مــنــهــا ومـــن ســطــوتــهــا، وال 

علي الذهب

ــام مـــا تــواجــهــه فـــي الــيــمــن مــديــنــة مـــأرب  أمــ
من تهديد عسكري، من الحوثيني، لم يكن 
هـــنـــاك مـــن خـــيـــار أمـــــام الــتــحــالــف الــعــربــي 
املعترف  اليمنية  والحكومة  )الــســعــوديــة(، 
بها دوليا، سوى البحث عن وسائل ضغط 
ــذا الـــتـــهـــديـــد، غـــيـــر أن مــعــظــم  ــ لـــلـــحـــّد مــــن هـ
منذ ست سنوات  املشتعلة  القتال  جبهات 
لم تعد مثالية لهذا الضغط؛ نتيجة اآلثار 
التي أحدثتها اتفاقيات استوكهولم املبرمة 
بني الحكومة والحوثيني عام 2018، واتفاق 
املــبــرم بــني الحكومة  لــعــام 2019،  الــريــاض 
االنفصالي  الجنوبي  االنتقالي  واملجلس 

املدعوم من اإلمارات.
ــيـــارات املــيــدانــيــة  ــان مـــن أنـــســـب الـــخـ ــد كــ وقــ
ــة إثـــــــــارة الـــجـــبـــهـــات الـــخـــامـــلـــة فــي  ــاحــ ــتــ املــ
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، جــنــوبــي مــــأرب، ونقل 
ــة إلـــى  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــن األوضـــــــــاع الـ عــمــلــيــاتــهــا مــ
ــكـــومـــة والـــتـــحـــالـــف  ــكـــن الـــحـ ــة، لـ ــيـ الـــهـــجـــومـ
ظ الواليات 

ُّ
يدركان أنهما أمام عائقني: تحف

ــراف  ــ املــتــحــدة عــلــى طــبــيــعــة املـــواجـــهـــة وأطـ
ــة لـــلـــحـــوثـــيـــني. وخـــطـــر  ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ الــــجــــهــــات املـ
املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي الـــذي يــنــازع 
املحّررة،  املناطق  على  الحكومة سيطرتها 
والشرقية؛ حيث  الجنوبية  املحافظات  في 
القتال  فيها  يحتدم  التي  اللحظة  يتربص 
بـــني الــحــكــومــة والــحــوثــيــني فـــي الــبــيــضــاء، 
ليبادر إلى السيطرة على محافظتي شبوة 

وأبني.
مــن نــاحــيــة الــعــائــق األول، كــانــت الــواليــات 
ــــى مــحــافــظــة  املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة تــنــظــر إلـ
آمنة  ومــــاذات  معاقل  بوصفها  البيضاء، 
ملقاتلي تنظيمي القاعدة والدولة اإلسامية 
 هذه النظرة تراجعت إلى حدٍّ 

ّ
)داعش(، لكن

 عــلــى ذلـــك مــن إعـــان واشنطن 
َّ

مـــا، وال أدل
الجيش  مــع  والــتــعــاون  التعامل  استئناف 
دولــيــا،  بها  املعترف  الحكومة  فــي  اليمني 
والجريمة  اإلرهــــاب،  مكافحة  مــجــاالت  فــي 
ــمــة عــبــر الــوطــنــيــة، وحــمــايــة املــاحــة 

ّ
املــنــظ

الــبــحــريــة، مـــن خــــال بــنــاء قـــــدرات الــجــيــش 
فــصــح عنه في 

ُ
وخــفــر الــســواحــل. وذلـــك مــا أ

أثــنــاء لــقــاء قــائــد الــقــوات الــبــحــريــة للقيادة 
الوسطى األميركية بنائب الرئيس اليمني، 
ــلـــي مـــحـــســـن األحـــــمـــــر، فــــي مــقــر  الــــفــــريــــق عـ
إقــامــتــه املــؤقــت بــالــريــاض، قــبــل يــومــني من 
استئناف املواجهات املسلحة بني الحكومة 
والحوثيني في مديريتي الزاهر والصومعة 

بـــلـــدان أخــــرى مــثــل الــيــابــان أو أملــانــيــا أو 
الصني أو روسيا وغيرها من دول العالم 
»تــصــديــرهــا« السياح بــأعــداد  املــعــروفــة بـــ
كبيرة. وقد برز الحديث، بعد زيارة أّداها 
مقامات  إلــى  الثاني  عبدالله  امللك  أخــيــرا 
الصحابة: جعفر بن أبي طالب وزيــد بن 
ــة، بمناسبة  ــ حـــارثـــة وعــبــدالــلــه بـــن رواحــ
ترميم هذه املقامات. وهو ما أثار الحديث 
مجّددا عن السياحة الدينية دون غيرها 
مـــن الـــســـيـــاحـــات، كــالــســيــاحــتــني الــطــبــيــة 

والرياضية وغيرهما.
هــنــاك فــي األمـــر مــغــزى ســيــاســي، فــإيــران 
والدينية  األردن،  فــي  للسياحة  تتعطش 
مــنــهــا بــــالــــذات، وســـبـــق أن عـــرضـــت على 
املــاضــيــة،  الــقــلــيــلــة  الـــســـنـــوات  فـــي  األردن، 
تفضيلية  بأسعار  بالنفط  األردن  تزويد 
ــاح لـــإليـــرانـــيـــني  ــمـ ــسـ ــا، مـــقـــابـــل الـ ــامــ 30 عــ
بالسياحة الدينية، وكان ذلك قبل توقيع 
الــعــقــوبــات عــلــى الــنــفــط اإليـــرانـــي. وليس 
ــتــــزاج مـــا هـــو ديـــنـــي بما  خــافــيــا مــــدى امــ
اإلسامية  الجمهورية  فــي  سياسي  هــو 
اإليرانية بما يكاد يمحو الفوارق بينهما. 
حــتــى أن املــشــاركــة اإليــرانــيــة فــي مــواســم 
سمت غير مّرة بأنشطة سياسية، 

ّ
الحج ات

مـــنـــهـــا تــســيــيــر مــــظــــاهــــراٍت فــــي األمــــاكــــن 
املــقــدســة، وأمــــام أنــظــار مــئــات اآلالف من 
الحجيج، وهو ما لم تلجأ إليه أية دولة 
باستثناء الجمهورية اإلسامية. وهو ما 

ــن االرتـــــــيـــــــاب حـــولـــهـــا؟  ــ ــو مــ ــ ــود جــ ــ ــســ ــ ويــ
ــــواب كـــامـــن فــــي الـــســـلـــوك اإليــــرانــــي  ــــجـ والـ
للدول  االجتماعي  النسيج  في  التدخلي 
أي  اهتبال  األخــرى، ومحاولة  والشعوب 
أجل  مــن  ممّر مفتوح،  أو  ثغرة  أو  فرصة 
تيارات  أو  قــوى  إنشاء  التسلل ومحاولة 
من  واالنتقال  وطائفيا.  سياسيا  حليفة 
ــّونـــات االجــتــمــاعــيــة  ذلــــك إلــــى تــألــيــب املـــكـ
والدينية والطائفية على بعضها بعضا، 
بالحديث مثا عن قوى سلفية وتكفيرية. 
وما يتخلل ذلك من محاوالت االستمالة 
البيئات  فــي  واالســتــقــطــاب، وخــصــوصــا 
التي يعاني أفرادها من ضائقة معيشية. 

بينما في ظروف طبيعية أخرى، فإن مثل 
ترحيب،  مــوضــع  ستكون  السياحة  هــذه 
مثل السياحات األخرى الوافدة من شتى 
الدول. ولكن بما أن إيران ترفض أن تكون 
دولـــــة عـــاديـــة داخـــــل حــــدودهــــا، ومــعــنــيــة 
بــرفــاه شعبها وتــطــويــر  املــقــام األول  فــي 
مجمل أوجـــه الــحــيــاة، وتــجــنــح، بـــداًل من 
ذلـــك، إلــى مختلف أشــكــال الــتــدخــات في 
الــخــارج، وبــالــذات فــي الــعــالــم اإلســامــي، 
شأنها في ذلك شأن قوى جهادية متنقلة 
وعابرة للحدود، فإن الشكوك تثور بقوة 
لتوجيه  الشديدة  الحماسة  مغزى  حــول 
وهي  بعينه،  بلد  إلــى  الدينية  السياحة 
 
ٌ
ظهر فيها دولــة

ُ
التي ت القليلة  املــّرات  من 

مـــا انــدفــاعــهــا إلـــى املـــجـــال الــســيــاحــي في 
الخارج، علمًا أن سائر الدول »الطبيعية« 
السياح  قــصــارى جهدها الجــتــذاب  تبذل 
إلــيــهــا، ملــا لــهــذا الــنــشــاط مــن فــوائــد تعود 
صــورة  وعلى  االقتصادية،  الحياة  على  
إيـــران، على  لكن  العالم.  فــي  املعني  البلد 
، ويــا سبحان 

ٌ
الـــدول، معنية خــاف بقية 

ــارج،  ــى الـــخـ ــه، بــتــصــديــر الــســيــاحــة إلــ ــلـ الـ
وتمكني مايني اإليرانيني ما وسعها ذلك 

من سياحٍة بذاتها، وإلى دولة بعينها.
أمــــا مـــؤيـــدو الــســيــاســة اإليـــرانـــيـــة الــذيــن 
أنهم  الــواضــح  فمن  املطلب،  هــذا  ون 

ّ
يتبن

ــاه الــشــعــب اإليـــرانـــي،  مــطــمــئــنــون عــلــى رفــ
ــيــــاة مــيــســرة  ــلــــى تــمــتــعــه بــــظــــروف حــ وعــ

ومــيــســورة وآمــنــة وكــريــمــة، فــي ظــل حكم 
القانون، وفي أجواء من الحريات الدينية 
والسياسية واالجتماعية، وإنه ال ينقص 
اإليرانيني سوى التمتع بالحق بسياحة 
دينية إلى بلد بعينه. وتشاء املصادفات 
أن يكون هذا البلد، وهو األردن، وقد ظل 
عصيا على االختراق اإليراني )أو غيره(، 
ــــرى،  ــدول شــقــيــقــة وصـــديـــقـــة أخـ ــ ــا لــ خـــافـ
على  املتشعب  اإليـــرانـــي  بــالــنــفــوذ  نعمت 
أراضيها، وفي مفاصل دولها وفي نسيج 
ــل الـــتـــدخـــات  مــجــتــمــعــاتــهــا، عــلــمــا أن كــ

الخارجية مرفوضة.
وخــال ذلــك، فــإن األردن وإيــران يتبادالن 
التمثيل الدبلوماسي، وثمة سفير إيراني 
فـــي عـــّمـــان يــقــوم بــمــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة 
على رأس بعثة باده، وتواصل السفارة 
األردنـــيـــة فــي طــهــران عملها املــعــتــاد، في 
غياب السفير الذي تم سحبه إثر االعتداء 
ــران،  ــهـ عـــلـــى الـــســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة فــــي طـ
الرياض في  وضمن موجة التضامن مع 
مطلع 2016، العام الذي عرف طلبًا إيرانيًا 
من األردن باستقبال نصف مليون سائح 
ــا ســيــاحــة  ــهــ إيــــــرانــــــي! ومــــــن الـــــواضـــــح أنــ
سياسية أو ألغــراض سياسية، ال دينية 
محضة، وبذلك فإن طهران تضيف ما هو 
جــديــد ونــوعــي إلـــى األنــشــطــة السياحية 

املعهودة في العالم. 
)كاتب من األردن(

وخصوصيته، ويختزل اإلنسان، ويضفي 
عليه الطابع األساس بناء على ِعرقه فقط، 
ما يؤدي إلى التعاظم التدريجي للتوجه 
العرقي الذي بات يتحّكم في املجتمع، في 
ــارة واضــحــة مــنــه إلـــى مــراكــز األبــحــاث  إشــ
ــة الــــتــــي أعــــطــــت الــــــصــــــدارة فــي  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
دراســـاتـــهـــا لـــألطـــروحـــات واملـــواضـــيـــع عن 

إشكاالت االنتماء الهوياتي.
ــارت تــصــريــحــات مـــاكـــرون غضب  ــ ــد أثــ وقــ
ــة  ــاهــــضــ ــنــ املــ  ،SOS Racisme رابـــــــطـــــــة 
لــلــعــنــصــريــة، والـــتـــي اتــهــمــتــه بــاســتــهــداف 
املناضلني، عوض أدائه واجبه في محاربة 
والحقيقة  التمييز.  ومكافحة  العنصرية 
أن الــتــوجــه الــعــرقــي الـــذي تــحــدث عنه بدأ 
يقوى في فرنسا على أرض الواقع، بمنطق 
الــــرجــــل األبــــيــــض الــــقــــوي الـــــــذي يــتــعــامــل 
مـــع الــغــيــر بـــدونـــيـــٍة ال تــخــفــى، أمــــا منطق 
لألسف،  تعكس،  مــرآة  هــو  فإنما  التقاطع 
املــزري. وبموقفه الجديد هذا،  الواقع  هذا 
يؤكد الرئيس ماكرون توجهاته اليمينية، 
وتــخــلــيــه عـــن مــواقــفــه الــتــقــّدمــيــة الــســابــقــة 
الــتــي دفــعــت عــديــديــن مــن املــتــعــاطــفــني مع 
له  فــي فرنسا للتصويت  املــعــتــدل  الــيــســار 
فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســابــقــة، ففي 
ســنــة 2017، وخــــال حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، 
صــــرح قـــائـــا: »نـــســـاء الـــضـــواحـــي يــراكــمــن 
الصعوبات والحواجز في طريقهن«. وفي 
الــذي  نفسه  املنطق  استعمل   ،2018 سنة 
واستخدمه  ماكرة،  بطريقة  اليوم  ينتقده 
ــروع الـــنـــهـــوض  ــ ــشــ ــ ــــني دفـــــــن مــ ، حــ

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــــطـ مـ

بالضواحي، والذي أنجزه الوزير السابق 
جان لويس بورلو بتكليف منه، واستقبله 
ــلـــه، ثــــم أضـــــــاف »لــيــس  ــلـــى عـــمـ وشــــكــــره عـ
مــن املنطقي أن يــتــبــادل اثــنــان مــن الــذكــور 
يعيشان  ال  وهــمــا  تقريرا وخــطــة،  البيض 
في هذه الضواحي«، وهكذا مات املشروع.

ــضــح تــجــلــيــات الــتــحــّول اإليــديــولــوجــي 
ّ
تــت

ملاكرون كل يوم، فقد اعتبر، في التصريح 
نفسه، املواطنة مكسبا ال يولد مع اإلنسان، 
وكأنه يريد نفيها عن جزٍء من املواطنني، 
واملقصود منهم معلوم، مؤّكدا أن أسباب 
يمكن تصنيفها  ال  االجــتــمــاعــيــة  الـــفـــوارق 
حــســب نـــوع الــجــنــس ولــــون الــبــشــرة فقط، 
مضيفا »يمكنني أن أقّدم لكم شابا أبيض، 

تملك أن تغّرد خارج السرب، ألنها مربوطة 
بخيوط إليها.

فـــي كــتــابــه »االغـــتـــيـــال االقـــتـــصـــادي لــألمــم، 
اعــتــرافــات قــرصــان اقــتــصــادي«، يــقــّدم جون 
بــيــكــنــز، الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي األمـــيـــركـــي، 
خـــاصـــة تــجــربــتــه نـــمـــوذجـــا ملـــا هـــي عليه 
ســطــوة هـــذه اإلمـــبـــراطـــوريـــات، مــالــكــة املــال 
السياسات،  صانعة  وبالتالي  واالقتصاد، 
ــيـــة الـــدولـــيـــة  ــالـ حـــيـــث تــنــشــئ املـــنـــظـــمـــات املـ
الـــظـــروف الــتــي تــــؤّدي إلـــى إخــضــاع الـــدول 
النامية لهيمنة النخبة األميركية التي تدير 
الــحــكــومــة والــشــركــات والــبــنــوك، إذ تــوافــق 
هذه املنظمات، بناء على دراســات الخبراء 
االقتصاديني، على منح قروض إلى الدول 
األساسية،  البنية  تطوير  بــهــدف  النامية، 
مــــن مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء والــــطــــرق 
ــارات واملــــــدن الــصــنــاعــيــة،  ــ ــطـ ــ واملــــوانــــئ واملـ
بشرط أن تنفذ املكاتب الهندسية وشركات 
املقاوالت األميركية هذه املشاريع، بطريقٍة 
تعود معها األمــوال إلى البنوك األميركية، 
ويبقى على الدول املستهدفة سداد الديون 
الــقــرض أكبر  بــفــوائــدهــا، وكلما كــان حجم 
دين على التعثر بالسداد، ما ينجم 

َ
ُيجبر امل

عنه االنــصــيــاع لــشــروط الــدائــن الــتــي ليس 
أكثرها التصويت على قراراٍت ما في األمم 
املــتــحــدة، بــل الــســيــطــرة عــلــى مــــوارد الــبــلــد، 
القبول  أو  الــعــســكــري  للتدخل  والــخــضــوع 

بالوجود العسكري فوق أراضيها.
هــذه الــقــروض، كما يــشــرح الــكــتــاب، سوف 
تــســتــفــيــد مــنــهــا نــخــبــة قــلــيــلــة، وتــســهــم في 
تكوين مجموعة من األفراد والعائات ذات 
النفوذ االقتصادي والسياسي، بينما يبقى 
مــعــظــم الــشــعــب يــتــحــمــل تــبــعــيــة الـــقـــروض، 
عقودا  االجتماعية  الخدمات  من  محروًما 
مقبلة، وهذا أمر يبدو من املجدي التفكير 
العالم،  ا من تجارب سابقة في 

ً
انطاق فيه 

انتهاًء بمنطقتنا، العراق نموذًجا، واليوم 
ما هي عليه سورية ولبنان.

ــا بــالــنــســبــة  ــًمــ ــيــ لـــــن يــــكــــون املـــســـتـــقـــبـــل رحــ
فنموذج  اللبناني،  أو  الــســوري  للشعبني، 
 فــي 

ً
ــة ــ ــــدرســ ــادي صــــــار مــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل االقـ ــاتــ ــقــ الــ

الــــدول وإدارة الــصــراعــات،  الــســيــطــرة عــلــى 
ونــهــًجــا تــمــارس وفــقــه قـــوى كــثــيــرة حالية 
هي  أميركا  تعد  لــم  وهيمنتها.  سياستها 
الـــوحـــيـــدة، هـــنـــاك الـــقـــوة املــــوازيــــة، الــصــني، 
بــعــودة أمجادها  وهــنــاك روســيــا الطامحة 
ــاك الــــــدول اإلقــلــيــمــيــة  ــنـ كـــإمـــبـــراطـــوريـــة، وهـ
فــي املنطقة، إيـــران وتــركــيــا، كــل هــذه الــدول 
تمارس دورها بقدر ما يمنحه لها موقعها 
ــز الــثــقــل الــعــاملــيــة، وتـــعـــرف كيف  ــراكـ فـــي مـ
لــتــفــاوض عــلــى مصالحها  ألــعــابــهــا  تــديــر 
أننا  والــخــزي  للحزن  واملــثــيــر  وحصصها، 

نحن امللعب واألدوات.
لــلــديــون مسبقة  مــرهــون  مستقبل ســوريــة 
الدفع. لم تدخل روسيا بكل ثقلها، وتتكبد 
تــكــالــيــف انــخــراطــهــا فـــي الـــحـــرب الــســوريــة 

العائق  البيضاء. ومن ناحية  في محافظة 
استئناف  بيل 

ُ
ق الحكومة،  شرعت  الثاني، 

الــقــتــال فـــي الــبــيــضــاء، فـــي تــعــزيــز موقفها 
األمـــنـــي والـــعـــســـكـــري بــمــديــريــة لــــــودر، في 
املباشر  التماّس  أبــني، وتقع على  محافظة 
مــــع الـــحـــوثـــيـــني، عـــبـــر مـــديـــريـــة مـــكـــيـــراس، 
املجلس  حـــاول  حيث  البيضاء؛  بمحافظة 
فيها،  األمني  التمركز  الجنوبي  االنتقالي 
ــاٍت بــــني الــحــكــومــة  ــهــ ــواجــ اســـتـــبـــاقـــا ألي مــ
والحوثيني، ملا قد يسفر عنها من اختاالت 
تــخــدم خــطــواتــه االنــفــصــالــيــة، وتــجــعــل من 
تطلعه إلى السيطرة على محافظتي شبوة 

وأبني أيسر من أي وقت مضى.
البيضاء  محافظة  تمثل  ــــوال،  األحـ كــل  فــي 
القاسم االستراتيجي املشترك بني مختلف 
أطراف الصراع، نظرا إلى موقعها املتوسط 
بني مناطق نفوذ وسيطرة قواتها، ووقوع 
حدودها على أكثر من نقطة تماّس مباشر 
وغــيــر مــبــاشــر بـــني هـــذه األطــــــراف، لــكــن ما 
ــه الــحــكــومــة مـــن تـــقـــّدم عــســكــري في  ــرزتـ أحـ
مــديــريــتــي الـــزاهـــر والــصــومــعــة، ومــحــاولــة 
االقتراب من مدينة البيضاء )املركز اإلداري 
أن  على   

ً
واضــحــة  

ً
داللـــة يمثل  للمحافظة(، 

تخفيف  مسألة  تــتــجــاوز  البيضاء  معركة 
ضــغــط الــحــوثــيــني عــلــى مــــــأرب، إلــــى غــايــة 
ــّرب إلــــى صـــنـــعـــاء، عبر  ــقـ ــتـ أوســــــع، وهــــي الـ
جــبــهــٍة اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لــم تشهد أي 
مواجهاٍت سابقة، وهي محافظة ذمار التي 
صنعاء  بــني  والــوصــل  الفصل  نقطة  تمثل 
وما دونها من املناطق املهمة، وسط الباد 

وجنوبيها.
التفاؤل،  التصّور مفِرطا في  هــذا  يبدو  قد 
إلى  تقود  أن  يمكن  الراهنة  التحوالت  لكن 
ذلــك، ومــا دعــم طــائــرات التحالف )طــائــرات 
سعودية(، العمليات البّرية لقوات العمالقة 
واملقاومة الشعبية في البيضاء، إال اعتراف 
للتحالف  خاضعة  والسيطرة  القيادة  بــأن 
الــعــربــي، وأن مــا يــثــيــره الــحــوثــيــون بشأن 
وقوف القاعدة و»داعش« وراء ذلك، لم يعد 
سّيما  األميركيني،  إلــى  بالنسبة  معنى  ذا 
ــــودة مــلــف اإلرهــــــاب فـــي الــيــمــن إلــى  بــعــد عـ
وضعه السابق بينهم وبني الحكومة، وفقا 
التفاقيات قديمة، أبرمت مع نظام الرئيس 
الراحل، علي عبد الله صالح، وجّددها من 
بـــعـــده الــرئــيــس الــحــالــي عــبــدربــه مــنــصــور 
ــادي، عــقــب تــولــيــه الــســلــطــة فـــي فــبــرايــر/  ــ هـ

شباط 2012.
)كاتب وخبير عسكري يمني(

العالم،  العديد من سلطات  يثير توجس 
ومنها دول عربية كالسودان التي شهدت 
كــرمــًا فــي افــتــتــاح مــراكــز ثــقــافــيــة إيــرانــيــة 
فــي مــدنــهــا، ولـــم يــكــن الــهــدف مــنــهــا نشر 
اإلشعاع الثقافي، وفي دول أخــرى، منها 
بــاكــســتــان حــيــث يــجــري إنــشــاء جــامــعــات 
ــرٍض ســيــاســي أيـــضـــا، أو  ــغــ إيـــرانـــيـــة، وبــ
املثابرة على توزيع منشورات دينية كما 
حدث في الجزائر قبل نحو عامني، وأثار 
الدينية  والسياحة  حينها.  كبيرة  ضجة 
ليست بعيدة عن هذا الهدف. وفي مجال 
الــتــســويــق اإلعــــامــــي لــهــا عــلــى مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل، يــجــري الــحــديــث عـــن الــســمــاح 
لــســيــاح إســرائــيــلــيــني ومـــنـــع اإليـــرانـــيـــني. 
علما أن الفئة األولى تأتي ضمن اتفاقيات 
منبثقة عــن مــعــاهــدة الـــســـام، وســبــق أن 
ــار ســـيـــاٌح إســرائــيــلــيــون مــشــكــاٍت كما  أثــ
أثـــاروا االرتــيــاب، وجــرى تقييد حركتهم 
إحضار  أو  دينية  إقامتهم شعائر  ومنع 
هؤالء  ويأتي  للصلوات.  وأدوات  مــعــّدات 
ضمن أجواء شعبية غير مرحبة بهم، بل 
تنفر منهم، وضمن بروتوكوالت سياحية 
تضبط حركتهم وتنقاتهم، وبالطبع مع 
أخذ الجوانب األمنية في االعتبار الفائق.
وبــــــداًل مـــن الــتــشــّكــي مـــن مــنــع الــســيــاحــة 
الــديــنــيــة اإليــرانــيــة، فـــإن األْولــــى أن يسأل 
ــاذا تــنــعــدم الثقة  اإليـــرانـــيـــون أنــفــســهــم: ملــ
بـــهـــذه الـــســـيـــاحـــة، وملــــــاذا تـــثـــور الــشــكــوك 

ألسباب  هائلة،  صعوباٍت  أيضا  ويــواجــه 
كان  وإذا  وظــيــفــة«.  على  للعثور  مختلفة، 
هذا صحيحا في حق الرجل األبيض، حني 
بغيره  فــكــيــف  املــهــّمــشــة،  للطبقة  انــتــمــائــه 
ممن ينتمون إلى الفئات املهّمشة األخرى!

فهم مسألة  فــي  مــدى تخّبطه  كــام يظهر 
األقـــلـــيـــات وتــفــهــمــهــا فــــي مـــحـــاولـــٍة لــنــفــي 
ــو الـــتـــمـــادي نــفــســه  ــ وجــــودهــــا تـــمـــامـــا، وهـ
الــــذي ســـار عــلــيــه أســـافـــه. وهــنــا نــذكــر أن 
ــــدول الــتــي لـــم تـــصـــادق على  فــرنــســا مـــن الـ
»املــيــثــاق األوروبــــــي لــلــغــات اإلقــلــيــمــيــة أو 
متناقضا  ذلـــك  معتبرة  األقــلــيــات«،  لــغــات 
ــع املــــبــــادئ الـــدســـتـــوريـــة وعــــــدم قــابــلــيــة  مــ
ــلــــتــــجــــزئــــة،  ــة الــــفــــرنــــســــيــــة لــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــا مـــــع مــــبــــدأ وحــــــــدة الـــشـــعـــب  ــارضــ ــعــ ــتــ ومــ
ــدام الـــرســـمـــي لــلــغــة  ــتــــخــ الـــفـــرنـــســـي، واالســ
الفرنسية، بينما صادقت عليه أكبر الدول 

األوروبية في أواخر القرن املاضي.
الثقافي  بالتنوع  االعــتــراف  فرنسا  تــأبــى 
والــلــغــوي املــوجــود بــداخــلــهــا، متنكرة لــه، 
بــل وضـــاربـــة بــذلــك حــق األقــلــيــات اإلثــنــيــة 
ــلــــى الــــتــــراب  ــيـــش عــ ــعـ ــة الــــتــــي تـ ــويــ ــغــ ــلــ والــ
شعوب  مثل  السنني،  آالف  منذ  الفرنسي 
مــنــاطــق الــبــاســك وبــريــتــانــيــا وكــوريــســكــا. 
وإذا علمنا هذا، اتضح جليا أنه، من باب 
أْولــــى، أن تــرفــض مــطــالــب احــتــرام التنوع 
الديني والخصوصيات الثقافية الصادرة 
عــن الــوافــديــن الــجــدد مــن أبــنــاء املهاجرين 

العرب واألفارقة واملسلمني.
)كاتب مغربي في باريس(

أميركا  تدخل  ولــم  الشعب،  ألجــل مصلحة 
إيــران وتركيا. كل  ــا، كذلك 

ً
أيــض وحلفاؤها 

ــقـــوى تــنــتــظــر املــســتــقــبــل املــطــروحــة  ــذه الـ هــ
فــيــه بــلــدانــنــا إلعــــــادة اإلعــــمــــار والــنــهــوض 
 
ً
بــمــشــاريــعــهــا األســـاســـيـــة، لــتــبــقــى مــرهــونــة

إلــــى إمـــبـــراطـــوريـــة املــــال املــتــحــّكــم بــالــعــالــم، 
ــا فـــي تــاريــخ 

ًّ
اإلمـــبـــراطـــوريـــة األكـــثـــر تــوحــش

البشرية، فهي ال تأبه بمصير الشعوب، وال 
بكل املنظومات األخاقية، تلهث وراء املال 
ا 

ً
أحيان ونــاعــمــة  مــاكــرة  بأساليب  والــربــح، 

لة، ولو كان يهّمها لوصلت املشكلة 
ّ
ومضل

 يــحــقــن الــــدمــــاء ويــمــنــع 
ّ

ــل ــى حــ الـــســـوريـــة إلــ
إقامة دولته  الشعب في  التقسيم ويساعد 
يهّمها  كــان  ولــو  الجميع.  الضامنة حقوق 
ملــا وصــل لبنان إلــى مــا وصــل إلــيــه بسبب 
سياسية  وطبقة  مرتبطة  مالية  سياسات 
ــوال نــهــبــوا  ــ فــــاســــدة، وأصــــحــــاب رؤوس أمــ
بينما  خارجها،  ودائعهم  وهــّربــوا  الــبــاد، 
حياته،  وانــهــيــار  ملشكاته  مــتــروك  الشعب 
وتحّمل مسؤولية الجئني قديمني وآخرين 

ُجدد. 
ــا لــــو تــعــّمــقــنــا فــــي الـــســـيـــاســـة املــتــبــعــة  ــمـ ربـ
واألحــداث املفصلية التي عصفت باملنطقة 
الــعــقــود األخـــيـــرة، لدخلنا فــي غيمٍة  خـــال 
كثيفٍة من الضباب القاتم، وتاهت بصائرنا 
وأبــــصــــارنــــا عــــن فـــهـــم حــقــيــقــة مــــا يـــجـــري، 
مع  لربطها  محاولٍة  أي  خيوط  ولضّيعنا 
ا، هل بقاء الصراع األميركي 

ً
بعضها بعض

ــي مـــطـــلـــوٌب، حــتــى إشــــعــــاٍر تـــحـــّدده  ــرانــ اإليــ
الــواليــات املــتــحــدة؟ وهــل روســيــا املتمسكة 
ــا فــــي املــنــطــقــة  ــوذهــ ــفــ ــا ونــ ــهـ ــمـــوطـــئ قـــدمـ بـ
الصراع  األميركية؟ وهل  للسياسة  مفارقة 
الدائر والحامي بني الصني وأميركا يمكن 
أن يكون بعيًدا عّما نحن فيه وعليه؟ وهل 
طموحات إيران وتدخلها من جهة، وتركيا 
من جهة أخرى، يمكن أن تكون ألجل الشعب 

السوري، وعونه على بناء مستقبله؟
ــا مــن  ــيــــرهــ كـــــل هـــــــذه الــــــقــــــوى، وأخــــــــــرى غــ
املـــتـــوّرطـــني فـــي أزمــتــنــا، يــمــكــن تسميتهم 
كــانــوا، في  بالقتلة االقــتــصــاديــني، بعد أن 
 فــعــلــيــني للشعب، 

ً
ــزء كــبــيــر مــنــهــم، قــتــلــة جـ

مباشر  بشكل  ا  عسكرّيً السافر  بتدخلهم 
مستقبل  فــي  التفكير  لــذلــك  بــالــوكــالــة.  أو 
الــعــادي يبعث  لــلــمــواطــن  بالنسبة  الــبــاد 
عــلــى الــخــوف، املــواطــن الـــذي يحلم بلقمة 
ــفــه هــــذه الــلــقــمــة 

ّ
الــخــبــز الـــيـــوم ســــوف تــكــل

ا، ألن إعمار الباد املوعود، 
ً

 أيض
ً

مستقبا
الكعكة، ستدفع  تــّم االتــفــاق على  لــو  فيما 
كــلــفــتــهــا مـــن لــقــمــتــه، ألن املــســتــقــبــل صــار 
ا، فالقاتل 

ً
ا لسنداٍت مدفوعٍة مسبق

ً
مرهون

يــعــرف كيف يقتل، ال ُيرضي  االقــتــصــادي 
نهمه غير اغتيال مستقبل الشعوب وليس 

حكامها.
)كاتبة سورية(

سياحة دينية أم سياسية؟

فرنسا والتوّجه العرقي 

عن مستقبل السوريين مسبق الدفع

مقطع راهن 
في الحرب اليمنية

تثور الشكوك بقوة 
حول مغزى حماسة 

إيران الشديدة لتوجيه 
السياحة الدينية إلى 

بلد بعينه، األردن

تأبى فرنسا االعتراف 
بالتنوع الثقافي 

واللغوي الموجود 
بداخلها، متنكرة له

لو تعّمقنا في 
السياسة المتبعة 

واألحداث المفصلية 
التي عصفت 

بالمنطقة لدخلنا 
في غيمة كثيفة من 

الضباب القاتم

آراء

معن البياري

 في حسن السيرة والسلوك. 
ً
كان الشاعر ممدوح عدوان يقول إن املوت ليس شهادة

ني له، تفيض عن 
َ
وهذا أحمد جبريل يموت، ثم تتدافع شهاداٌت في سيرٍة وسلوٍك حسن

 ألوية الناصر 
ً
املعهود في ملّماِت مكلومني من أمثال محّبي أمثال جبريل، لنلقى مثا

صاح الدين في فلسطني ال تكتفي بخلع صفات باهظة القيمة على املذكور، من قبيل 
لم يكن في مقاومة إسرائيل  الكبير  أن دوره  أيضا  الكبير، وإنما  الوطني  القائد  أنه 
»املبادرة  تقاليد  ليس من  أنــه  الظن  »أذنابها ووكائها«. وكــان  أيضا  وإنما  فحسب، 
البرغوثي( أن تشارك في فلكلورياٍت  العام مصطفى  الفلسطينية« )أمينها  الوطنية 
فلسطينيٍة كهذه، غير أنها أصدرت بيانا نعى »القائد الوطني« )أيضا(، الذي »كّرس 
حياته وكل طاقاته للنضال الوطني من أجل حرية فلسطني«. وإذا كان الرئيس محمود 
 من 

ً
حسب هذه البادرة واحدة

ُ
ى معّزيا، ففي الُوسع أن ت

ّ
عّباس قد هاتف نجل املتوف

سجايا شخصيٍة طيبٍة فيه، غير أنه لن يكون في الوسع غير استهجان السخاء في 
بياٍن لحركة حماس، انكتب فيه أن »وفــاة القائد أبو جهاد جاءت بعد مسيرة حافلة 

بالبذل والعطاء لوطنه وشعبه ولقضيته على مدار سنني طويلة«. 
التي  الوفيرة  والسلوك  السيرة  شــهــادات حسن  ب 

ّ
يتعق من  يحرزها   

ٌ
فرصة ولعلها 

ُمنحها أحــمــد جــبــريــل، منذ فــاضــت روحـــه، قبل يــومــني فقط عــن 83 عــامــا، ليعرف 
مسّميات مجاميع فلسطينية، اعتقدنا أن خرائط الزمن وتقلباته شيعتها منذ زمٍن 
ر بنفسها في موقعة موت جبريل. فهذا »االتحاد الديمقراطي 

ّ
إلى النسيان، لكنها تذك

 عن الجبهة الديمقراطية(، يعلن أمينه العام، صالح رأفت، التعزية 
ّ

الفلسطيني« )منشق
ليس فقط باسمه وباسم املكتب السياسي واللجنة املركزية، وإنما أيضا باسم »جميع 
وبلدان  الوطن  في  القطاعية  ماته 

ّ
ومنظ وهيئاته  الحزب  أقاليم  في  والرفاق  الرفيقات 

املهجر والشتات«. وفائض املهابة هنا كاريكاتوري، وال أحد يقبض هذا االنتفاخ على 
محمل الجّد. أما »الجبهة العربية الفلسطينية«، واسم أمينها العام سليم البرديني )ملن 
ال يعرف(، فلم يسعفها معجمها الشحيح إال بأن أحمد جبريل »الفدائي الذي ال يهاب 
صادف، أقله حتى كتابة هذه السطور، أي نعي من أي جهٍة 

ُ
في الحق لومة الئم«. وال ت

اف 
ّ
سورية، حكومية أو رسمية أو بعثية أو مخابراتية أو ...، لكنك تعثر على أحمد قذ

الدم، املسؤول الليبي املخلوع إياه، يتأّسى على من »ربطته عاقة نضالية مع الشهيد 
القذافي«، على ما ُيعلمنا، و»يبقى نبراسا يضيء طريق األحــرار الذين عقدوا العزم 

على عودة فلسطني«. 
ى ال يليق به غير نعته بأنه كان من 

ّ
ة، فاملتوف

ّ
.. يعلنها عنوان هذه املقالة أنها مرثياٌت رث

اة املعادين للوطنية الفلسطينية، بالتحاقه الذيلي بنظام االستبداد والفساد غاصب 
ُ
غ

السلطة في دمشق. وليس له من »مأثرٍة«، في مسيرته، الحافلة حقا بجرائم مشهودة 
ضد فلسطينيني وسوريني ولبنانيني، تخُرج عن صفته »الخالدة« هذه. وأي »تبييٍض« 
رًا، ومزاولته القيادة العسكرية 

ّ
لسيرته، باستذكار التحاقه باملقاومة الفلسطينية مبك

عمليات  فصيله  فــي  شجعان  فــدائــيــني  وأداء  غضونها،  فــي  قصيرًا  طـــْورًا  امليدانية 
ي على أدواره في غير موقعٍة 

ّ
نوعية، وإدارته عمليتي تحرير أسرى، ال يجوز أن يغط

فلسطينيٍة سوداء، بتكليٍف مكشوف من السلطة السورية ومخابراتها. منذ صنعت 
« بغرض أن تكون املقابل لحركة فتح، في منتصف الستينيات، وفي 

ً
له األخيرة »جبهة

ر على مسؤوليته في توّرط مباشر في محاولة اغتيال ياسر 
ّ

ذلك األرشيف ما يؤش
ا اعتصم فصيل جبريل 

ّ
عرفات، وفي اغتيال ضابط فلسطيني. ثم تابع املسيرة مل

ا شارك في 
ّ
هذا عن املشاركة في معركة الكرامة، مع الجيش األردني والفدائيني، ثم مل

ا ارتكب جريمته املشهودة في عمارٍة 
ّ
حصار مخيم تل الزعتر بإسناد سوري، ثم مل

لــه، فــأودى بنحو  في حــّي الفاكهاني في بيروت، للقضاء على خصوم فلسطينيني 
مائتي فلسطيني ولبناني. وتابع نضاله ضد عرفات والكيانية الفلسطينية لصالح 
حافظ األسد في حصار طرابلس 1983. وبعدها، كان مغوارًا في حربني شنيعتني 
على مخيمات فلسطينية في لبنان. واستكمل مساره هذا في املشاركة في تهديم 
 بصفاقة ميدانية معلنة ضد أشواق 

ّ
مخيم اليرموك )وغيره( في سورية، ملا اصطف

السوريني في التحّرر من االستبداد وحكم عائلة األسد. هذه مقاطع من السيرة غير 
الحسنة ألحمد جبريل، وليس املوصوف في البيانات املوجزة أعاه.

محمد أبو الغيط

النهضة، يصعد جــدل مــطــول حول  بــالــتــزامــن مــع جلسة مجلس األمـــن حــول ســد 
متابعون  يتجادل  اتفاقية، كما  في  أو جملة  كلمة  دقيقة، ومعنى  قانونية  تفاصيل 
بالعكس في مدى حتمية الخيار العسكري فوريا. وتغفل عديد من تلك النقاشات 

النظر إلى مامح عامة في سوابق دولية عديدة. 
محدودة  فعالية  أهميتهما،  على  العاملي،  الــعــام  والـــرأي  الــدولــي  للقانون  العموم،  فــي 
مقارنة بحسابات مصالح القوى الكبرى. لو أن قرارات مجلس األمن وامتاك الحق 
بالقانون الدولي أمور كافية، لكانت إسرائيل قد انسحبت من األراضي التي احتلتها 
في 1967 منذ عقود بعد عشرات القرارات الدولية. نموذج آخر قريب منا هو األزمة 
القبرصية. لقد غزت تركيا قبرص عام 1974، بمخالفة للقانون الدولي بالكامل، وتم 
إنشاء حكومة قبرص التركية، تلك الدولة التي ال تعترف بها في العالم إال تركيا، وقد 
تّمت إدانة تركيا دوليا مرارا، لكن مجلس األمن لم يقّرر التحّرك تحت الفصل السابع 

وحشد الجيوش لحرب تركيا وتحرير قبرص.
الدولي  املجتمع  اكتفى  الباكستانية.  ثم  الهندية،  النووية  التجارب  هو  ثالث  نموذج 
بفرض عقوباٍت أقرب للرمزية، من دون تحّرك جاد بمسألة بهذه الحساسية، بل ما 
زالت قضية كشمير عالقة بني الدولتني. نموذج رابع نزاع تركيا بشأن سدودها على 
نهري دجلة والفرات، وما سببته من تراجع للتدفق في سورية والعراق، على الرغم 
من وجود اتفاقات قديمة منذ الثمانينيات، ولم يحدث أي تحّرك عاملي جاد في ظل 

اختاف موازين القوى والعاقات السياسية بني تركيا ودول املصب.
في املقابل، اختلف التعامل تماما في حاالٍت أخرى، مثل غزو يوغوسافيا كوسوفو، 
أو قمع معمر القذافي الثورة الليبية. في الحالتني، نظم حلف شمال األطلسي )الناتو( 
حمات عسكرية ضاربة انتهت بمقتل القذافي ومحاكمة سلوبودان ميلوسوفيتش. 
لكن التعامل نفسه مــع الــقــذافــي لــم يمتد إلــى ســوريــة حيث بــشــار األســـد، ألســبــاٍب 
سياسيٍة بحتة، على الرغم من التطابق التام بني الحالتني على املستويني السياسي 
مختلفان  مفهومان  الدولي«  »التحكيم  أو  الدولي«  »القانون  املجمل،  في  والقانوني. 

تماما من حيث إلزاميتهما عن املفاهيم املناظرة في القانون املحلي.
ال يعني مــا سبق أنــه ال بديل عــن الــقــوة البحتة، ألنــه، مــّرة أخـــرى، لهذا الحل بــدوره 
والــســودان وإثيوبيا دول نامية،  السياسية والعسكرية. وبوجه عــام، مصر  حــدوده 
كلها تــســتــورد ســاحــهــا، ويعتمد اقــتــصــادهــا عــلــى االرتـــبـــاط بــاالقــتــصــاد الــعــاملــي. 
ونــعــرف جــيــدا، نحن الــعــرب، نــمــوذج صــدام حسني، حــني غــزا الكويت مــزهــّوا بقوته 
العالم  وجيشه ونفطه. وكان يظن أن رد الفعل العاملي سيكون سياسيا فقط، لكن 
تحّرك عسكريا وتم تدمير قواته وإجبارها على الجاء من الكويت، ثم حاصر البلد 
إيــران املنهكة  حصارًا انتهى بالنهاية املعروفة. قبلها، كان صــّدام أيضا قد حــارب 
ذات الجيش املشتت بعد الثورة، ساعيا فقط إلى انتزاع ما قال إنها حقوق باده في 
شط العرب، وحظي بدعمني، غربي وعربي، ضخمني، إال أن إيران وجدت أيضا من 
يدعمها سّرا، وما أراده صّدام غزوًا خاطفا تحّول حربا مهلكة استمرت سبع سنوات 

انتهت باالتفاق على العودة إلى األوضاع السابقة عليها.
إذن، ليس السؤال حول اإلمكانية العسكرية لضرب مصر سد النهضة، بل عّما يمكن 
أن يحُدث بعدها، خصوصا أن إثيوبيا ذات خبرة في الحروب املمتدة عقودا. ولكن 
في الوقت نفسه، ال شعب يمكن أن يصل إلى لحظة التهديد الجاد لوجوده، من دون أن 
يدافع عن نفسه، مهما بلغت املخاطرة. ال أزعم هنا امتاكي ناصية الخيار الصائب، 
الحالة، لكن ما يمكن  الدولية هو األقــرب إلسقاطه على تلك  السوابق  اليقني بأي  أو 
تأكيده مدى تعقيد أمثال هذه النزاعات وتركيبها، وطبيعة تفاعاتها البطيئة، وعدم 

صحة االعتماد على رؤى اختزالية للقفز إلى نتائج درامية قاطعة.

بيار عقيقي

لم تعد الحياة في لبنان تعتمد على »الرؤية الثاقبة« لرجاالت دولٍة، وال على مبادرات 
فردية أو جماعية ألطراٍف إنقاذية محلية. بتنا في مرحلٍة متناسلٍة من ردود فعل لن 
تنتهي سوى بفعل »االرتطام النهائي«، املصطلح الدارج حاليا في بيروت لشرح كارثية 
املرحلة اللبنانية املقبلة. وفي خضّم ذلك، هناك خطابان شبه مبتذلنْي، ال يقتربان من 
أبطالهما في قلب  أن  الرغم من  الــوضــع، على  الــنــاس، وال يفهمان حقيقة  اهتمامات 
الحدث اللبناني. األول، هو الخطاب الكاسيكي للسلطة الحاكمة، التي تختبئ خلف 
الشعارات البّراقة، للتعمية على حقيقة التدهور املعيشي والصحي في لبنان. يرتكز 
 األزمة«، من دون 

ّ
هذا الخطاب على مبدأ أن »عقد االجتماعات وأخذ الصور كاٍف لحل

القيام بحماٍت جذرّية، لجهة كسر التهريب إلى خارج الباد، إلى سورية وغيرها، وال 
لجهة مداهمة مستودعات األدوية والطعام ومخازن النفط، وال حتى محاربة مسّببي 
الفساد والهدر. مثل هذه االجتماعات تكّرس نكرانا جماعيا للسلطة، وترّسخ ضعفها 
حيال حماية الناس. لكنها، في املقابل، تمنع عليهم حقهم الطبيعي باالحتجاج، أي 
الــذي يطلب من الناس الصبر والتحّمل  الثاني، هو الخطاب املثالي  »موتوا بصمت«. 
حتى موعد االنتخابات النيابية، املقّررة مبدئيا في ربيع 2022. ال يريد أنصار هذا 
 نقص 

ّ
الــوقــت، في ظــل الخطاب االنتباه إلــى أن الناس ال يمكنهم الصمود حتى ذلــك 

األدوية خصوصا، وال يمكنهم التنقل إلى املراكز االنتخابية مع ارتفاع أسعار الوقود 
بجنون. ربما يصلح خطاب االنتخابات في باٍد متقّدمة، ال في بلد كلبنان. األهم أن 
إجراء االنتخابات في موعدها بات مشكوكا فيه، فأحزاب السلطة لن تألو جهدًا في 
 إلى سابقة تأجيل االنتخابات النيابية خمس سنوات 

ً
الحفاظ على نفوذها، مستندة

من عام 2013 إلى عام 2018. وتحاول تحفيز أنصارها بخطاباٍت لم تعد تلقى صدًى 
عند الناس. األحزاب اللبنانية باتت جامدة، وجمادها سيقتلها، على الرغم من أن ال 

بديل فعليا متاحا اآلن، وال تغيير جذريا معروفا سيحصل اآلن.
الناس سيدفع إلى استياد خطاب  ابتعاد الخطابني عن  الناشئ عن  الفراغ  بالتالي، 
ومــن عشوائية سياسية متفاقمة،  االقتصادية  األزمــة  تفاصيل  جديد مصنوع من 
الحزبية من قمعه، ألن سرعة توزيع صندوٍق واحد  اإلعاشة  ن صناديق 

ّ
تتمك ولــن 

أبطأ من إمكانية عرقلة الخطاب الجديد. واملفارقة أن قوة الخطاب املنتظر، على الرغم 
من مأساوية الوضع، تكمن في استمرار الترّدي االقتصادي واالجتماعي. هذا يعني 
كالنار  توقعها، وسيسري  يمكنه  أحــد  مــا، ال  لحظٍة  فــي  مــا سيحصل  انــفــجــارًا  أن 
في الهشيم. هذه حتمية غير مبنيٍة على سلوك أو تغريدات أو تدوينات على مواقع 
التواصل االجتماعي، بل على رد فعل بدائي إلنساٍن وجد نفسه فجأة أمام أمر واقع: ال 
غذاء، ال دواء، ال بنزين. ربما يظّن كثر أن خيبة محاولة 17 أكتوبر/ تشرين األول 2019 
تحّد من إمكانية حصول االنفجار، لكن األمر عمليا غير مرتبط بإجراء املقارنات، ألن 
ط لها. وبالتالي، 

ّ
عملية استنساخ التجارب مختلفة عن نشوئها في لحظٍة غير ُمخط

ستختلف النهايات، إيجابية كانت أم سلبية، طالت أم قُصَرت. نحن في يوليو/ تموز 
بــدأت باالشتداد. تحّدث  املالية قد  األزمــة  بــوادر  2021. وقبل عامني بالضبط كانت 
خبراء غير تابعني ألحزاب عن كيفية معالجة األزمة قبل تفاقهما، بما يحمي البنيان 
االجتماعي للناس. لم تسمع السلطة وال أحزابها ذلك، ألنهم كانوا يكتشفون حديثا 
أن هناك شيئا ُيدعى »علم االقتصاد«. وحني حصلت الكارثة بدأوا بتحميل املسؤولية 
للناس، ال ألنفسهم وال لكونهم مسؤولني عن ثاثة عقود متتالية من الفسادْين املالي 
 يبدأ عندهم وينتهي عندهم، وحني 

ّ
واالقتصادي. يريد مثل هؤالء إقناعنا بأن الحل

يرون أن الناس لم يعدوا يأبهون لهم، يتحّدثون عن السيادة والكرامة واالستقال، أي 
ى 

ّ
الشعارات التي تستعني بها األنظمة الديكتاتورية لقمع حرية شعوبها. في لبنان، ول

زمن »الديمقراطية التوافقية« سيئ الذكر، ملصلحة »الديكتاتورية التوافقية«.

مرثيات أحمد جبريل الّرثة حدود القانون الدولي 
وحدود القوة

لبنان... خطابان وفراغ
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حسن نافعة

مــــّرت أزمــــة ســد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي بــمــراحــل 
مختلفة، لكل منها سمات ودالت خاصة، غير 
أن االنتقال من مرحلة إلى أخرى شكل خطوة 

في اتجاه التصعيد، وليس الحل: 
املــرحــلــة األولــــــى، املـــفـــاوضـــات املـــبـــاشـــرة بني 
ــراف األزمـــــة، وهـــي مــرحــلــة اســتــغــرقــت ما  ــ أطـ
يــقــرب مــن عــقــد، وشــهــدت تــطــّورا مهما، حني 
تــمــّكــنــت كــل مــن مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا 
من التوصل إلى اتفاق حول »إعان مبادئ«، 
ــــاث فــي  ــثـ ــ ــادات الـــــــــدول الـ ــ ــيــ ــ وقــــعــــت عـــلـــيـــه قــ
غير   .2015 آذار  مــــارس/   23 يـــوم  الــخــرطــوم 
أنــه تبني فيما بعد أن إبـــرام هــذا االتــفــاق لم 
أن  الــنــزاع، خصوصا بعد  يكن كافيا لحسم 
بدا واضحا أن لكل من الدول الثاث املوقعة 
الــعــشــرة، فمصر  لــبــنــوده  عليه فهما خــاصــا 
والــســودان يــريــان أنــه وضــع األســـس ملعادلة 
مـــتـــوازنـــة، تـــقـــوم عــلــى إقـــــرار دولـــتـــي املــصــب 
بــحــق دولــــة املــنــبــع بــاملــضــي فـــي بــنــاء الــســد، 
مقابل الــتــزام األخــيــرة بعدم إلحاق أي ضرر 
املــصــريــة والــســودانــيــة.  بالحقوق واملــصــالــح 
لكنه يظل مع ذلك مجرد إعان نياٍت يحتاج 

إلى أن ُيترجم إلى اتفاق ملزم. 
ــارة أخــــــــــرى، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن مــصــر  ــبــ ــعــ بــ
والـــــســـــودان اعــتــبــرتــا إبــــــرام اتـــفـــاق »إعــــان 
أن  يتعني  مهمة،   

ً
انتقالية  

ً
مرحلة املــبــادئ« 

أهمية، يتواصل  أكثر  تالية  تعقبها مرحلة 
خــالــهــا الــتــفــاوض بحسن نــيــٍة إلـــى أن يتم 
التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم حول كيفية 
عدم  تضمن  بطريقٍة  وتشغيله،  الــســد  مــلء 
وقــوع ضــرٍر على أيٍّ من األطــراف املتعاقدة. 
ويــــجــــب تـــضـــمـــني هـــــــذا االتــــــفــــــاق الـــنـــهـــائـــي 
وامللزم، وفقا لرؤية كل من مصر والسودان، 
تتمتع بصاحية  فنية،  اآلليات:  نوعني من 
قـــانـــونـــيـــة، يمكن  الـــضـــرر إن وقـــــع.  تــحــديــد 
وقـــوع ضــرر  للحيلولة دون  إلــيــهــا  الــلــجــوء 
أو للتعويض عن الخسائر التي نجمت عن 
وقوع الضرر بالفعل. أما إثيوبيا فكان لها 
فهم آخر مختلف تماما، ترى أنه ال ينبغي 
لاتفاق النهائي أن يكون ملزما من الناحية 
ــن ثــــم يـــكـــفـــي أن يــتــضــّمــن  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة، ومــ
»قــواعــد إرشــاديــة« ليس لها طابع إلــزامــي، 
الوقت نفسه، ألن يتضّمن  وال ضـــرورة، في 
 دائمة ومحّددة سلفا، 

ً
 أو قانونية

ً
آلياٍت فنية

أن تتفق على  ألنه يمكن لألطراف املختلفة 
ما تحتاجه من هذه اآلليات عند الضرورة، 
حسب كــل حالة على حــدة، األمــر الــذي أّدى 
إلـــى اتــســاع الــفــجــوة تــدريــجــيــا بــني مــواقــف 

محمد أحمد القابسي

جــديــد األزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي تــونــس دعـــوة 
ــــورى حـــركـــة الــنــهــضــة فـــي دورتــــه  مــجــلــس شـ
الخمسني، يومي 3 و4 يوليو/ تموز الجاري، 
إلـــى تــكــويــن حــكــومــة ســيــاســيــة قـــويـــة، تــكــون 
قــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات والــقــضــايــا 
فـــي املــرحــلــتــني الـــراهـــنـــة واملــقــبــلــة، وتــتــحــمــل 
مــســؤولــيــتــهــا أمـــــام الـــشـــعـــب. واعـــتـــبـــر خــيــار 
لتغيير  منها  توّجها جديدا  هذا  »النهضة« 
ــســمــت بــتــأبــيــد 

ّ
املـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي ات

أزمـــــة حـــــــاّدة، راوحــــــت مــكــانــهــا مــنــذ يــنــايــر/ 
كانون الثاني املاضي، على أثر أزمة التعديل 
الـــوزاري وانــدالع معركة تنازع الصاحيات 
بني رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس 
البرملان  ورئــيــس  املشيشي  هــشــام  الحكومة 
راشـــد الــغــنــوشــي، فــي أزمـــة بــات حلها رهني 
ــراع كــســر الــعــظــام، وتــفــاقــمــت تــداعــيــاتــهــا  صــ
الــقــاســيــة، ولــيــس أقلها مــا تـــرّدت فيه الباد 
مــن انتشار وبــاء كــورونــا، والـــذي كــان سببا 
فــي تــوجــيــه االتــهــامــات مــن الــتــونــســيــني إلــى 
الرئاسات الثاث، بسبب تشتت جهود الدولة 
ــعـــف أجـــهـــزتـــهـــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا وغـــيـــاب  وضـ
السياسيات واإلجراءات الفعالة في مكافحة 
ــاء، فـــي ظـــل تـــواصـــل االنـــســـداد  انــتــشــار الــــوبــ
ــبــــادرات الـــحـــوار والـــوســـاطـــات،  وفـــشـــل كـــل مــ
وأهــمــهــا مـــبـــادرة االتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
للشغل، مــن أجـــل قــيــام حـــوار وطــنــي يشرف 
عليه رئــيــس الـــدولـــة، يــكــون مــتــعــّدد األبــعــاد، 
ــــى مــخــرجــات  ــل مـــنـــه أن ُيـــفـــضـــي إلـ ــ ــان األمــ ــ كـ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وحــتــى ســيــاســيــة، 
وتعيد  واجتماعي،  اقتصادي  ألمــن  تؤّسس 
ــا، وتــضــمــن  ــهـ ــاتـ ــؤّســـسـ ــلـــدولـــة هــيــبــتــهــا ومـ لـ
ــوء خــــبــــزه وحـــريـــتـــه  ــ ــوبـ ــ لــلــشــعــب املـــحـــبـــط املـ
تحميه  التي  اللقاحات  ذلــك  وقبل  وكــرامــتــه، 
من الجائحة. وقد جاءت دعوة حركة النهضة 
قليلة  أيـــام  كــذلــك بعد  إلــى حكومة سياسية 
من لقاء استثنائي بني رئيس الحركة راشد 
سعيد  قيس  الجمهورية  ورئيس  الغنوشي 
يوم 24 من الشهر املاضي )يونيو/ حزيران(، 
تم الترتيب له بوساطة من القيادي السابق 

في الحركة لطفي زيتون.
وعــلــى الــرغــم مــن تكتم الــطــرفــني على مــا دار 
فـــي الـــلـــقـــاء، فــــان تــســريــبــات جـــــاّدة أّكـــــدت أن 
طريق  خريطة  الغنوشي  على  اقترح  سعيد 

ــة املــنــبــع، مـــن نــاحــيــة ومـــواقـــف دولــتــي  ــ دولـ
املصب من ناحية أخرى. وقد استمر الوضع 
على هــذا املــنــوال إلــى أن اقــتــرب موعد املــلء 
األول الــذي كــان مــقــّررا لــه أن يبدأ فــي أوائــل 
شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز عـــام 2020. وهــنــا بــدا 
واضــحــا أن أطـــراف األزمـــة باتت غير قــادرٍة 
الــتــي استحكمت فيما  الــخــافــات  عــلــى حــل 
يتطلب تدخل طرف  بــات  األمــر  وأن  بينها، 

ثالث وسيطا.
املرحلة الثانية: دخول االتحاد األفريقي على 
خط األزمة، بعد وصول املفاوضات املباشرة 
ــى طـــريـــق مـــســـدود،  ـــــراف املــعــنــيــة إلــ بـــني األطــ
خصوصا حني تقّدم رئيس جمهورية جنوب 
ــيـــس االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي الــعــام  أفــريــقــيــا ورئـ
الرئيس ماتاميا رامافوسا، باقتراٍح   ،2020
املــبــاشــرة،  املــفــاوضــات  بــأن تستأنف  يقضي 
ــر لـــاتـــحـــاد  ــبــــاشــ ــن تـــحـــت اإلشــــــــــراف املــ ــكــ ولــ
األفريقي هــذه املـــرة، وهــو مــا قبلته األطــراف 
الثاثة. وقد الح األمل في تحّرك األزمة نحو 
الحل، حني تمكن رامافوسا من عقد اجتماع 
االتــحــاد األفريقي لرؤساء  غير عــادي ملكتب 
الدول والحكومات يوم 26 يونيو/ حزيران، 
فقد شــارك فيه رئيس مصر، بصفته عضوا 
فـــي مــكــتــب االتــــحــــاد، وكــــل مـــن رئــيــس وزراء 
الــلــذيــن  الــــســــودان،  إثــيــوبــيــا ورئـــيـــس وزراء 
قــبــا دعـــوة وجــهــت إلــيــهــمــا لــحــضــوره. وألن 
رئيس املفوضية األفريقية كان قد أعّد تقريرا 
لعرضه على هذا االجتماع، أشار فيه إلى أن 
أكثر من 90% من القضايا موضوع التفاوض 
بني أطراف األزمة الثاثة تم حلها، فقد ساد 
التفاؤل الحذر، خصوصا  االجتماع جو من 
إلــى نتيجٍة  التوصل  وأنــه شــّدد على أهمية 
ــا، وتــعــهــدت فيه  يــكــون الــجــمــيــع فــيــهــا رابـــحـ
قيادات الدول الثاث أطراف النزاع باالمتناع 
عن اإلدالء بأي بياناٍت أو اتخاذ أي إجراٍء من 
االتحاد  يقودها  التي  العملية  تعقيد  شأنه 

األفريقي، أو تعريضها للخطر. 
ســرعــان مــا تــبــّددت األجــــواء املتفائلة عقب 
ــع إقـــــــدام إثـــيـــوبـــيـــا عــلــى  ــاع، مــ ــمــ ــتــ هـــــذا االجــ
املــــلء األول بــشــكــٍل مــنــفــرد، وقــبــل الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاٍق مــلــزم تطلعت إلــيــه كــل مــن مصر 
الجهود  الرغم من تواصل  الــســودان. وعلى 
التي بدأها رامافوسا، خصوصا بعد تولي 
رئــيــس أوغـــنـــدا، يــــوري مــوســيــفــنــي، رئــاســة 
االتــحــاد األفريقي بداية عــام 2021، إال أنها 
ما لبثت أن تعثرت من جديد، بسبب إصرار 
إلى  التوصل  رفــض  على  اإلثيوبي  الجانب 
اتفاق ملزم، والعمل على فرض األمر الواقع. 
وحــني بــات واضحا أن االتــحــاد األفريقي ال 

ــدة لــلــخــروج مـــن األزمـــــة، أهـــم شــروطــهــا  ــ واحـ
ثــاثــة أشهر  تنصيب حكومة جــديــدة خــال 
 ،

ً
 ســيــاســيــة

ً
أو ســتــة، عــلــى أن تــكــون حــكــومــة

خيباتها  ويتحمل  األغلبي،  الحزب  يقودها 
قــبــل نــجــاحــاتــهــا، مـــع قــبــول وزراء الــتــعــديــل 
الــوزاري ألداء اليمني شرط استبدال الــوزراء 
األربعة محل الشبهة بآخرين مسيسني يتم 
املــرور بالبرملان.  تعيينهم مباشرة، من دون 
ولــكــن قــيــس ســعــيــد نــكــث بــمــا صــــرح بـــه في 
هذا اللقاء ليعلن بعد يومني أنه غير معني 
بالوساطة والوسطاء، وذلك على أثر إطاق 
ســراح زعيم حــزب قلب تونس نبيل القروي 
من السجن، وأنــه ال يقبل بغير رحيل هشام 
أساسيا  برمتها شرطا  املشيشي وحكومته 

لكل حوار أو تسوية سياسية. 
ــــورى حــركــة  ــيـــان مــحــلــس شــ واملــــاحــــظ أن بـ
السابع،  بنده  ُيشر صــراحــة، في  لم  النهضة 
الحكومة  إلى اشتراط بقاء املشيشي لقيادة 
السياسية الجديدة التي دعا إليها، ولكن ما 
رشح من أخبار من داخــل نقاشات املجلس، 
يــؤكــد وجـــود ثــاثــة اتــجــاهــات لــهــذا النقاش، 
يــــذهــــب أولــــهــــا إلـــــى الــتــضــحــيــة بــاملــشــيــشــي 
إعانا لحسن النيات من أجل ترضية رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وضــمــانــا ملــشــاركــة املــســانــديــن 
ــا حــــركــــة الـــشـــعـــب والـــتـــيـــار  لــــــه، وخــــصــــوصــ
الــديــمــقــراطــي الــداعــمــني ملـــا ظـــل يــطــلــق عليه 
 ثـــان داخــل 

ٌّ
»حــكــومــة الــرئــيــس«. وذهــــب شـــق

»شورى النهضة« إلى توجيه رسائل تحذير 
للمشيشي، حتى ال يعيد إنتاج منوال رئيس 
ــد، الـــذي  ــاهـ الــحــكــومــة األســـبـــق يـــوســـف الـــشـ
السبسي  قايد  الباجي  الراحل  »انقلب« على 
ــــس، نـــاســـجـــا مـــشـــروعـــه  ــونـ ــ ــه نــــــــداء تـ ــ ــزبـ ــ وحـ
الــســيــاســي انـــطـــاقـــا مـــن مـــوقـــع الــحــكــم ومــا 
يوفره من وجاهة وإمكانات، وهو ما تم فعا 
عــبــر تــأســيــســه حـــزب »تــحــيــا تـــونـــس«، الـــذي 
قــنــاعــات  لــرئــاســيــات 2019، وكـــانـــت  ـــحـــه 

ّ
رش

الشاهد بأنه سيفوز.
ويبقى الشق األوسع واألقــوى داخل مجلس 
شورى حركة النهضة، والذي يتزعمه رئيس 
فيه  ويلتقي  الهاروني،  الكريم  عبد  املجلس 
معه رئيس الحركة راشد الغنوشي وفاعلون 
آخـــــــــــرون، عـــبـــر مــــوقــــف مــــوحــــد يــــذهــــب إلـــى 
الحكومة  لتشكيل  املشيشي  بهشام  التمّسك 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة، تــحــســيــنــا لـــشـــروط 
الجمهورية ومسانديه  رئيس  التفاوض مع 

يملك من الصاحيات والسلطات ما يمّكنه 
من إقناع األطراف املتنازعة بتسويٍة مقبولٍة 
أو بــفــرض تــســويــٍة يــقــتــرحــهــا هــــو، تــقــدمــت 
الــــســــودان بـــاقـــتـــراح جـــديـــد لــتــوســيــع نــطــاق 
املــفــاوضــات الــجــاريــة تــحــت قــيــادة االتــحــاد 
األفـــريـــقـــي، لــتــشــمــل كـــا مـــن األمـــــم املــتــحــدة 
واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة، وهو 
االقتراح الذي أيدته مصر ورفضته إثيوبيا. 
وحــني أصــبــح واضــحــا أن األزمـــة دخــلــت من 
جديد في طريق مسدود، بدأ تفكير كل من 
الــنــزاع  مصر والـــســـودان يتجه نحو عــرض 
على مجلس األمن، وهو ما حاولت إثيوبيا 

رفضه أيضا، لكنها عجزت عن منعه.
املــرحــلــة الــثــالــثــة: دخـــول مجلس األمـــن على 
خط األزمـــة. لم يعكس إصــرار كل من مصر 
األمــن  انعقاد مجلس  والــســودان على طلب 
اقتناعا بأن  اإلثــيــوبــي،  الــســد  أزمـــة  ملناقشة 
لدى املجلس حا سحريا يمكن أن يقنع به 
األطراف املتنازعة، أو يفرضه عليها، وإنما 
األزمـــة من  بــاقــتــراب  عكس إحساسا طاغيا 
بكل  الــعــمــل،  ينبغي  مسلح  انــفــجــار  مرحلة 
الوسائل، على تفاديه، فقبيل انعقاد جلسة 
الــخــمــيــس 2021/7/8.  يـــوم  ــن،  ــ األمـ مــجــلــس 
أدلـــــى مـــنـــدوب فــرنــســا لــــدى مــجــلــس األمـــن 
ورئــيــســه الـــحـــالـــي، نــيــكــوالس دي ريــفــيــيــر، 
بــتــصــريــحــات قـــال فــيــهــا »ال أعــتــقــد أن لــدى 
املياه  كمية  لتحديد  الــخــبــرة  األمـــن  مجلس 
التي يجب حصول كل دولة عليها، فهذا أمر 
يخرج عن نطاق املجلس وقــدرتــه.. وأقصى 
مـــا يــمــكــن للمجلس أن يــقــوم بـــه هـــو دعـــوة 
األطراف إلى العودة إلى مائدة املفاوضات«. 
ــلــــس عــلــى  ــّد مــــوافــــقــــة املــــجــ ــ ــعـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، تـ
تخصيص جلسة علنية ملناقشة أزمة السد 
اإلثيوبي، في حد ذاتها، إقــرارا ضمنيا بأن 
استمرار هــذه األزمــة وتصاعدها قد يــؤّدي 
إلى احتكاٍك من شأنه تعريض السلم واألمن 
الدوليني للخطر. وألن حماية السلم واألمن 
الــدولــيــني هــي مــن صــمــيــم عــمــل اخــتــصــاص 
مــجــلــس األمـــــن، فــســوف يــســتــحــيــل عــلــيــه أن 
يــّدعــي عـــدم االخــتــصــاص، ومـــن ثــم سيكون 
لهذه الخطوة ما بعدها، بصرف النظر عن 
نوعية )أو مضمون( القرار أو البيان الذي قد 
يصدره في نهاية الجلسة أو الجلسات التي 
ستخصص ملناقشة األزمــة. وعلى أي حال، 
مــن الــواضــح أن أطــــراف األزمــــة تتعامل مع 
هذه الخطوة، كل من منظور مدى تأثيرها 
عــلــى الــوضــع الــداخــلــي لــلــنــظــام الــحــاكــم في 
املقام األول. وعلى سبيل املثال، من املتوقع 
أن يـــواصـــل رئــيــس الــــــوزراء اإلثـــيـــوبـــي، أبــي 

من  تكوينها، وخوفا  املزمع  الحكومة  بشأن 
الورقة  أن يبادر املشيشي باالستقالة، وهي 
األقــــوى بــني يــديــه، مــا يعيد مــبــادرة تسمية 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد إلـــى قــيــس سعيد، 
وهذا أمر تخشاه »النهضة«، وقد يتسبب في 
خروجها من الحكم، خصوصا بعد تداعيات 
ــة زعــيــمــهــا لـــلـــبـــرملـــان، ومــــا تــــــرّدت فيه  ــاسـ رئـ
عــنــف وتــجــاذبــات  مــن  التشريعية  املــؤســســة 
عــكــســت صـــــورة ســيــئــة لـــم تــعــد مــقــبــولــة من 

الجميع.
متمّسكة  بــــدت  وإن  الــنــهــضــة،  حـــركـــة  ولـــكـــن 
مــبــدئــيــا بــاملــشــيــشــي، مـــن خـــال هـــذا املــوقــف 
الـــــذي يـــســـّوق لــبــقــائــه عــلــى رأس الــحــكــومــة 
تدفع  الــواقــع  فــي  فهي  الــجــديــدة،  السياسية 
الخيار، مضطّرة، ألنها ال تستطيع  في هــذا 
منفردة بعدد نوابها الـ53 في البرملان سحب 
الــثــقــة مــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وال تستطيع 
تــعــيــني حـــكـــومـــة مــحــلــهــا، إذ يـــنـــص الــفــصــل 
97 مــن الــدســتــور عــلــى أنـــه »يــشــتــرط لسحب 
املطلقة  األغلبية  موافقة  الحكومة  مــن  الثقة 
ــح بديل 

ّ
مــن أعــضــاء املــجــلــس، وتــقــديــم مــرش

لــرئــيــس الــحــكــومــة، يـــصـــادق عــلــى ترشيحه 
فــي نــفــس الــتــصــويــت، ويــتــم تكليفه مــن قبل 
أن  افـــتـــرضـــنـــا  وإذا  الـــجـــمـــهـــوريـــة«.  رئــــيــــس 
املــســانــدة لحركة  الكتلة  الــكــرامــة«،  »ائــتــاف 
فــإن  الــتــوجــه،  هـــذا  ــا، ستساند  دومــ النهضة 
ذلــك لــن يــوفــر لها فــي أحــســن األحـــوال إال 18 
صوتا، وهو ما ال يمكن معه تغيير الوضع. 
ويبقى للحركة في هذا املجال تحالف نواب 
حـــزب قــلــب تــونــس معها )29 صــوتــا(، الــذي 
في  املشيشي  بهشام  تمّسكه  صــراحــة  أعــلــن 
أو  الحالية،  الحكومة  كل األحــوال على رأس 
ــارة لـــم تــخــف على  ــ املـــزمـــع تــكــويــنــهــا، فـــي إشـ
االتجاه  في  للسير  املراقبني(  )أو  املاحظني 
متمّسكا  يظل  الـــذي  سعّيد  لقيس  املــعــاكــس 
برحيل املشيشي وحكومته، رافضا التسوية 
أو غيرها من دون  »النهضة«  الحوار مع  أو 
هذا الشرط. وكــان سعّيد قد غير رأيــه بشأن 
الحوار الذي اقترحه أمني عام االتحاد العام 
التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بعدما 
أعــلــن مــوافــقــتــه مــبــاشــرة، بــعــد إخــــاء سبيل 
ــلــــب تــــونــــس« نـــبـــيـــل الـــــقـــــروي مــن  رئــــيــــس »قــ
السجن، ما زاد في تعكير األجواء بني سعّيد 
و»قــلــب تــونــس« الــذي لــن يقبل، بــأي صــورة، 
الـــيـــوم تــقــديــم رأس املــشــيــشــي قـــربـــانـــا على 

ــــذي مــنــي بــهــزيــمــة قــاســيــة وغــيــر  أحـــمـــد، والـ
وما  التيغراي،  إقليم  مع  في حربه  متوقعة 
زال ينتظر نتائج انتخاباٍت تشريعية جرت 
في باده أخيرا، محاوالته الرامية إلى دفع 
الــشــعــب اإلثـــيـــوبـــي لــالــتــفــاف حــــول قضية 
السد التي يفترض أنها تساعد على توحيد 
صــفــوفــه، ومـــن ثــم مــواقــفــه املتعنتة الــرامــيــة 
إلى فرض سياسة األمــر الواقع على جميع 
األطراف. لذا يرّجح أال يبالي بأي نداٍء يمكن 
أن يصدر عن مجلس األمن بافتراض تبني 
إثيوبيا  ملناشدة  التونسي،  الــقــرار  مشروع 
أو  حاليا،  الجارية  األحــاديــة  العملية  وقــف 
أشهر  ستة  تتجاوز  ال  زمنية  مهلة  تحديد 
تعبئة  بــشــأن  ملزمة  اتفاقية  إلــى  للتوصل 

الخزان وتشغيل السد. 
أقــصــى مــا يمكن أن يـــؤدي إلــيــه هــذا الرفض 
زيــادة عزلة إثيوبيا، وربما تعريضها ملزيد 
مــــن الــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ـــجـــدي مــعــهــا ســبــيــا. 

ُ
الـــدولـــيـــة الـــتـــي قـــد ال ت

ــا بــالــنــســبــة ملـــصـــر، والـــتـــي أظـــهـــر نــظــامــهــا  أمــ

إلــى بقية األحـــزاب  طــبــٍق لسعّيد. وبــالــعــودة 
والكتل األخرى التي تشّكل الحزام السياسي 
للحكومة الحالية، حركة تحيا تونس وكتلة 
اإلصــــاح وشـــق مــن املــســتــقــلــني، عــــاوة على 
موقفها ظل  فإن  تونس«،  و»قلب  »النهضة« 
مشروطا بأن تظل الحكومة الحالية حكومة 
كـــفـــاءات مــســتــقــلــة، ال ســيــاســيــة وال حــزبــيــة. 
رأيــهــا في  أن تغير هــذه األحــــزاب  وُيستبعد 

املــرونــة والصبر، فا  قــدرا كبيرا مــن  الحاكم 
يبدو أن أمامها من خيار آخر سوى الذهاب 
إلــى صـــدام عسكري مــع إثــيــوبــيــا، دفــاعــا عن 
حــقــهــا فـــي الـــوجـــود، خــصــوصــا أن األغــلــبــيــة 
مقتنعة  تبدو  املصري  الشعب  من  الساحقة 
تركيع  إلثيوبيا  النهائي  الــهــدف  بــأن  تماما 
مصر، من خال التحّكم في تدفق مياه نهر 
الــكــهــربــاء.  تــولــيــد  أو  التنمية  الــنــيــل، ولــيــس 
األمــن  إلــى مجلس  اللجوء  لــذا تشّكل خطوة 
الحاكم.  للنظام  بالنسبة  حــّديــن  ذا  ســاحــا 
نــاحــيــة، مهلة إضافية  مــن  قــد تمنحه،  فــهــي 
لتحسس وقــع أقــدامــه وإعـــادة ترتيب أوراقــه 
مــن ناحية  تــعــّجــل،  قــد  لكنها  أفــضــل،  بشكل 
أخــــرى، بــاقــتــراب لحظة الــحــســم، ودفــعــه إلــى 
الـــذهـــاب إلـــى حــد املــواجــهــة الــعــســكــريــة التي 
فموافقة  لــكــثــيــريــن،  بــالــنــســبــة  حتمية  تــبــدو 
مجلس األمن على عقد جلسة علنية ملناقشة 
ســـد الــنــهــضــة تــنــطــوي عــلــى رســـالـــٍة موجهة 
إلــى الـــرأي الــعــام املــصــري، مفادها بــأن سبل 
الــتــســويــة بــالــوســائــل الــســلــمــيــة لـــم تستنفد 
بعد بالكامل. وبالتالي، على النظام الحاكم 
أن يـــواصـــل الــســيــر عــلــى هـــذا الــطــريــق حتى 
ــدوان،  ــبــا التــهــامــه بــارتــكــاب عــ

ّ
نــهــايــتــه، تــجــن

إن تــعــّجــل فــي الــلــجــوء إلـــى الــقــوة. ومـــع ذلــك، 
املحتمل  للمناشدات  املتوقع  إثيوبيا  رفــض 
صــدورهــا عــن مجلس األمـــن سيعجل حتما 
هذه  وأن  خصوصا  الحسم،  لحظة  باقتراب 
ــا،  ــال صـــدورهـ ــنـــاشـــدات ســتــســتــنــد، فـــي حــ املـ
إلى الفصل السادس من امليثاق، وليس إلى 
الفصل السابع الذي ُيستبعد تماما أن يلجأ 
إلــيــه مجلس األمـــن فــي معالجته أزمـــة السد 

اإلثيوبي.
يشعر الـــرأي الــعــام املــصــري بقلق بــالــغ على 
ــا فــشــل مجلس  مــســتــقــبــلــه، خــصــوصــا إذا مـ
ــر  األمــــــن ونـــجـــحـــت إثـــيـــوبـــيـــا فــــي فـــــرض األمــ
لذا يبدو جاهزا ومستعّدا لالتفاف  الواقع. 
فــي تبديد هذا  إن هــي نجحت  حــول قيادته 
القلق بأي وسيلة كانت، حتى ولو عبر شن 
مع  التنسيق  أو  السد  لتدمير  هجوم مسلح 
ــه املــحــتــمــلــة في  ــيـ الـــســـودان الســتــعــادة أراضـ
وإذا  الــســد.  عليها  أقيم  والــتــي  بني شنقول، 
كان النظام الحاكم في مصر يواجه، في هذه 
الــلــحــظــة، محنة االخــتــيــار، إال أن أزمـــة السد 
اإلثــيــوبــي تتيح أمــامــه فــرصــة كــبــرى ليخرج 
مــنــهــا كـــأعـــظـــم املـــنـــتـــصـــريـــن. فـــــأي مــســتــقــبــل 
ــــن أن  ــم؟ أظـ ــاكـ ــحـ يــنــتــظــر مـــصـــر ونـــظـــامـــهـــا الـ
بــاإلجــابــة  ستتكفل  املــقــبــلــة  القليلة  الــشــهــور 

على هذا السؤال املصيري.
)كاتب وأكاديمي مصري(

انــحــيــاز عــلــى بــيــاض لــحــركــة الــنــهــضــة الــتــي 
إذابــة  أجــل  مــن  باملشيشي  أن تضّحي  يمكن 
يبدو مستبعدا جدا  كما  الجليد مع سعّيد. 
أن يتم أي تقارب ممكن بني الحزبني الداعمني 
والتيار  الشعب  حركة  الجمهورية،  لرئيس 
الــديــمــقــراطــي مــن جــهــة، والــنــهــضــة مــن جهة 
أخــــرى، وقـــد ظــل موقفهما ثــابــتــا داعــيــا إلــى 
رحيل املشيشي وحكومته تناغما مع موقف 
أن يساند  جـــدا  أنـــه يستعبد  كــمــا  الــرئــيــس. 
أخــــرى لــتــشــكــيــل حــكــومــة ســيــاســيــة جــديــدة، 
مــن خالها،  الحكم  تــمــارس  »النهضة«  تظل 
وقد يتغّير هذا املوقف إذا غير سعّيد موقفه، 
فمضى في طريق التوافق، نسجا على ما تم 
سنة 2013 بني الباجي والغنوشي، وذلك فّكا 
لعزلته، وخوفا من فقدان املخزون االنتخابي 
)500 ألف صوت(، الذي قّدمته له »النهضة« 

في انتخابات 2019.
بعد مشاورات  انطلقت  الــواقــع،  على صعيد 
املشيشي  بقيادة  سياسية  حكومة  لتشكيل 
»قلب  بــأن  معطيات  رشحت  »النهضة«،  مــن 
تونس« طرف فيها، إلى جانب كتلة اإلصاح 
الــكــرامــة، وبــعــض املستقلني. وقــال  وائــتــاف 
رئــيــس مجلس شـــورى حــركــة الــنــهــضــة عبد 
قادمة  قريبة  مــشــاورات  إن  الهاروني  الكريم 
مع رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مشّددا 
على ضرورة إنهاء كل الصراعات والخافات 
ــان وتــــرذلــــه، مــعــتــبــرا أن  ــرملـ ــبـ الـــتـــي تــعــطــل الـ
ــديـــدة ســتــســاهــم  الـــحـــكـــومـــة الــســيــاســيــة الـــجـ
الوضع  وتحسني  بقوة،  القوانني  تمرير  في 
السياسي واالجتماعي، وتكون مسؤولة عن 
خياراتها. أما الشارع، فإن مزاجه بدا بعيدا 
عـــن كـــل مــــشــــاورات ومـــحـــادثـــات وســـجـــاالت 
ــه االقـــتـــصـــادي  ــعـ ســـيـــاســـيـــة، هـــمـــه فـــقـــط وضـ
النجاة  من  يمَكنه  ما  وتوفير  واالجتماعي، 
من جائحة كورونا ومشتقاتها التي انتشرت 
فــي كــل الــجــهــات، وزرعـــت الهلع والــرعــب في 

القلوب والبيوت.
وحسب  إذن،  السياسية،  الحكومة  مــشــروع 
في  السياسية  وللخريطة  لــلــواقــع  اســتــقــراء 
تــونــس، لــن يــكــون غـــدا أو بــعــد غـــد، ولــكــن قد 
يــظــل إحـــدى املــحــطــات الــســيــاســيــة املــنــتــظــرة، 
الــبــاد مــن محنتها الصحية  تــخــرج  أن  بعد 
القاسية، ويمكن عندها الحديث عن حكومة 

جديدة.
)كاتب تونسي(

ماذا بعد إحالة أزمة سد النهضة إلى مجلس األمن؟

أي حكومة سياسية على أرض تونسية موبوءة؟
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عّمان ـ أنور الزيادات

إلى  األردن  فــي  البطالة  ارتــفــاع معدل  ينذر 
24.7 فــي املــائــة بــأخــطــار اجــتــمــاعــيــة جــّمــة، 
خاصة أنــه يبلغ 32.8 في املائة بني اإلنــاث 
و22.6 في املائة بني الذكور، وفق دائرة اإلحصاءات 
العامة، فيما أعلن البنك الدولي أن معدالت البطالة 
بني شبان األردن بلغت نسبة ال سابق لها وصــواًل 

إلى نحو 50 في املائة.  
وارتفاع معدل البطالة مشكلة اقتصادية مستعصية 
ــار اجــتــمــاعــيــة وخــيــمــة، ألنـــهـــا تـــمـــّس بــحــيــاة  ــ ذات آثـ
شريحة واسعة من املواطنني واألسر. وزادت الظروف 
تعقيدات  كــورونــا  مــن جائحة  نتجت  الــتــي  الصعبة 
هذه املشكلة، وحجم تأثيراتها السلبية التي ال تزال 
قــائــمــة عــلــى الــوضــع االجــتــمــاعــي الــــذي طــــاول فئات 
والعامات  والعاملني  العمل  مــن  العاطلني  مــن  عــدة 
املنظمة، واملياومني ذوي األجور  القطاعات غير  في 
الــيــومــيــة.  وعــانــت شــركــات صــغــيــرة ومــتــوســطــة من 
حــجــم الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــلــجــائــحــة، مـــا أدى الــى 
االحترازية  اإلجــــراءات  بسبب  الوظائف  آالف  فــقــدان 
انعكاسات  فــي  وتسببت  الــســلــطــات،  اتخذتها  الــتــي 

اجتماعية على املديني القصير والطويل. 
»العربي  تقول أستاذة علم الجريمة خولة الحسن، لـ
الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك ارتـــبـــاط كــبــيــر بـــني ارتـــفـــاع نسب 
ــداف  ــ ــبـــان أهـ ــدى الـــشـ ــ ــعــــدل الـــجـــريـــمـــة. لـ الـــبـــطـــالـــة ومــ

ــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى عـــمـــل، لـــكـــن األســـالـــيـــب  مـــشـــروعـ
الشرعية باتت ال تستطيع تحقيق أهداف عدد كبير 
منهم، لذا زاد اللجوء إلى أساليب غير شرعية لدى 
الذكور واإلنــاث معًا، مثل الجريمة واملخدرات وبيع 
للحصول على مداخيل تمنحهم  والــدعــارة،  الساح 
األمــل بإمكان  فرصة عيش حياتهم«. تتابع: »فقدان 
تحقيق األهــداف بوسائل شرعية قد يجعل الشبان 
اإلرهابية  للجماعات  أيضًا  سائغة  لقمة  والشابات 
التي تحاول تجنيدهم من خال املواقع اإللكترونية، 
خاصة أن غالبية الشبان ال يعملون، ويمضون وقتًا 

 على شبكة اإلنترنت«.  
ً
طويا

الشبان لديهم طاقات  أن »هــؤالء  إلــى  الحسن  تشير 
والجماعات  لتفريغها.  طــرق  عــن  يبحثون  مكبوتة 
اإلرهـــابـــيـــة تــســتــهــدفــهــم لــخــلــق ذئــــاب مــنــفــردة منهم 
يقعن ضحايا  فقد  الفتيات  أما  لتنفيذ مخططاتها. 
والبطالة عمومًا  الــدعــارة.  خــاصــة  بالبشر،  االتــجــار 
تفتح الطريق للجرائم املنظمة وغير املنظمة، وكذلك 
باب الحقد الطبقي بني الفقراء واألغنياء، باعتبار أن 
هناك خريجني غير قادرين على العمل لتوفير أبسط 
متطلبات حياتهم، في حني ينفق آخرون من عائات 
غنية با حساب، علمًا أن وظائف كثيرة مهمة وذات 
دخــــل مــرتــفــع تــذهــب إلــــى أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــغــنــيــة في 
القطاعني الخاص والعام عبر املحسوبية والواسطة 
واملــكــانــة االجــتــمــاعــيــة، مـــا يــعــزز مــشــاعــر التهميش 
واإلقــصــاء لــدى كثيرين، والــتــي تـــؤدي إلــى انــحــراف 

سلوكي يوجد الجريمة ومخالفات أخــرى«.  وتؤكد 
السلبية  املشاعر  أيضًا  تؤجج  »البطالة  أن  الحسن 
التي تتسبب في عنف أسري. فالعاطلون من العمل 
ال يــســتــطــيــعــون الـــخـــروج بــســبــب أوضـــاعـــهـــم املــالــيــة 
الحصول على مصروفهم  إلى  الصعبة، ويضطرون 
 فهم 

ً
مـــن أفـــــراد عــائــاتــهــم. وفــــي حــــال وجـــــدوا عــمــا

يضطرون إلــى القبول بــأي أجــر. كما تجعل البطالة 
أصحاب العمل في القطاع الخاص يستغلون الوضع 

لصالحهم عبر خفض رواتب الخريجني«.
تضيف: »إذا أردنا الحد من البطالة فاألفضل العمل 
إليجاد تعاون بني القطاعات وتوجيه سوق العمل، 
ووضــــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــمــهــن بــالــتــنــســيــق مع 
الجامعات، علمًا أن مشاريع كثيرة ممّولة من الخارج 
الــدوالرات  الــذي يهدر مايني من  تعاني من الفساد 

في مشاريع غير تشغيلية«. 
وتطالب الحسن بإعادة النظر في مشاريع التدريب 
»فقدان  من  محذرة  املؤسسات،  بعض  توفرها  التي 
في  البطالة،  بسبب  الوطنية  الهوية  الشبان  بعض 
حــني خــلــقــت الــواســطــة واملــحــســوبــة كــراهــيــة طبقية، 
وتـــنـــمـــرًا إلـــكـــتـــرونـــيـــًا كـــبـــيـــرًا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

االجتماعي«. 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  الخبير  يــقــول  جهته،  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــــدل البطالة  حــســام عــايــش، لـــ
على وجود قوى ال تنفذ دورها االقتصادي، وتجعل 
االســـتـــثـــمـــار بـــالـــقـــوى الــبــشــريــة يــصــبــح أقــــل جـــدوى 

يتفاقم  البطالة  زادت  وكلما  الــشــبــان.  إلــى  بالنسبة 
حــجــم الـــتـــوتـــر االجـــتـــمـــاعـــي، ويــصــبــح الـــنـــاس أكــثــر 
اضــطــرابــًا. وكــلــمــا فــقــد الــشــبــان األمــــل، زادت مشاعر 
الــنــقــمــة عــلــى املــجــتــمــع، ســـواء عــبــر االحــتــجــاجــات أو 
االنـــتـــقـــال الــــى صـــفـــوف الــجــهــات املـــتـــطـــرفـــة«. يــتــابــع: 
»يتحول العاطلون من العمل أحيانًا إلى مستهلكني 
وقيمتهم  بأهميتهم  الشعور  يفقدهم  ما  إنتاج،  با 
الــشــخــصــيــة، ويــخــفــض الـــــروح املــعــنــويــة والــوطــنــيــة 
ــم، ويـــنـــعـــكـــس عـــلـــى طــبــيــعــة  ــ ــرهـ ــ لـــديـــهـــم أو لـــــدى أسـ
العاقات لتصبح الوظيفة أحيانًا محل تنافس بني 

عدد كبير من األشخاص«. 

مجتمع
قال مسؤولون إن عدد قتلى انهيار بناية سكنية في منطقة ميامي بالواليات املتحدة ارتفع إلى 
فــي عــداد  الجهود النتشال 76 جثة أخــرى ملفقودين اعتبروا  فــي حــني تستمر  الخميس  يــوم   64
املوتى. جاء ذلك بعد يوم من إعان فرق البحث أنه لم يعد هناك أمل في العثور على أي ناجني 
تحت أنقاض البناية في سيرفسايد بوالية فلوريدا. وعثرت الفرق التي تنقب بني األنقاض على 
10 جثث أخــرى مما رفع العدد املؤكد للقتلى إلى 64، وفقًا ملا أعلنته دانييا ليفني كافا رئيسة 
)رويترز( بلدية ميامي-ديد في مؤتمر صحافي.  

كــل دقيقة، وإن عدد  الــجــوع  الفقر إن 11 شخصًا يموتون مــن  قالت منظمة »أوكــســفــام« ملكافحة 
الذين يواجهون ظروفًا شبيهة باملجاعة في جميع أنحاء العالم قد زاد ستة أضعاف خال العام 
املاضي. وفي تقرير بعنوان »فيروس الجوع يتكاثر«، قالت املنظمة يوم الخميس إن عدد القتلى 
يقتل حوالي سبعة أشخاص في  الــذي  الناجمة عن كوفيد-19،  الوفيات  عــدد  املجاعة يفوق  من 
أن  إنه »يجب  أميركا  أوكسفام  التنفيذي ملنظمة  الرئيس واملدير  آبي ماكسمان،  الدقيقة. وقالت 
)أسوشييتد برس(  نتذكر أن هذه األرقام تتكون من أفراد يواجهون معاناة ال يمكن تصورها«.  

»أوكسفام«: 11 شخصًا يموتون جوعًا كل دقيقةارتفاع عدد قتلى مبنى فلوريدا المنهار إلى 64

أفــــادت مــحــطــات تــلــفــزيــون فــي بــنــغــادش بـــأن 49 
شخصا على األقل قتلوا في حريق اندلع بمصنع 
لأغذية واملشروبات خارج العاصمة دكا. وأوضح 
املسؤول في جهاز اإلطفاء راسل شيكر، أن »حريقا 
اندلع ليل الخميس في مبنى مصنع هاشم لأغذية 
واملشروبات املحدودة املؤلف من خمسة طوابق في 
إلــى أن  روبغانج بضاحية العاصمة دكــا«. وأشــار 

التفاصيل لم تتضح بعد حول أسباب الحادث.
ونقلت قناة »إيــكــاتــور تــي فــي« عــن مــســؤول بــارز 
لم تكشف هويته قوله إن »49  اإلطــفــاء  في جهاز 
شخصا قضوا في الحريق«. وأضافت أن »رجال 
إنقاذ حاولوا انتشال الجثث من املصنع املحترق، 
ــداخــــل عــنــدمــا انــدلــعــت  ــ والــــــذي كــــان مــغــلــقــا مـــن ال
النيران«. ولم تتوفر تفاصيل حول عدد األشخاص 

الذين كانوا داخل املصنع، وعدد املفقودين. وتملك 
بنغادش تاريخا مأساويا من الكوارث الصناعية. 
ففي عام 2019، أدى حريق نشب في أقدم جزء من 
مدينة دكــا، وهي منطقة عمرها 400 عام مكتظة 
ــتـــودعـــات، إلــــى مــقــتــل 67  بــشــقــق ومـــتـــاجـــر ومـــسـ
شخصا على األقــل. وفــي حريق آخــر خــال العام 
ذاته، قِتل 25 شخصا عندما اشتعلت النيران في 

اندلع   ،2012 وعــام  الطوابق.  متعدد  تجاري  مبنى 
حــريــق فــي مصنع لــلــمــابــس عــلــى مــشــارف دكــا، 
بواباته  خلف  حــوصــروا   

ً
قتيا  112 سقط  حيث 

املــغــلــقــة. كــمــا تسبب حــريــق آخـــر انــدلــع فــي منزل 
في  قانوني  غير  في شكل  كيميائية  مــواد  يخّزن 

دكا القديمة بمقتل 123 شخصا عام 2010.
)أسوشييتد برس(

حسام  واالجتماعي  االقتصادي  الخبير  يتحدث 
مؤشرات  وجــود  عن  الجديد«  لـ»العربي  عايش 
المجتمع  بنية  مقلقة اجتماعيًا واقتصاديًا على 
األردني  االقتصادي  »النموذج  أن  معتبرًا  األردني، 
االستهالكي والنخبوي يهدر فرص عمل مهمة 
يخضعون  الذين  المهارات  أصحاب  إلى  بالنسبة 

غالبًا للواسطة والمحسوبية«.

مؤشرات مقلقة
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تواجه ألمانيا نقصًا كبيرًا في العمالة الماهرة في 
العديد من المهن الفنية، األمر الذي فرض عليها 

وضع خطط لمواجهة هذه األزمة

تعويضات ضحايا انتهاكات تونس معطلة

1819
مجتمع

برلين ـ شادي عاكوم

يعّد نقص اليد العاملة املتخصصة 
فــــي أملـــانـــيـــا مـــصـــدر قـــلـــق كــبــيــر فــي 
الـــبـــاد، ملـــا يــشــكــلــه هــــذا الـــواقـــع من 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عــلــى الــنــظــام االجــتــمــاعــي 
وسوق العمل. لذلك، تم اعتماد قانون يسمح 
ألشخاص من خارج دول االتحاد األوروبي، 
ويتمتعون بمؤهات وشروط معينة للتقدم 
ــبـــات أو عـــقـــود عمل  والـــحـــصـــول عــلــى تـــدريـ
لتغطية النقص املــوجــود وفــق أطــر قانونية 
بطريقة  وذلــك  لاحتياجات،  وتبعًا  منظمة 
التوظيف  لــوكــالــة  ووفــقــًا  وســريــعــة.  منظمة 
االتــحــاديــة، تشهد نحو 50 مهنة، كثافة في 
إلــى مليون  الحاجة  فــي مقابل  العمال،  عــدد 
عامل، ثلثاهم من أصحاب املؤهات املهنية 
العديد  القائم في  النقص  والتقنية، لتغطية 
من املهن. ويتوجب اعتماد إجراءات وخطط 
املتوسط  املديني  ذلــك على  لتحقيق  مختلفة 

والطويل.
تسعى الباد لتنفيذ مشروع تدعمه الوزارة 
االتــحــاديــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة لتوظيف 
عمال مهرة من البوسنة والهرسك، خصوصًا 
في مجال األعمال الحرفية، على أن ينخرطوا 
خــال هــذا الــعــام فــي وظــائــف ضمن شركات 
الكهربائية  والهندسة  املعدنية  اإلنــشــاءات 
ــار، تفيد  ــ والــســبــاكــة والــتــدفــئــة. فــي هـــذا اإلطـ
 هــنــاك تــعــاونــًا مــع غــرف الحرف 

ّ
تــقــاريــر بـــأن

ــدن األملـــانـــيـــة، منها  الــيــدويــة فـــي عـــدد مـــن املــ
بوتسدام وكوبلنس وميونخ، باإلضافة إلى 
مشاورات لتعميم هذا النوع من املشاركة في 
مؤهلني  متخصصني  عـــن  الــبــحــث  عــمــلــيــات 
العالم لسد احتياجات  أخــرى من  أماكن  في 
السوق، ولكي تكون أملانيا بلدًا أكثر منافسة 

تجاريًا. 
واقـــــٌع يــنــطــبــق عــلــى أصـــحـــاب الـــكـــفـــاءات من 
األملان املغتربني، والذين غادرت أعداد كبيرة 
منهم خال السنوات املاضية. تشير صحيفة 
العمل على تنظيم  إلــى  األملانية  »دي فيلت« 
فعاليات وورش عمل في عدد من الــدول من 
الستقطاب  تهدف  املتحدة،  الــواليــات  بينها 
املؤهلني منهم وإعادتهم للعمل في وطنهم. 
 الــشــبــكــة األكــاديــمــيــة األملــانــيــة 

ّ
يــشــار إلـــى أن

الــدولــيــة )مـــبـــادرة تــرصــد األملــــان املــهــاجــريــن 
ال ســيــمــا أصــحــاب الـــكـــفـــاءات( الــتــي تــرعــاهــا 
ــنــــوات، بــاتــت  الــســلــطــات االتـــحـــاديـــة مــنــذ ســ
ــتــــزايــــدة بــســبــب الــنــقــص  تــكــتــســب أهـــمـــيـــة مــ
 

ّ
ظل في  التخصصات،  من  العديد  في  الحاد 
باإلضافة  السكان  عــدد  فــي  املــتــزايــد  النقص 
ــــى تـــوجـــهـــات الــــبــــاد املــتــعــلــقــة بــاملــنــافــســة  إلـ
إلى  الصحيفة  وتشير  العاملية.  االقتصادية 
التي أعدها املعهد  الدراسة  إلى  ه استنادًا 

ّ
أن

ــر نــحــو  ــيـــدرالـــي ألبــــحــــاث الـــســـكـــان، هـــاجـ ــفـ الـ

وطالب املعهد األملاني لألبحاث االقتصادية، 
في دراسة، النقابات العمالية بتوفير ظروف 
ــراء بــســبــب الــخــطــر مـــن نقص  ــ عــمــل أكـــثـــر إغــ
حاد في العمالة املاهرة بحلول عام 2040 قد 
يصل إلى 4.2 مايني عامل أي ما يعادل 12 
 
ّ
فــي املــائــة مــن الــقــوى العاملة، مشيرًا إلــى أن
سن التقاعد قد تصل إلى 69 عامًا، في حينه، 

لتغطية النقص.
من جهة أخــرى، تظهر دراســة حديثة أعدها 
ــبــــرغ،  ــــي نــــورمــ ــيـــف فـ ــتـــوظـ ــــاث الـ ــــحـ مـــعـــهـــد أبـ
 كورونا 

ّ
نشرتها أخيرًا شبكة »إيه آر دي« أن

املــرتــبــطــة  واملـــــؤهـــــات  الـــلـــغـــة  دورات  أعــــــاق 
خصوصًا  البطالة  زيـــادة  إلــى  وأدى  باملهن، 
لـــــدى الـــاجـــئـــني. وقــــــال الــخــبــيــر فــــي املــعــهــد 
ــا، لــكــان  ــ ــــورونـ ــــوال كـ ــه »لــ ــ ــ

ّ
ــر، إن ــروكــ هــــربــــرت بــ

ما بني  ارتفع  الاجئني  التوظيف بني  معدل 
خمسة وثمانية في املائة عام 2020. لكن في 
الــبــطــالــة نقطة مئوية.  الـــواقـــع، ارتــفــع مــعــدل 
وبمرور الوقت، قد تزيد األمور سوءًا نتيجة 
لــانــتــظــار، وفـــقـــدان الــحــوافــز واملـــؤهـــات من 
الحقًا  ما سيترجم  اللغوية،  املــهــارات  بينها 

بصعوبة االندماج في سوق العمل«. 

غالبية الضحايا المعنيين 
بهذا الملف ما زالوا يعانون 

من تبعات االستبداد

خطر من نقص حاد في 
العمالة الماهرة بحلول 
عام 2040 قد يصل إلى 

4.2 ماليين عامل

ألــف أملاني خــال العقد املاضي، يتمتع   180
حتى  املتوسطة.  تفوق  بمؤهات  غالبيتهم 
واالبتكار  للبحوث  الخبراء  لجنة  تقرير   

ّ
أن

قضايا  بشأن  للحكومة  املــشــورة  تقدم  التي 
الــتــعــلــيــم والـــبـــحـــث الــعــلــمــي انـــتـــقـــد حـــركـــات 

الهجرة التي حصلت خال األعوام األخيرة.
أطلق  والــحــّد منها،  األدمــغــة  ملواجهة هجرة 
عـــدد مــن املــنــظــمــات بــرامــج تــســعــى إلـــى ربــط 
الــبــاحــثــني عـــن عــمــل فـــي الـــخـــارج بــأصــحــاب 
الــوظــائــف الــشــاغــرة فــي أملــانــيــا. ويــأتــي ذلــك 
وسط تساؤالت عن مدى فاعلية هذه البرامج، 
ــانـــت كـــافـــيـــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات  ــا إذا كـ ــ ومـ
شير منّسقة عمل 

ُ
الــســوق. فــي هــذا اإلطـــار، ت

الشبكة األكاديمية األملانية في نيويورك، آنا 
العديد من األشخاص   

ّ
أن إلى  بريل،  أوبرلي 

أملانيا مؤقتًا على  إلــى  الــعــودة  فــي  يرغبون 
هم يجهلون الجهات املعنية التي 

ّ
 أن

ّ
األقل، إال

إلى عدم  التواصل معها، باإلضافة  يمكنهم 
معرفتهم بالخيارات املهنية املتاحة وفرص 
ــارات الــوظــيــفــيــة فـــي مــجــال  ــ ــــسـ الــتــمــويــل واملـ

التجارة. 
 املجال العلمي في أملانيا يشهد 

ّ
يشار إلى أن

تحسنًا كبيرًا، وقد عّد جذابًا خال السنوات 
التميز  األخــيــرة، وذلــك نتيجة الستراتيجية 
والـــتـــدابـــيـــر الــهــيــكــلــيــة املــخــتــلــفــة الســتــقــطــاب 
ــمـــن يــــرغــــبــــون فــي  ــارج، مـ ــ ــخــ ــ الــــشــــبــــاب مــــن الــ
الحصول على وظائف دائمة. وتشير تقارير 
 العديد من هــؤالء الشباب يتوجهون 

ّ
إلى أن

إلى دول أوروبية أخرى، كسويسرا، إذ عادة 
ما تكون الرواتب أفضل.

 خـــروج بريطانيا مــن االتــحــاد 
ّ
يــشــار إلــى أن

األوروبــــــــي قـــد يــشــجــع األملــــــان الـــراغـــبـــني في 
العودة إلى ديارهم على اتخاذ خطوة كهذه 
. ويــشــدد املــتــحــدث بــاســم سياسة 

ً
مــســتــقــبــا

الديمقراطي  الــحــزب  لـــدى  والتعليم  الــبــحــث 
الــحــر )الــلــيــبــرالــي( تـــومـــاس زاتــلــبــيــرغــر، في 
توسيع  على  فيلت«  »دي  لصحيفة  حديثه 
محاوالت التوظيف بشكل كبير، الفتًا إلى أن 
جهود الحكومة ليست كافية، ويجب اإلعان 
عـــن مــؤتــمــرات ســنــويــة وعــلــى نــطــاق واســـع، 
الــدول اإلسكندنافية، في  أو  ســواء في آسيا 
اعــتــمــاد ســيــاســة والء مـــعـــززة بشبكة  إطــــار 
عــاقــات قــويــة، وفـــي إطــــار الــهــجــرة املــوجــهــة 
الــقــائــمــة عــلــى احــتــيــاجــات ســــوق الــعــمــل من 

العمال املهرة.
ــادة أعـــداد  ــ وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــل عــلــى زيـ
املــســتــهــدفــني ضـــمـــن قــــانــــون هـــجـــرة الــعــمــال 
الفيدرالية  الحكومة  تعمل  املــؤهــلــني،  املــهــرة 
ــة املتعلقة  ــ ــ عــلــى تــحــســني اإلجـــــــراءات اإلداريـ
املتخصصة،  العمالة  هــجــرة  قــانــون  بــلــوائــح 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــأشـــيـــرات،  ــًا فــــي مــ وخـــصـــوصـ
التعليمية  بــاملــؤهــات  الــســريــع  ــتــــراف  واالعــ
األجنبية أو ما يخضع له األطباء كامتحان 

الـــجـــدارة ملــمــارســة املــهــنــة، وزيــــادة الــدعــم في 
مــا يــخــص الــلــغــة. ويــشــمــل الــقــانــون خريجي 
ــــني عــــلــــى تــــدريــــب  ــلـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــات والـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
مــهــنــي مــؤهــل ضــمــن الـــشـــروط ، بــيــنــهــا نــوع 

االختصاص والتمكن من اللغة األملانية.
نقلت صحيفة »دي فيلت« عن دراســة أعدت 
بتكليف من قبل الــوزارة االتحادية للشؤون 
 36 فــي املــائــة مــن الوظائف 

ّ
االقــتــصــاديــة، أن

القطاع الحرفي بقيت شاغرة خــال عام  في 
2020، من بينها الفنية الكهربائية والسباكة 
وإصـــــــــــاح أجــــــهــــــزة الــــتــــدفــــئــــة والـــتـــكـــيـــيـــف، 
ــاث وغــيــرهــا.  ــ ــ والـــصـــنـــاعـــات الــخــشــبــيــة واألثـ

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

يواجه تنفيذ القرارات 
»المحّقة« انتكاسات في 

تونس، وإحداها في قانون 
العدالة االنتقالية الخاص 

بضحايا النظاَمين السابَقين

تونس ـ مريم الناصري

الــعــدالــة  فــي عـــام 2018، ُوضـــع قــيــد التنفيذ قــانــون 
االنتقالية الصادر في ديسمبر/ كانون األول 2013، 
مــن خــال إنــشــاء صــنــدوق الكرامة الــخــاص بصرف 
تــعــويــضــات لــضــحــايــا الــنــظــامــني الــســابــقــني خــال 
فــتــرتــي حــكــم الــرئــيــســني الــحــبــيــب بــورقــيــبــة )1955- 
 ،)2011  -1987( عــلــي  بـــن  الــعــابــديــن  ــن  ــ وزيـ  )1987
وضــحــايــا األحـــــداث اإلرهـــابـــيـــة وجـــرحـــى وعــائــات 
شــــهــــداء الـــــثـــــورة. وبـــحـــســـب الـــبـــنـــد 93 مــــن قـــانـــون 
ــحــدث حــســاب خــاص 

ُ
املــالــيــة لسنة 2014، فــقــد اســت

إلــى ضحايا  االعتبار  الكرامة ورد  باسم »صندوق 
ــبـــداد« لــلــمــســاهــمــة فـــي الــتــعــويــض لضحايا  ــتـ االسـ
االســــتــــبــــداد وتـــوفـــيـــر وســــائــــل تــمــويــلــه وضــبــطــهــا. 
ــتـــصـــرف فــي  ــنـــدوق والـ الـــصـ ــت مــهــمــة إدارة  ــلــ وأوكــ
حساباته إلى لجنة شكلت لهذا الغرض، وخضعت 
إلشــــراف الــحــكــومــة. لــكــن هـــذه اإلجــــــراءات لــم تطلق 
الــتــاريــخ، ولم  ذلــك  الصندوق منذ  آلية تفعيل عمل 
توفر املــوارد املالية الضرورية لتنفيذ مهمات منح 
التصرف  لجنة  فــقــرّرت  ملستحقيها.  الــتــعــويــضــات 
فــي صــنــدوق الــكــرامــة إطـــاق مــبــادرة لـــرد االعــتــبــار 
لــضــحــايــا االســـتـــبـــداد، وأعـــــّدت مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني املاضي خطة لتنظيم حملة إعامية، وإطاق 
سلسلة اتــصــاالت داخــلــيــة وخــارجــيــة بــهــدف حشد 
دعم لتعبئة موارد الصندوق، مع تأكيدها ضرورة 
اإلسراع في إصدار قرار يحدد النسبة املئوية ألموال 
الصندوق املرتبطة بميزانية الدولة، ووضع قائمة 
تــضــم أســمــاء كــل ضــحــايــا الــنــظــامــني الــســابــقــني، مع 
توضيح درجة االنتهاك، وقيمة التعويض املستحق 

لكل ضحية.
وكانت هيئة تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن 
لجنة التحكيم واملصالحة )هيئة الحقيقة والكرامة( 
اقــتــرحــت فــي تــقــريــر أصـــدرتـــه فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
االنــتــهــاكــات، في  لتعويض ضــحــايــا  2020، وســائــل 
حني نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية 
بتاريخ 19 مارس/ آذار املاضي قائمة شهداء الثورة 
الــتــي تــضــمــنــت أســـمـــاء 129 شــهــيــدًا، بــيــنــمــا أوردت 
قائمة املصابني 634 اسمًا. وفعليًا مّرت سنة كاملة 
على نشر تقرير »هيئة الحقيقة والكرامة«، في حني 
ينص البند 70 من قانون العدالة االنتقالية على أن 
أن تعّد، خــال فترة سنة من تاريخ  الحكومة يجب 
صـــدور هـــذا الــتــقــريــر، خــطــة وبــرنــامــج عــمــل لتنفيذ 
الــتــوصــيــات واالقــــتــــراحــــات الـــتـــي املـــقـــدمـــة، وهــــو ما 
م تنفيذ آالف مــن ضحايا عهود 

ّ
مــا حت لــم يحصل، 

فيها  شـــارك  احتجاج  تحركات  السابقة  االســتــبــداد 

أيــضــًا جــرحــى وعـــائـــات شــهــداء الـــثـــورة، للمطالبة 
ظلم  من  عانوه  عّما  وتعويضهم  لهم  االعتبار  بــرد 
ــل الــســجــون، ومـــن إصـــابـــات جسدية  وتــعــذيــب داخــ

خال الثورة.
ــام شــبــكــة الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة، وهــي  يــشــيــر كــاتــب عـ
إلى  الجديد«  »العربي  لـ  حركة مستقلة، في حديثه 
أن »ال إرادة سياسية فعلية لتفعيل مطالب العدالة 
االنتقالية. رغم أننا توقعنا أن يكون هذا امللف من 
أولويات الحكومات املتعاقبة، لكنه خضع، لألسف، 
يتبنون مبدأ  الذين  أولئك  لتجاذبات سياسية بني 
مــنــح تــعــويــضــات، وبـــني مــن يــرفــضــون هـــذا اإلجـــراء 
ألسباب مختلفة، رغم أن الحقيقة الثابتة أن غالبية 
زالــوا يعانون من  امللف ما  املعنيني بهذا  الضحايا 
القانونية  الــفــتــرة  انتهت  واآلن  االســتــبــداد.  تبعات 
تفعيل  كيفية  يــحــدد  عمل  برنامج  الحكومة  لتقدم 
صرف  وكيفية  والــكــرامــة،  الحقيقة  هيئة  توصيات 
الضخمة  الــصــنــدوق  مــــوارد  الــتــعــويــضــات، وتعبئة 

نسبيًا«.
ووفــق قانون العدالة االنتقالية، يجب أن تخصص 
الدولة 10 مايني دوالر لتمويل الصندوق، في حني 

تأتي باقي املوارد من هبات ومنح وتبرعات دولية 
غير مشروطة. وهو ما لم يحصل عبر أي مبلغ من 
التي  االقــتــصــاديــة  األزمـــة  بسبب  الحكومة  ميزانية 
تواجهها الباد، أو آخر خارجي في ظل وقف البحث 
عن مصادر تمويل أجنبية أو هبات لدعم الصندوق. 
وعــــقــــدت لــجــنــة شــــهــــداء وجــــرحــــى الــــثــــورة وتــنــفــيــذ 
قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام والـــعـــدالـــة االنــتــقــالــيــة جلسة 
كيفية  لبحث  املــاضــي خصصتها  أيـــار  مــايــو/  فــي 
الحقيقة  »هيئة  توصيات  لتنفيذ  الحكومة  مراقبة 
والكرامة«، وإعــداد برنامج عملها للفترة املقبلة، ال 
سيما أن احتجاجات املطالبني بالتعويضات تتكرر 
أمام القصر الحكومي والبرملان. يقول عضو الشبكة 
لـ  الــحــضــري  العلمي  االنتقالية  للعدالة  التونسية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »االعــتــصــامــات الــتــي نِظمت، 
ــام قــصــر الــحــكــومــة،  ــ وأحـــدهـــا اعــتــصــام الــقــصــبــة أمـ
االنتقالية وصرف  العدالة  إلى تفعيل مسار  تهدف 
تــعــويــضــات ضــحــايــا الــنــظــام الــســابــق مـــن تــعــذيــب 
وانتهاكات وحرمان من التشغيل. ال سيما أن املسار 

 رغم إعان إنشاء صندوق الكرامة«. 
ً
بقي معطا

الــســابــق، إسماعيل  الــنــظــام  ويــتــحــدث أحــد ضحايا 
»العربي الجديد« عن »تنفيذ قرار تشغيل  الكتاري لـ
ضــحــايــا كــثــيــريــن، فــي وقـــت ينتظر مــئــات مــن كبار 
الــذيــن بــاتــوا غير قــادريــن على العمل صرف  الــســن 
ــوا فــاملــرجــح أال 

ّ
تــعــويــضــات مــالــيــة لــهــم. أمـــا مــن تــوف

تحصل أسرهم على أي رد اعتبار أو اعتذار أو تنال 
أي تعويض. ونسأل تحديدًا عن املدة الزمنية الذي 
لنيل  السن  في  املتقدمون  أولئك  ينتظرها  أن  يجب 
مستحقاتهم، باعتبارهم في حاجة ماسة للحصول 

عليها أكثر من غيرهم«.

جذب الكفاءاتتحقيق
ألمانيا تسعى إلى مواجهة النقص في المهن

لبنان: هيئة مفقودي الحرب بمهّب  االستقاالت

استنكرت جمعيات 
حقوقية وهيئات داعمة 

االستقالة الجماعية 
المنسقة

بيروت ـ ريتا الجّمال

انتهت منذ أكثر من ثاثة عقود الحرب األهلية 
في لبنان التي امتدت بني عامي 1975 و1990، 
تــتــوقــف حــتــى اآلن رحــلــة البحث  مــن دون أن 
فــي ظل  قــســرًا،  املفقودين واملخفيني  عــن آالف 
رفـــض أهــالــي وأقـــــارب املــفــقــوديــن والــداعــمــني 
إقفال امللف، وطّي الصفحة قبل معرفة مصير 
تمسكهم بشعلة  على  اإلصـــرار  مــع  أحبائهم، 

األمل التي لم تنطفئ بالنسبة إليهم.
الــيــوم، يدخل امللف فــي موقف صعب ومعقد 
أربــعــة مــن أصــل عــشــرة أعضاء  بعد استقالة 
مــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــفــقــوديــن واملخفيني 
قسرًا، وهم القاضي املعني في منصب شرفي 
في  املحامني  نقابة  وممثل  معماري،  جــوزف 
بـــيـــروت فـــي الــهــيــئــة املــحــامــي ولــيــد أبـــو ديـــة، 
وممثل نقابة املحامني في الشمال في الهيئة 
املحامية دوللي فرح، وممثل نقابتي األطباء 
في بيروت والشمال الطبيب الشرعي الدكتور 

حسن فياض حسني.
واســـتـــنـــكـــرت جـــمـــعـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة وهـــيـــئـــات 
داعــمــة، في كتاب وقعته 53 هيئة و167 فردًا 
الجماعية  االستقالة  ومثقفني،  حقوقيني  من 
عمل  لتعطيل  محاولة  أنها  معتبرة  املنسقة، 
ــرًا، بــشــكــل  هــيــئــة املـــفـــقـــوديـــن واملـــخـــفـــيـــني قــــســ
وأشـــارت  ــهـــم«.  وذويـ للضحايا  خــيــانــة  يمثل 
ــة الـــربـــاعـــيـــة حــصــلــت بــا  ــالـ ــقـ ــتـ ــــى أن »االسـ إلـ
مبرر، وصــدرت عن أشخاص عينتهم نقابتا 
املحامني في بيروت وطرابلس ونقيبا األطباء 
ــلــــس، ومـــجـــلـــس الــقــضــاء  ــرابــ ــيــــروت وطــ فــــي بــ
ــلـــى، الــتــي يــفــتــرض أن تــكــون فـــي طليعة  األعـ
املـــدافـــعـــني عـــن حـــقـــوق الــضــحــايــا، خــصــوصــًا 

املفقودين واملخفيني قسرًا«.
عّينت  التي  الهيئات  الكتاب  موقعو  وطــالــب 
وحكومة  العدل  ووزارة  املستقيلني  األعــضــاء 
تصريف األعــمــال بــاملــبــادرة فــورًا إلــى اختيار 
بـــدالء لــهــم »ألن مــســؤولــيــة الهيئة كــبــيــرة في 
املفقودين واملخفيني قسرًا وذويهم،  مساعدة 

وال تتحمل أي انتظار إضافي«.
وشـــدد هـــؤالء أيــضــًا عــلــى »ضــــرورة مواصلة 
الهيئة الوطنية عملها با مزيد من العراقيل«، 
مؤكدين دعمهم سعي لجنة أهالي املخطوفني 
الــصــادر   105 الــقــانــون  لتطبيق  واملــفــقــوديــن 
التنسيق  إبطاء، ومواصلة  أي  عــام 2018 با 
معها من أجل استكمال تعيني أعضاء الهيئة 

الوطنية.
ــي املـــخـــطـــوفـــني  ــ ــالــ ــ ــة لـــجـــنـــة أهــ ــيــــســ ــــول رئــ ــقـ ــ تـ
»العربي  لـــ  حــلــوانــي،  وداد  قــســرًا،  واملفقودين 
الجديد«: »لم ننتزع بسهولة القانون رقم 105، 
ونــاضــلــنــا وســلــكــنــا مــع مــنــظــمــات وجمعيات 
داعمة طريقًا محفوفًا بالصعوبات والعراقيل 
ــل إقــــــراره، مــا يجعلنا  طــــوال 36 عــامــًا مــن أجـ
األهــالــي  مسيرة  فــي  أساسية  محطة  نعتبره 
ــه كــــّرس حــقــهــم فــي مــعــرفــة مــصــيــر ذويــهــم  ألنـ

املفقودين أو املخفيني قسرًا، ومكان وجودهم 
أو احـــتـــجـــازهـــم أو خــطــفــهــم. وقــــد صــــدر أول 
مرسوم تطبيقي للقانون عبر تشكيل الهيئة 
واستغرق   ،2020 تموز  يوليو/  فــي  الوطنية 
استكمال تعيني أعضاء الهيئة عامني ونصف 
الــعــام بسبب اســتــقــاالت مــتــاحــقــة، ثــم انتظر 
األعــــضــــاء حــتــى 9 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــاضــي 
النتخاب القاضي سليم األسطا رئيسًا ملكتب 

الهيئة«.
ــالـــي لن  وتـــشـــدد حــلــوانــي عــلــى أن لــجــنــة األهـ
تــنــتــظــر 36 ســنــة إضــافــيــة لــتــطــبــيــق الــقــانــون 
ــدء الـــهـــيـــئـــة عــمــلــهــا فــــي مـــعـــالـــجـــة مــلــفــات  ــ ــ وبـ

بالتالي  ولــن تسمح  األهلية،  الحرب  ضحايا 
الــذي دام أكثر من ثاثة  التهميش  باستمرار 
عــقــوٍد، و»نــحــن نستغرب جــدًا استقالة 4 من 
أعضائها التي تثير عامات استفهام كثيرة، 
خصوصًا أنها حصلت با تقديم أي مبّرر، ما 
يظهر لألسف أن العراقيل هذه املرة مصدرها 
أشـــخـــاص فـــي الـــداخـــل أقــســمــوا الــيــمــني أمـــام 
لهذه  العمل  متعهدين  عــون،  ميشال  الرئيس 
ــذا نــطــالــب  الــقــضــيــة الــوطــنــيــة واإلنـــســـانـــيـــة. لــ
ــوا 

ّ
ــــاب، كــــي يــصــف ــبـ ــ املــســتــقــيــلــني بــكــشــف األسـ

ذمتهم مع األهالي«. وتؤكد حلواني أن »لجنة 
األهــالــي ستتابع املــوضــوع مــع بــاقــي أعضاء 
الــهــيــئــة، وتــعــمــل مــعــهــم كــمــا لــو كـــان مكتبهم 
، خــصــوصــًا أن االجــتــمــاع األول كــان 

ً
مــكــتــمــا

جيدًا وصريحًا«.
ــز الــلــبــنــانــي  فـــي املـــقـــابـــل، يــصــف رئـــيـــس املـــركـ
لــحــقــوق اإلنـــســـان، وديـــع األســمــر، فــي حديثه 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــبــيــان الــــذي أصــدرتــه 
الجمعيات الحقوقية والهيئات بأنه »متسّرع، 
خــصــوصــًا أن مــســاعــي بــذلــت لــعــقــد لــقــاء مع 
ــل فـــهـــم وجــهــة  ــ األعــــضــــاء املــســتــقــيــلــني مــــن أجـ
هنا  من  استقالتهم.  تقديم  وأســبــاب  نظرهم، 

نــرى أن البيان أخــذ طــرفــًا مــع فــريــق مــن دون 
اآلخــــر، فــي وقـــت يــجــب أن تــلــعــب الجمعيات 
العقبات،  وتبديد  املــســافــات  تقريب  فــي  دورًا 

وتصحيح املسار«.
ويــؤكــد األســمــر االســتــمــرار فــي مــحــاولــة عقد 
مــن جهة،  املستقيلني  األعـــضـــاء  مــع  اجــتــمــاع 
ومـــن جــهــة أخـــرى مــع الــســتــة اآلخــريــن ملعرفة 
ــاذ الـــخـــطـــوات  ــ ــخــ ــ ــيـــل مـــــا حــــصــــل، واتــ ــفـــاصـ تـ
املناسبة »ونحن نأسف لحصول أمور مماثلة 
في ملف نتابعه منذ التسعينيات، ويهمنا أال 
تتطور الخافات فهدفنا األساس هو تفعيل 

عمل الهيئة وليس تعطيلها«.
ويـــعـــتـــبـــر األســــمــــر أن »املـــــوضـــــوع أبــــعــــد مــن 
قــانــونــيــني،  أن بينهم 3  اســتــقــالــة، خــصــوصــًا 
مــا يــطــرح الـــســـؤال حـــول آلــيــات عــمــل الهيئة، 
ومـــا يــحــدث داخــلــهــا. ونـــرى بــالــتــالــي أن عــدد 
الهيئة في  تــكــويــن  إعــــادة  االســتــقــاالت يحتم 

.»
ً
خطوة لن تتطلب وقتًا طويا

 
ّ
تــــوصــــلــــت دراســــــــــــة جــــــديــــــدة إلــــــــى أن
الـــطـــاب الـــذيـــن يـــحـــضـــرون صــفــوفــهــم 
ضــــــمــــــن مــــــجــــــمــــــوعــــــات كـــــــبـــــــيـــــــرة، مـــن 
ــــى درجـــــــــات  ــلـ ــ ــم عـ ــهــ ــولــ ــــح حــــصــ ــ ــرجـ ــ ــ املـ
عــلــمــيــة أقــــــل، خـــصـــوصـــًا فــــي مـــجـــاالت 
والــريــاضــيــات  والتكنولوجيا  الــعــلــوم 
والهندسة، بحسب موقع »تايمز هاير 

إيديوكيشن«
ونظر الباحثون من مجلة »إكونوميك 
بيانات  فــي  ريفيو«  إيديوكيشن  أوف 
ــوالــــي 25 ألـــــف طـــالـــب جـــامـــعـــي فــي  حــ
السنة األولــى على مــدى سبع سنوات 
فــي إحــــدى جــامــعــات بــريــطــانــيــا، التي 
مكثفة،  بطريقة  األبــحــاث  على  تعتمد 
كــان هناك عاقة  مــا  إذا  بهدف معرفة 
بــني عــدد الــطــاب فــي الفصل وأدائــهــم. 
وتــبــنّي أنــه كلما كــان عــدد الــطــاب أقل 
كـــانـــت درجـــاتـــهـــم أفــــضــــل، كـــمـــا الحـــظ 
ــان الــــطــــاب  ــ ــ ــا كـ ــلـــمـ ــه كـ ــ ــ ــثــــون أنـ ــاحــ ــبــ الــ
ــــن مـــنـــاطـــق تـــعـــانـــي مــن  يــــتــــحــــدرون مـ
داخــل  أيضًا  يعانون  فإنهم  الــحــرمــان، 

فصولهم الكبيرة. 
 نتائج البحث مهمة 

ّ
وقال الباحثون إن

على حجم  التركيز  بهدف  للحكومات 
العلوم  مــواد  في  الصفوف، خصوصًا 
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــهـــنـــدســـة. وتــظــهــر 
الدراسة أن النتائج السلبية في املواد 
املـــواد  فــي  أكــثــر منها  العلمية ظــاهــرة 
األخرى، مما يؤدي إلى استثمار املزيد 
( في املواد 

ً
من املوارد )الشحيحة أصا

الــدراســة   
ّ
أن مــن  الــرغــم  العلمية. وعلى 

تأثير  ال تحقق بشكل كامل في سبب 
ــمـــوعـــات الـــكـــبـــيـــرة بــشــكــل خـــاص  املـــجـ
ــــاب الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا  عـــلـــى طـ
والهندسة والرياضيات، إال أنها تشير 
إلـــى بــحــث ســابــق يسلط الــضــوء على 
املـــواد،  هـــذه  ملــثــل  التعليمية  الطبيعة 
بداًل من نموذج التعلم املتمحور حول 
التخصصات  فــي  واملستخدم  الطالب 
والتكنولوجيا  بالعلوم  املتعلقة  غير 

والهندسة والرياضيات.
ــات مــــــن تــــامــــذة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتــــــــم جــــمــــع الـ
ــى بـــني عـــامـــي 2007 -  ــ الـــســـنـــوات األولــ

2008 و2013-2014 الدراسيني. 
من جهته، اعتبر املؤلف املشارك مايكل 
فــاســوبــولــوس، أســتــاذ االقــتــصــاد في 
جــامــعــة ســاوثــهــامــبــتــون اإلنــكــلــيــزيــة، 
ــراء املــزيــد  ـــه مــن املــثــيــر لــاهــتــمــام إجــ

ّ
أن

ــــوث حــــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــأثـــيـــر  ــحـ ــ ــبـ ــ مــــــن الـ
اخـــتـــاف عــــدد الـــطـــاب فـــي الــصــفــوف 
ــم خــــال فــتــرة  ــهــ ــن« عــلــى أدائــ ــ ــايـ ــ »أونـ
القليل  الحجر. وأضــاف: »نحن نعرف 
نسبيًا عن كيفية تأثير نسب املوظفني 
التعليم عن بعد،  والطاب خال فترة 
الــرغــم مــن ظهور بعض األبحاث  على 
ــر اآلن بــســبــب جــائــحــة  ــ ــذا األمـ حــــول هــ
إلى  نحتاج  بالتأكيد،  ولــكــن  كــورونــا، 
ــن اآلن  ــن الـــبـــحـــوث مــ ــد مــ ــزيــ إجــــــــراء املــ

فصاعدًا«.
)العربي الجديد(

ما هو تأثير عدد الطالب 
في الفصل على درجاتهم؟

زهير هواري

التامذة والــطــاب هذا  لها  التي خضع  الــقــول إن االمتحانات  بــد مــن  ال 
الــعــام تختلف كليا عــمــا ســبــق وخــضــعــوا لــه فــي الــســنــوات والــفــصــول 
السابقة، بالنظر إلى ما رافق العام الدراسي نفسه من إشكاالت وأزمات 
ووزارات  والجامعات  املـــدارس  سجات  في  مسبوقة  غير  ومستجدات 
وبــاء كورونا في  تفشي  منها مصدره  الكثير  العالي.  والتعليم  التربية 
املجتمعات العاملية، والعربية منها بطبيعة الحال، واإلقفال العام املفروض 

على الباد من وزارات الصحة والداخلية وغيرها من جهات. 
كانت االمتحانات تستند إلى مرجعيات يستطيع كل من املعلم واألستاذ 
والطاب أيضا أن يعودوا إليها كل من موقعه بطبيعة الحال ومرجعها 
املعلمني  الفريقني، أي  لــدى  املــقــرر. وعليه، ظهر  أو  املــدرســي  الكتاب  هو 
إلى  يستند  تعبير  وهــو  املعيار،  تعبير  عليه  يطلق  بــات  ما  واملتعلمني، 
الطالب  اللغة املعتمدة مــن جانب  املــاءمــة واالتــســاق واإلتــقــان وســامــة 
الثاني فهو ما  العامل  للتعبير عما سبق وحصل عليه من معرفة. أما 
ويلحظ  املعيار سياقا محددًا،  يعطي  الــذي  املحك  عليه مصطلح  يطلق 
كمية املعلومات واملؤهات القابلة للماحظة من جانب املعلم، سواء في 

الصف أو من خال االمتحان. 
أما الثالث فيتمثل باملؤشر وهو ما يكشف عما إذا كان املحك قد تحقق 
أم ال. املقصود القول إن على الطالب بموجب هذه املقاييس أن يمتلك هذه 
العناصر التي تسمح في املحصلة بالحكم على ما تتضمنه من خطوات 
ومساٍع ومنهاج تفكير وسيرورة عرض ونقاش وحل املسائل، ثم نصل 

في ضوئه لقياس املردود بالنجاح من عدمه. 
كــان املــأخــذ األهـــم على االمــتــحــانــات بما هــي عملية تقييم أنــهــا مشوبة 
بثغرات يسهل الطعن بما توصلت إليه من نتائج في الحكم على الطاب 
والتامذة، خصوصا على مبدأ ناجح وراسب. وعليه، ال يمكن أن تعتبر 
أن  إلــى  بالنظر  الطالب  ل عليه  أمينة في قياس ما تحصَّ أداة  أو  صادقة 
 
ً
أسس التصحيح نفسها كانت مشوبة بالنقص والفجوات التي تقود مثا
طالبا دون املستوى املتوسط إلى النجاح، وآخر من املتفوقني للرسوب. 

أصدرت عشرات املؤتمرات والندوات املتخصصة التي شارك فيها خبراء 
تربية ومعهم وزراء التربية والتعليم العالي، ومنذ أكثر من عقد ونصف 
العقد، توصيات تؤكد على تمهني مهنة التعليم، واشتراط أن يكون من 
تؤهله  التربية  في  اختصاص  على شهادة  املــدارس حائزًا  في  يزاولها 
للقيام بدوره ضمن قائمة مواصفات متنوعة وواسعة. وإخضاع معيدي 
وأساتذة الجامعات واملعاهد العليا لدورات اختصاص في تعليم املواد، 
املطلوب  األجــوبــة، ومــدى تحقيق  ودقــة وشمول وضــع األسئلة وتقييم 
منها لجهة اعتبار قدرات الطاب بتنوعها، وليست محصورة في مبدأ 

الحفظ. واملؤسف أن معظم هذه القرارات تظل حبرًا على ورق. 
)باحث وأكاديمي(

االمتحانات: مقارنة مع 
أعوام سابقة

أكاديميا

بشكل  يتركز  ألمانيا  في  الموظفين  نقص  أّن  سابقة  دراســة  أظهرت 
والبناء،  والتصنيع  باإلنتاج  المتعلقة  اليدوية  المهن  في  أساسي 
باإلضافة إلى المهن الفنية الكهربائية والميكانيكية وغيرها، خصوصًا 
التعليم  بمدارس  االلتحاق  من  الرغم  وعلى  البالد.  وغرب  جنوب  في 
المهني والتقني في جميع أنحاء البالد، هناك مطالبات من قبل غرف 

التجارة والصناعة لتخريج المزيد من الحرفيين.

مطالبات بتخريج المزيد من الحرفيين

)Getty /يدرس في أحد المعاهد الصناعية )ألكساندر كورنر

اكتظاظ في أحد الصفوف )فريديريك فلورين/ فرانس برس(

من تحرك سابق ألهالي المفقودين )حسين بيضون(

احتجاج للمطالبة بتنفيذ قانون العدالة االنتقالية )العربي الجديد(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



20
فالشمجتمع

زيادة عالمية بنسبة 40 في المائة

الجوع يتفاقم تزايد انعدام األمن الغذائي 
الحاد في العالم بنسبة 40 
في املائة هذا العام، بعدما 

أّدت الزيادات األخيرة في أسعار الغذاء 
إلى تفاقم الضغوط الحالية، وذلك 

من جّراء الصراعات والتغّير املناخي 
وجائحة كورونا. هذا ما أعلنه أخيرًا 
برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 

 عددًا قياسيًا يبلغ 
ّ
املتحدة، موضحًا أن

270 مليون شخص يعانون هذا العام 
أو معّرضون إلى خطر املعاناة من 

ف  انعدام األمن الغذائي الحاد الذي ُيعرَّ
ه أّي نقص في الغذاء يهّدد األرواح 

ّ
بأن

أو مصادر الرزق أو كليهما.
ويشير البرنامج الذي كان قد حاز في 
العام املاضي جائزة نوبل للسام، إلى 
 نحو 690 مليون شخص، أي تسعة 

ّ
أن

في املائة من سكان العالم، ينامون 
 ليلة وهم جوعى. من هنا، يهدف 

ّ
كل

البرنامج هذا العام إلى مساعدة 139 
ل أكبر عملية 

ّ
مليون شخص، في ما يمث

في تاريخه. وفي هذا اإلطار، يصّرح 
كبير االقتصاديني في البرنامج، عارف 

 »أسعار الغذاء املرتفعة 
ّ
حسني، بأن

هي الصديق الوفي الجديد للجوع«. 
 »لدينا بالفعل الصراع 

ّ
يضيف أن

واملناخ وكوفيد-19 التي تتضافر كلها 
معًا. واليوم تنضّم أسعار الغذاء إلى 
هذا الثاثي القاتل«. وتجدر اإلشارة 
 الجوع العاملي وبعدما تراجع 

ّ
إلى أن

ه يشهد 
ّ
على مدى عشرات السنني، فإن

 في النسب منذ عام 
ً
ارتفاعًا متواصا

ر البرنامج 
ّ

2016. وقد أوضح مؤش
 أسعار الغذاء 

ّ
ألسعار املواد الغذائية أن

العاملية ارتفعت في األسواق الدولية 
بمعّدل سنوي قدره 33.9 في املائة في 
 هذا 

ّ
يونيو/ حزيران املاضي، علمًا أن

ة من الحبوب والبذور 
ّ
ر يقيس سل

ّ
املؤش

الزيتية ومنتجات الحليب واللحوم 
والسكر.

)رويترز(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

تخشى انقالب طبقها في مخيّم للروهينغا في بنغالدش 

وجبة في مخيّم للنازحين في شمال غربي سورية 

أزمة كورونا حتّمت تأمين وجبات للجوعى في الهند

طرود غذائية بالجملة في أفغانستان

تدافع بين 
الصغار للحصول 

على غداء اليوم 
في اليمن 

أطعمة ساخنة 
للمعوزين في العراق 

هذه حّصة عائلتها 
من الدقيق في 
جنوب السودان 
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اإلعالم اإليراني في اليمن... كل شيء مباح
زكريا الكمالي

لـــم تــكــن الـــخـــطـــوة الـــتـــي اتــخــذتــهــا وزارة 
يونيو/ حزيران  أواخــر  األميركية،  العدل 
ــيـــطـــرة عـــلـــى 36 مــوقــعــًا  ــالـــسـ املـــــاضـــــي، بـ
إلكترونيًا مرتبطًا بإيران، كافية ملحاصرة 
الــــكــــراهــــيــــة. إذ اســــتــــأنــــفــــت تــلــك  خــــطــــاب 
املنصات نشاطها كرأس حربة في معركة 
التضليل التي تستهدف عددًا من البلدان 
املضطربة في املنطقة وعلى رأسها اليمن.

وكما هو الحال مع القنوات اإليرانية التي 
شــمــلــتــهــا الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، نجحت 
طهران في إعادة تفعيل املوقع اإللكتروني 
لــقــنــاة »املـــســـيـــرة« الــحــوثــيــة، عــبــر عــنــوان 
»دوت نــــت« بـــداًل  ـــ نــطــاق جــديــد يــنــتــهــي بــــ
املاضية،  الــفــتــرة  كـــوم«. وطيلة  مــن »دوت 
للعنوان  الحوثي  اإلعــام  استمر تسويق 
الجديد على كل املنصات التابعة له، بما 
فيها صفحات خاصة باألخبار العاجلة، 
مــــا يـــشـــيـــر إلـــــى تــــراجــــع كـــبـــيـــر لـــلـــزيـــارات 

حني.
ّ
اليومية من املتصف

وسائل إعالمية بالجملة
ــي لــلــعــاصــمــة  ــوثــ ــحــ ومــــنــــذ االجــــتــــيــــاح الــ
الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء فــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
2014، واالنقاب على السلطات الشرعية، 
ــرت إيـــران عــشــرات الــقــنــوات واملــواقــع 

ّ
ســخ

اإللكترونية لدعم التمرد وتبييض جرائم 
املليشيا وشيطنة خصومها.

صـــــاغـــــت طــــــهــــــران الـــــخـــــطـــــاب اإلعـــــامـــــي 
ابتكار  ابتداء من  للحوثيني بشكل كامل، 
ــــى كــل  ــتـــي تــحــمــل إســـــــاءة إلـ األوصــــــــاف الـ
املناهضني لانقاب، فكانت تصفهم تارة 
»اإلرهابيني  بـ »املــرتــزقــة«، وتـــارة أخــرى  بـــ
الــــدواعــــش«، وصـــــواًل إلــــى اإلشــــــراف على 

تأسيس إمبراطورية إعامية حوثية.
ــات  أســنــدت األمــانــة الــعــامــة التــحــاد اإلذاعـ
والتلفزيونات اإلسامية في طهران مهمة 
اإلشـــــراف عــلــى وســائــل اإلعــــام الحوثية 
إلـــى قــيــادي غــامــض عــلــى عــاقــة مباشرة 

بالحرس الثوري، يدعى ناصر أخضر.
وعــلــى الــرغــم مــن تقلد املــتــحــدث الرسمي 
لــلــحــوثــيــني، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، منصب 
ــيــــرة«، إال أن  رئـــيـــس مــجــلــس قـــنـــاة »املــــســ
األول على  املـــشـــرف  كــــان  أخـــضـــر  نـــاصـــر 
ــــى الــتــي تتخذ  الــفــضــائــيــة الــحــوثــيــة األولـ
مقرًا  بيروت  في  الجنوبية  الضاحية  من 
القنوات، ومنها  إلــى جانب عــدد من  لها، 

»الساحات«.
وفقًا لصحافيني يمنيني عملوا من بيروت 
في قنوات مدعومة إيرانيًا قبل أن يقدموا 
ــإن جــمــيــع الــقــنــوات  اســتــقــالــتــهــم مــنــهــا، فــ
املوالية للحوثيني في لبنان ال تجرؤ على 
قـــرارات قبل عرضها على »أبو  اتخاذ أي 
مصطفى«، وهو االسم الحركي الذي كان 
ناصر أخضر يتعامل به مع اليمنيني قبل 

انكشاف اسمه الحقيقي.
يــتــولــى أخــضــر، وهـــو مــســؤول ســابــق في 
تلفزيون »املنار« التابع لحزب الله، مهمة 
اإلشراف على الخطاب الدعائي التضليلي 
الدور  اليمن، في مقابل تمجيد  في حرب 
»محور املقاومة«. اإليراني أو ما يسمى بـ

 
الحقائق البديلة

ــــام اإليــــرانــــي، طــيــلــة الــســنــوات  أمــعــن اإلعـ
ــزاع، فــــي ضـــرب  ــ ــنــ ــ ــ ــة مــــن ال ــتـ ــائـ ــفـ الــــســــت الـ
ــــاوة عـــلـــى تــســويــق  الــنــســيــج الـــيـــمـــنـــي، عــ
ممنهج ملواد تستهدف األطفال واملراهقني 
من خال تكريس ثقافة الكراهية والعنف 
واألفـــــكـــــار الـــطـــائـــفـــيـــة. هـــكـــذا مـــضـــت تــلــك 
الـــوســـائـــل، وعـــلـــى رأســـهـــا وكـــالـــة »مــهــر« 
لــألنــبــاء، فـــي مـــشـــروع تــحــويــل الــخــرافــات 

واألنباء املضللة إلى حقائق بديلة.
ــبـــه الــرســمــيــة  وتـــتـــصـــدر وكــــالــــة »مــــهــــر« شـ
واملقربة من النظام اإليراني معركة التضليل 
املساندة للحوثيني في اليمن. وفّسرت مطلع 
يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي الــهــجــمــات الــجــويــة 
داخــل  مــواقــع  عــلــى  املليشيات  الــتــي تشنها 
املحافظات اليمنية على أنها تجسيد لآلية 

الــقــرآنــيــة »تــرمــيــهــم بــحــجــارة مـــن ســجــيــل«، 
املسّيرة  الحوثية  الــطــائــرات  وصفت  عندما 

بأنها »طيران أبابيل«.
ذكــــرت الـــوكـــالـــة أن الــهــجــوم الــحــوثــي الـــذي 
في  اليمنيني  للمجندين  معسكرًا  استهدف 
مــنــطــقــة الــوديــعــة فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت 
»االحـــتـــال  ــنـــود مــــا ســمــتــهــم بــــ قــــد جـــعـــل جـ
»عــصــف مـــأكـــول«، ولـــم تكتف  ومــرتــزقــتــه« كـــ
بــذلــك، بــل قــالــت إن هــنــاك مــن فــر مــن ساحة 
املــعــركــة مــذهــواًل بما أصــابــهــم مــن »حــجــارة 

الـــســـجـــيـــل«. ويـــــــرّوج اإلعــــــام اإليــــرانــــي أن 
 مــعــاركــهــا في 

ّ
املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــشــن

كــل املــــدن الــيــمــنــيــة، بـــأوامـــر إلــهــيــة، وبــنــاء 
ــــي يـــعـــمـــلـــون  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــرافــ ــ ــخــ ــ ــلــــى هـــــــذه الــ عــ
عــلــى تــكــريــســهــا يــومــًا بــعــد آخـــر مـــن أجــل 
جبهات  إلى  واألطفال  الشباب  استقطاب 
القتال، ال تتورع وسائل إعــام كبرى عن 
ــات الــقــرآنــيــة مــن أجـــل إكــمــال  تــحــريــف اآليــ

دائرة البروباغندا.
ــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عـــلـــى تــوظــيــف  ــ ودأبـ

الدين من أجل التغلغل في كل املجتمعات 
الــيــمــنــيــة الــقــبــلــيــة املــحــافــظــة، إذ تــزعــم أن 
ميدانية  »انــتــصــارات  تحقق  مليشياتها 
خائبة  مجاميعها  تــعــود  وكلما  إلــهــيــة«، 
مـــن أي مــعــركــة، تــعــدهــا بــالــنــصــر اإللــهــي 

الذي ال موعد زمنيًا لتحقيقه.
مــأرب  اليمني،  الصحافي  الكاتب  واعتبر 
الـــورد، أن توظيف اإلعـــام اإليــرانــي آليــات 
القرآن يهدف إلى منح إيران ووكائها في 
املــنــطــقــة مــشــروعــيــة لــخــطــابــهــم وحــروبــهــم 
الـــتـــي يــخــوضــونــهــا تـــحـــت الفـــتـــة »جــبــهــة 
»أعداء الله  املقاومة«، ضد من يصفونهم بـ

واإلسام«.
»العربي الــجــديــد« إلــى أنه  وأشـــار الـــورد لـ
اإليراني  الخطاب  »يضع  املنطلق  هــذا  من 
والحوثي خصومه من اليمنيني في خانة 
الــكــفــار واملــنــافــقــني، بــيــنــمــا يــربــط نفسهم 

بالله«.
الرسمية في  للجهات  انــتــقــادات  وفــي ظــل 
ــــي الـــحـــوثـــي،  ــرانـ ــ الـــتـــصـــدي لــلــتــضــلــيــل اإليـ
يشدد الصحافي الورد على ضرورة تفعيل 
استراتيجية تواجه  الرسمي وفق  اإلعــام 
واستخدام  واملعلومات  بالحقائق  الــكــذب 
كل منصات التواصل للوصول للجماهير، 
باعتبارها الوسائل األحدث واألسرع التي 

يتم من خالها ضخ األكاذيب
وتـــتـــفـــّوق وســـائـــل اإلعـــــام اإليـــرانـــيـــة على 
اإلعام الحوثي في تسويق التضليل، ففي 
للحوثيني  العسكري  املتحدث  يظهر  حني 
»ضـــربـــات مــوفــقــة«،  ـــ ــــان مـــا يــصــفــهــا بـ إلعـ
وصــفــت وكــالــة »مــهــر« إرســــال 10 طــائــرات 
مسيرة على منطقة الوديعة اليمنية بأنه 
الله على  قــدرة رجــال  »تسديد إلهي أظهر 

ترجمة آياته على أرض الواقع«.

تضليل ممنهج 
ــة  ــيـ ــة اإلعـــامـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــاعـــت االسـ ــتـــطـ اسـ
اإليـــرانـــيـــة الــســيــطــرة عــلــى أدمـــغـــة قــطــاع 
واســع مــن الشباب واألطــفــال فــي املناطق 
يتم إخضاعهم  من  الحوثية، وخصوصًا 
الثقافية«  »الـــدورات  بـ  ملا يسمى  إجباريًا 
الــتــي يــحــاضــر فــيــهــا خــبــراء إيــرانــيــون أو 
ــوا تـــدريـــبـــات لــــدى الــحــرس 

ّ
حــوثــيــون تــلــق

الثوري أو حزب الله.
ــــة، خــصــصــت  ــيـ ــ ــــامـ وحــــســــب مـــــصـــــادر إعـ
إيران شبكة متكاملة لبث املواد الدعائية 
املتلقني  على  التأثير  بهدف  السينمائية 
بأنفسهم  يدفعون  وجعلهم  األطــفــال،  من 
إلى الخطوط األمامية لجبهات القتال، من 
أجل تقليد مشاهد مفبركة تعرض عليهم 

وتقّدم لهم كمشاهد بطولية حقيقية.

التسميات
 تفاصيل 

ّ
تحدد االستراتيجية اإليرانية كل

الحرب اإلعامية النفسية في اليمن وصواًل 
إلـــى طــريــقــة تــســمــيــة الــخــصــوم فـــي وســائــل 
اإلعام اململوكة التحاد اإلذاعات اإلسامية.

ــفـــاوت مــســمــيــات الــــقــــوات الــحــكــومــيــة  ــتـ تـ
الــيــمــنــيــة الــتــي تــقــاتــل جــمــاعــة الــحــوثــيــني 
مــن وسيلة إيرانية إلــى أخـــرى، ففي حني 
ــة الــجــيــش  ــزقــ ــرتــ »مــ ـــ تـــصـــفـــهـــا بـــعـــضـــهـــا بــ
والقاعدة«،  داعــش  و»عناصر  السعودي« 
ال تزال بعض الوسائل محتفظة بوصف 
ســابــق هــو »املــنــافــقــني«، فــي حــني يحضر 
تعبير »مليشيات الرئيس هادي املنتهية 
وسائل  تعتمده  ناعم  كمصطلح  واليته« 

حزب الله اللبناني.
ــاف  ــ ــ وفـــــي مـــقـــابـــل حـــشـــد كــــل هـــــذه األوصـ
اإلعــام  وســائــل  تقدم  الحكومية،  للقوات 
املــلــيــشــيــات الحوثيني  اإليــرانــيــة عــنــاصــر 
بأنهم الجيش اليمني أو »القوات املسلحة 
إيرانية  إعــام  وســائــل  وتنزلق  اليمنية«. 
إلـــى اســتــخــدام عـــبـــارات وألـــفـــاظ أقــــرب ما 
تكون إلــى الخطاب املــتــداول على وسائل 
إذ تــصــف مقتل  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
»نفوق«،  بـ الحكومية  القوات  أحد قيادات 
 مــن الــذات 

ّ
فــي مصطلح يهدف إلــى الــحــط

البشرية وتصوير خصوم الحوثيني كما 
لو أنهم حيوانات.

حّددت إيران كل تفاصيل 
الحرب اإلعالمية النفسية 

في اليمن

منذ االجتياح الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 بدا واضحًا أن خطابًا إعالميًا قائمًا على 
التضليل والتحريض بدأ يتكّون بإشراف مباشر من الجهات اإليرانية

ــام الــرســمــيــة املــمــلــوكــة لــلــدولــة في  تــتــعــرض وســائــل اإلعــ
اليمن لهجمة شرسة منذ بداية الحرب قبل 6 سنوات، إذ 
بعد احتال الحوثيني كل الوسائل الحكومية في صنعاء 
وتغيير خطها التحريري لتمجيد مشروع املليشيات فقط، 
هــا هــم االنــفــصــالــيــون املــدعــومــون مــن اإلمــــارات يحاكون 
الصحافية  املؤسسات  باالستياء على  الحوثية  التجربة 

في العاصمة املؤقتة عدن، جنوبي الباد.
األخير  الهدف  الحكومية  اإلعــام  تكون وسائل  ما  غالبا 
لها  إذ تضمن  الــدولــة،  املتمردة على سلطات  للمليشيات 
إلى  مستندة  اإلعــامــيــة،  والهيمنة  الــنــفــوذ  حلقة  اكــتــمــال 
الــيــمــن. ففي  فــي  قــوة عسكرية، وهــو مــا يحصل حرفيا 
أواخر مايو/ أيار املاضي، بدأ املجلس االنتقالي الجنوبي 
بمحاولة محاكاة التجربة الحوثية في استكمال االنقاب 

»الــهــيــئــة  ــا يــســمــى بـــ عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة، بــتــعــيــني مـ
التي  الهيئة  تشكيل  وغـــداة  الــجــنــوبــي«.  لــإلعــام  الوطنية 
الكثيري، كان  للمجلس، علي  الرسمي  املتحدث  يترأسها 
النشاط األول لها هو التوجه للسيطرة على ما تبقى من 
مؤسسات اإلعــام الرسمي للحكومة الشرعية، ما تمثل 

باحتال مقر وكالة األنباء اليمنية »سبأ«.
وفقا ملصادر خاصة وبيان لنقابة الصحافيني اليمنيني، 
املــاضــي،  الشهر  نــافــذة،  انفصالية  مجموعة  أقــدمــت  فقد 
ــة فـــي املــجــلــس  ــيـ يـــقـــودهـــا نـــائـــب رئـــيـــس الــــدائــــرة اإلعـــامـ
وكالة  مقر  على  باالستياء  اليافعي،  مختار  االنتقالي، 
املدنية  الحراسة  وطــرد  التواهي،  مدينة  في  الواقع  »سبأ« 
واملوظفني بشكل نهائي وأخذ مفاتيح املبنى تحت تهديد 
»أنباء  إلى مقر ملا يسّمى بوكالة  الساح، بهدف تحويله 

عدن« كوكالة جديدة لانفصاليني.

حصار اإلعالم من كل الجهات

MEDIA
منوعات

تيك توك 
والتوظيف

أطــلــقــت شــبــكــة »تـــيـــك تـــــوك« االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تحظى بشعبية كبيرة بني الشباب برنامجا في 
الواليات املتحدة يتيح ملستخدميها تقديم مقطع 
 من النبذة 

ً
فيديو قصير عن سيرهم الذاتية بدال

التقليدية املكتوبة عندما يترشحون لوظيفة.
واغــتــنــم بــعــض الـــشـــركـــات الــفــرصــة ســعــيــا إلــى 
ــذيـــن تقل  ــى »جـــيـــل زي« الـ ــ تــوظــيــف املــنــتــمــني إل
مطاعم  بينها سلسلة  عــامــا،   25 عــن  أعــمــارهــم 

فيتش«  آنــد  »أبركرومبي  ومتاجر  »شيبوتلي«، 
لــلــمــابــس، ومـــحـــال الـــســـوبـــرمـــاركـــت »تـــارغـــت« 
و»وورلد ريسلينغ إنترتينمنت« لتنظيم مباريات 
املصارعة أو حتى فريق »ديترويت« لكرة السلة. 
أنها  الخميس،  بيان  في  »شيبوتلي«  وأوضحت 
»تواصل تجربة أساليب جديدة ملقابلة املرشحني 
املحتملني أيــنــمــا كـــانـــوا، نــظــرًا إلـــى ضــيــق ســوق 
العمل«. وأضافت: »بفضل برنامج السير الذاتية 

الذي توفره »تيك توك«، يمكن للمرشحني املحتملني 
)...( إظهار صدقيتهم وشغفهم الحقيقي بطريقة 
املقابلة  أو  التقليدية  الذاتية  السيرة  عن  تختلف 
الجالسة«. وبدأت »تيك توك« توفير أداتها األربعاء، 
من ضمن برنامج تجريبي من املقرر أن يستمر 
ملسؤولي  البرنامج  ويتيح  يوليو/تموز.   31 إلــى 
الــتــوظــيــف فـــي الـــشـــركـــات نــشــر عــــروض الــعــمــل 
لديهم على موقع مخصص لهذا الغرض، ويمكن 

ملستخدمي »تيك توك« من خاله الترشح للوظائف 
وسم  وإضافة  فيديو  مقطع  بإرسال  املعروضة 
محدد إليه. وتوفر الشبكة االجتماعية املتخصصة 
 
ً
في مقاطع الفيديو القصيرة محتويات وافرة أصا

في ما يتعلق بالبحث عن الوظائف املهنية، يمكن 
االطاع عليها من خال وسَمي #كاري تيك توك 

و#كاريرتوك باإلنكليزية.
)فرانس برس(  

يسّوق اإلعالم الحوثي لمجموعة ال تنتهي من األضاليل )محمد حويس/ فرانس برس(
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ـــشـــاهـــد بــأمــره. 
ُ
ــر مــنــه، أو يــحــتــار امل

َ
ــنــف أو ُي

مــشــاعــر متناقضة عــنــد ُمــشــاهــدتــه. جـــاذٌب 
اهد، وُمزعٌج 

َ
َمش ر تمامًا في 

ّ
وساحٌر ومؤث

يا 
ّ
 ُمشاهده كل

ُ
يًا في أخرى. يأخذ

ّ
وخانق كل

لــلــحــظــاٍت، ويــدعــه خــارجــًا فــي أخــــرى. بعد 
أثــٌر  يبقى  وآراء ومــواقــف،  اخــتــاط مشاعر 

ر تمامًا. غريب ال ُيمحى، وال ُيفسَّ
ــــوم، هـــنـــري )آدم  ــيـ ــ ــي لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس الـ فــ
درايــفــر(، وآن )مــاريــون كــوتــيــار(، ُيشّكان 

ــًا، تـــحـــت األضـــــــــــواء. والدة  ــيـ ــالـ ــثـ ثـــنـــائـــيـــًا مـ
وذات  الــغــامــضــة  آنــيــت،  ــــى،  األولـ طفلتهما 
كوميديا  حياتهما.  تقلب  املؤلم،  املستقبل 
ــيـــنـــاريـــو  ــاة مـــــن سـ ــتــــوحــ مـــوســـيـــقـــيـــة، مــــســ
للموسيقينّي رون وراّسل ماِيل، تتفّرد في 
سردها الغنائي الشجن، وأجوائها املقلقة. 
 في 

ٌ
 فــي رقــتــهــا وعــنــفــهــا، وُمــفــجــعــة

ٌ
ُمــحــّيــرة

ــة، ُيــخــرجــهــا  ــاديــ تـــشـــاؤمـــهـــا. قـــّصـــة حــــّب عــ
ــبــاِلــغ أيضًا 

ُ
د وامل ــجــدِّ

ُ
امل ـ بأسلوبه  كــاركــس 

باريس ـ ندى األزهري

نهاية  ــى 
ّ
حــت أنفاسكم  »احــبــســوا 

الـــعـــرض«. ُيــنــّبــه لــيــوس كــاركــس 
)1960(، في ُمقّدمة فيلمه »آنيت« 
الختناٍق  ُيهّيئ  البطل.  لسان  على   ،)2021(
وَحْبس أنفاٍس، وربما لدموع، لَم ال؟ ُيحيل 
كرمٍز  س 

َ
ف

َ
الن الفيلم،  في  تتكّرر  الزمـــٍة،  إلــى 

للحياة واملوت أيضًا.
ــمــة، 

ّ
 وعــتــمــة وســـحـــر. طــفــولــة ُمــحــط

ٌ
قـــســـوة

ــيـــت«، الــذي  ــّب مــأســاويــة، فــي »آنـ وقــّصــة حـ
ـــ74 )6 ـ 17 يــولــيــو/ تموز  ــــدورة الــ افــتــتــح الـ
شارك 

ُ
« السينمائي، امل

ّ
2021( ملهرجان »كان

في املسابقة الرسمية، واملعروض حاليًا في 
الصاالت الفرنسية. الفيلم الطويل السادس، 
واألّول باللغة اإلنكليزية للفرنسّي كاركس، 
فـــي 37 عـــامـــًا مـــن حــيــاتــه املــهــنــيــة، وصــفــه 
ها، األقــرب إلى 

ّ
ه، من بني أفامه كل

ّ
اٌد بأن

ّ
نق

الجمهور، واألكثر تحّكمًا كذلك.
 جـــائـــزة إخـــــــراٍج تــنــتــظــره، كــمــا يتنبأ 

ّ
لـــعـــل

 شــيء. 
ّ

، هــذا ليس كــل
ْ
البعض مــن اآلن. لــكــن

هناك من كرهه أيضًا. هذا فيلٌم ُيَحّب بشّدة، 

أقدم شخصية اإلعالمي 
من دون تقليد أي 

إعالمي على اإلطالق

لعّل جائزة إخراٍج تنتظر 
ليوس كاركس كما يتنبأ 

البعض من اآلن

تنتظر دينا الشربيني 
طرح فيلَمي »30 مارس« 

و»يوم 13«

2223
منوعات

مــأســاة أســطــوريــة.  لــتــغــدو  ـ مــن نمطيتها، 
)األخوان  واملوسيقى  ُمبتكرة،   بصرية 

ٌ
لغة

مايل( أجمل ما في الفيلم.
هنري فنان خشبة )ستاند آب(، يقف وحيدًا 
عريضًا  وثقة، جمهورًا  بقّوة  لُيثير،  عليها 
في لوس أنجليس، ُملقيًا نكاٍت هازئة وفّجة 
فقط،  للتعبير  الكوميديا  اختار  وســاخــرة. 
ه عبرها ُيمكنه 

ّ
كما قال هازئًا للجمهور، ألن

قول الحقيقة، وإال فالقتل مصيره. يسخر من 

 شيء: من »كراهية ُمتبادلة بني املسلمني 
ّ

كل
والكاثوليك« و»بني بورنديني وروانديني«؛ 
ومن صوابية سياسية وأخاقية )من دون 
 ُيسّميها( تطمس الحقائق؛ ومن الضحك 

ْ
أن

نفسه، الجدير باألغبياء والعجائز. عاقته 
مع آن ـ نجمة األوبرا ذات الصوت املائكّي، 
الحّب  تكشف هشاشة  ـ  والهادئة  والرقيقة 
وقـــّوتـــه، لــعــنــتــه وبــركــتــه، عــتــمــتــه وضــــوؤه. 
ــــت عـــلـــيـــهـــا الـــلـــعـــنـــة، 

ّ
ــل ــة، حــ ــيـ ــسـ ــرجـ ــة نـ عــــاقــ

لـــتـــوصـــل الـــطـــرفـــني إلـــــى الــــهــــاويــــة. الــــعــــدم، 
الخوف:  س، 

َ
ف

َ
الن اللعنة،  الحّب،  النرجسية، 

ُمفردات تتكّرر في الحوارات املغناة، تعكس 
نــرجــســيــة املــشــاهــيــر )مـــرايـــا تــنــعــكــس فيها 
صورة آن(، واللعنة التي تصيبهم )انطفاء 
الــــرغــــبــــات(، والــــخــــوف الــــــذي يـــشـــعـــرون بــه 
الحفل  بــدء  وى قبل 

ّ
تتل )آن   تجربة 

ّ
كــل قبل 

األوبرالي(.
يــــســــرد »آنــــــيــــــت« هـــــــذه املــــشــــاعــــر غـــنـــائـــيـــًا، 
ــة. مــعــهــا، يــكــشــف عــالــم  بــعــذوبــة ومـــأســـاويـ
ــل، 

ّ
ــتــطــف

ُ
االســـتـــعـــراض لــلــنــجــوم واإلعــــــام امل

 
ّ

كل ف 
ّ

وُيسخ أيضًا،  الجمهور  من  ويسخر 
هـــذه الــنــجــومــيــة، والــتــظــاهــرات، وومــضــات 
»فــاشــات«، ووابـــل األســئــلــة، والجماهير  الـــ
املــحــتــشــدة، واســتــعــراض املــشــاهــيــر، كاشفًا 
إلــى قضية  ُيلّمح  فــي حياتهم.   مستوٍر 

ّ
كــل

األميركية،  النسوية   ،»)MeToo( أيضًا  »أنــا 
ه ُيثير ارتباكًا في موقفه منها. يتساءل 

ّ
لكن

»ُمفاجئني« في  بالعنف،  هام 
ّ
وات عن تهّجم 

توقيتهما، على هنري من نساء: ِلَم ظهرْت 
ــالـــذات؟ فــي الــوقــت نفسه،  ــِهــمــات اآلن بـ

ّ
ــت

ُ
امل

يـــؤّكـــد هــــذه الــصــفــة لــــدى بــطــلــه مـــع الـــزمـــن، 
وسوء تصّرفه مع طفلته آنيت. هذه الطفلة 
كــاَركــس تجسيدها على شكل  اخــتــار  التي 
وُمزعجًا،   

ً
ثقيا جــاء  كــرمــز،  متحّركة  لعبة 

للتاعب بها من ِقبل األبوين.
الـــوالدة(،  )عملية  رقيقة  َمشاهد  عبر   ،

ْ
لــكــن

وأخرى آسرة )غناء آن في الغابة الكثيفة(، 
وُمــقــلــقــة )الــعــاصــفــة فـــي املـــركـــب(، وُمــمــتــعــة 
ــَرد حــكــايــة عن  ـــسـ

ُ
)غـــنـــاء بـــدايـــات الـــحـــّب(، ت

ــة،  ــيـ ــة والـــزوجـ ــريــ الـــحـــيـــاة والـــعـــاقـــات األســ
ــر اســتــغــال الــطــفــولــة، ونكسات 

َ
وُيــســتــحــض

املــشــاهــيــر، وعــالــم »الــشــو بــزنــس«. َمشاهد 
مــصــحــوبــة بــمــوســيــقــى قـــاتـــمـــة وُمــضــيــئــة، 
شــاعــريــة ومــأســاويــة، وهــبــت الفيلم أبــعــادًا 
وحرية استثنائية، وأثارت مشاعر تعاطٍف 
ــة. فــرقــة  عـــمـــيـــق مــــع شـــخـــصـــيـــاٍت مــــجــــروحــ
ـــفـــة مــوســيــقــى »آنـــيـــت«، 

ِّ
ــاركــــس«، مـــؤل ــبــ »ســ

تـــأّســـســـت عــــام 1968 فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، 
تــعــزف مــوســيــقــى »بـــــوب« و»روك« بــقــيــادة 
اللذين صنعا  األخــويــن رون وراّســـل مايل، 
بعنوان  أيــقــونــة،  أغنية  بفضل  لهما  اســمــًا 
ــذه املـــديـــنـــة لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة بـــمـــا يــكــفــي  »هـــــ
بــهــمــا،  كــــاَركــــس  الـــتـــقـــى   .)1974( لــكــلــيــنــا« 
ــراهــقــة، وظهر 

ُ
امل منذ  ويــعــرف موسيقاهما 

مشهٌد في فيلمه »هولي موتورز« )2012(، 
يستمع فيه البطل إلى أغنية لهما.

لذلك، لم يتخّيل كاَركس تصوير »آنيت« في 
التكاليف  رغــم  أنجليس،  لــوس  غير  مــكــاٍن 
املــالــيــة الــضــخــمــة، فــكــانــت مــعــظــم املــشــاهــد 
فــي مدينة فرقة »ســبــاركــس«، ال  الخارجية 
دّراجته  هنري  فيها  يقود  التي  تلك  سيما 
، ونــــزهــــات 

ً
ــا ــيـــ ــ ـــي شــــوارعــــهــــا لـ الــــنــــاريــــة فــ

ــواء، في  ــ ــني فــي الــغــابــة، ُمقلقة األجـ
َ
الــعــاِشــق

أخــرى  شاهد 
َ
مل الــوديــان، بينما بنى  جــوف 

ديكوراٍت في بلجيكا وأملانيا. أصّر كاَركس 
 ُيغني البطان بصوتيهما، ال سيما 

ْ
على أن

ظهرهما وهما 
ُ
شاهد املباشرة التي ت

َ
في امل

يان.
ّ
يغن

 
ّ

مــاريــون كــوتــيــار، الــرائــعــة بــحــضــورهــا، أقــل
ل. أما آدم 

ّ
ي منها وهي تمث

ّ
إقناعًا وهي تغن

»مارينز« في  درايفر، الجندي السابق في الـ
العراق، فكسبته السينما. 

إبراهيم علي

ال يزال لبنان يقاوم، على الرغم من الضائقة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــجــتــاحــه مــنــذ ســـنـــوات. 
أخــيــًرا، عـــادت لجنة جــوائــز »مــوركــس دور« 
رت إقــــامــــة حــفــل 

ّ
ــذ ــعــ ــــى نــشــاطــهــا بـــعـــدمـــا تــ إلـ

توزيع الجوائز لسنتني 2020/2019، لتنضم 
ويصبح  أيــضــًا،  التصفيات  إلـــى   2021 ســنــة 
الــجــائــزة إصـــدار نتائج أفضل  أمـــام منظمي 

األعمال الفنية لثاث سنوات.
تــؤكــد عــضــو لــجــنــة الــتــحــكــيــم فـــي »مــوركــس 
دور« هــــا املــــــــّر، فــــي اتــــصــــال مــــع »الـــعـــربـــي 
الدقة،  الجديد«، أن العمل هذا املوسم تلزمه 
َمـــــت فــي  ـــــدِّ

ُ
ــال الـــتـــي ق ــ ــمـ ــ وخـــصـــوصـــًا أن األعـ

مساحة  أيــضــًا  تستحق   2020/2019 عــامــي 
مــن الــثــنــاء والــفــوز بــالــجــائــزة. وتــؤكــد املـــّر أن 
ي حصد 

ّ
اللجنة تحاول عدم إغفال أي عمل فن

نــجــاًحــا خــــال املـــواســـم الـــثـــاثـــة، لــيــس فقط 
العربية، بل أيضًا على  الــدرامــا  على صعيد 
صعيد األغـــانـــي واأللـــحـــان الــفــنــيــة وحــضــور 
الفنانني، وذلك في ظل غياب أو قلة الحفات 
تلفت  كــورونــا.  فيروس  واملهرجانات بسبب 

وصديق ودائما بيننا كيمياء وتفاهم وتعاون، 
وإال ملا كنا استمررنا كل هذه الفترة والحمد 
لله بيننا مشوار مليء بالنجاحات منذ حوالي 

27 عامًا. وأتمنى من الله أن يديمه علينا.

¶ في فيلمك األخير »نادي الرجال السري« قدمت 
أزمة العاقات األسرية وتكرارها، ومرة أخرى اآلن 

فلماذا؟
ألن كل بيت مصري وعربي بشكل عام مليء 
بهذه األزمات سواء في ما يخص الزواج أو 
أو الخيانة وما شابه ذلــك. فالقصة  الطاق 
كبيرة للغاية وتمكن مناقشتها بطرق عديدة، 
وفي فيلم »نادي الرجال السري« قدمنا فكرة 
الرجل الخائن. أما في هذا الفيلم فما نقدمه 
مختلف تمامًا، وإن كان حول الزواج والطاق 
أيضا في إطار كوميدي، قد نستطيع القول 
أنه ال يوجد تشابه بني الفيلمني في الفكرة 

الدرامية نفسها.

¶ تعد التجربة هذه األولى بينك وبني املخرج أحمد 
أيمن وتــار. مــاذا تقول  الجندي والثانية مع املؤلف 

عنهما؟
أحمد بالفعل أول مرة يحدث تعاون بيننا، 
وهو مخرج شاطر وموهوب وتابعت أعماله 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يحرص املمثل املصري كريم عبد العزيز دائمًا 
على أن ال يسير على نهج تمثيلي واحد، لذلك، 
أدوارا  قـــدم  أعــمــالــه بعناية شــديــدة.  يــخــتــار 
و»أكشن«  رومانسية  واجتماعية،  كوميدية 
وتراجيدية، وذلــك على مــدار مشواره الفني 
رًا، 

ّ
الذي يمتد إلى أكثر من ثاثني عامًا. مؤخ

احتفل كريم ببداية عرض فيلم »البعض ال 
يــذهــب إلــى املــــأذون مــرتــني« الـــذي شـــارك في 
بطولته مع دينا الشربيني في أول عمل يجمع 
بينهما. »العربي الجديد« التقت كريم على 

هامش االحتفال.

¶ يتشابه اسم فيلمك كثيرًا مع فيلم سبق أن قدمه 
العاقة بني  الفنان عادل إمام في السبعينيات. ما 

العملني؟
ال يــوجــد أي عــاقــة عــلــى اإلطــــاق بــني فيلم 
الفيلم. كما  إمــام، وهــذا  القدير عــادل  الفنان 
أن اختيار االسم كان من شركة اإلنتاج ومن 
شاهد الفيلمني يتأكد أنهما مختلفان تمامًا.

¶ ظهورك بشخصية إعامي »أصلع« دفع البعض 
للربط بينك وبني إعامي مصري شهير. ما ردك؟

أنا أقدم شخصية اإلعامي من دون تقليد أي 
إعامي على اإلطــاق. كما أن الظهور أصلع 
الفيلم،  الدرامي ألحــداث  السياق  جاء ضمن 
لم يكن في  الشخصية  وأنــا حينما جسدت 

ذهني أي إعامي نهائيًا.

املنتج  وبــني  بينك  املتكرر  التعاون  كيف تصف   ¶
وائل عبد الله؟

وائل بالنسبة لي ليس مجرد منتج، بل هو أخ 

 قـــرار إقــامــة حفل خــاص بتوزيع 
َّ
املـــّر إلــى أن

رجح أن يكون 
ُ
خذ قريبًا، ومن امل

َّ
الجوائز سُيت

مــا بــعــد الـــســـادس مــن آب/ أغــســطــس املقبل. 
وتضيف أن لجنة الجائزة لديها إصرار على 
أن يــكــون الــحــفــل فــي بــيــروت تــحــيــة وإحــيــاء 
ــــوى انــفــجــار  ـــت ألقــ

َ
ض ــتـــي تـــعـــرَّ لــلــعــاصــمــة الـ

 الــعــالــم وحــصــد ضــحــايــا ودمــــــارًا مــاديــًا 
َّ
هــــز

ومعنويًا وما زلنا نعاني منه.
وتشارك وزارتــا اإلعــام والثقافة في لبنان 
بـــمـــســـتـــشـــارتـــني ضـــمـــن الـــلـــجـــنـــة الـــخـــاصـــة 
ــــي حــلــو،  بـــالـــجـــوائـــز. ويـــشـــدد الـــدكـــتـــور زاهـ
مــؤســس الــجــائــزة، عــلــى ضــــرورة اإلنــصــاف 
في أعمال اللجنة، خصوصًا لجهة اختيار 
ــــي مــخــتــلــف  الـــشـــخـــصـــيـــات املـــتـــخـــصـــصـــة فـ
املــجــاالت الــفــنــيــة، ومـــن بينها املــخــرج أســد 

فوالدكار. 
فئات،  إلــى  »مــوركــس دور«  وتنقسم جــوائــز 
والدراما  املحلية،  اللبنانية  بالدراما  خاصة 
املشتركة، وكذلك الدراما السورية واملصرية، 
التي دخلت على خط املنافسة القوية بحسب 
ــــن املـــتـــوقـــع أن تـــضـــم الئــحــة  ــلـــومـــات. ومـ املـــعـ
املمثلني  مــن  بها  بــأس  ال  الفائزين مجموعة 
ــا في  املــصــريــني، ومنهم منى زكــي عــن دورهـ
مسلسل »لعبة نيوتن« )2021( لتامر محسن، 
ــا فــي مسلسلي  ومــاغــي بــو غــصــن عــن دورهــ
في  ــا 

ً
أيــض ــا  دورهــ وعـــن   )2020( آدم«  »أوالد 

مسلسل »للموت« من إخراج فيليب أسمر.
وكذلك دانييا رحمة عن دورها في مسلسل 
فــي  ــــن دوره  عـ ــولــــي  ــــوت«، وقــــصــــي خــ ــمـ ــ ــلـ ــ »لـ
إليــمــان   )2019( ونــــص«  »خــمــســة  مسلسلي 
»عشرين  ومسلسل  أســمــر،  وفيليب  السعيد 
عشرين« لبال شحادات ونادين جابر ومن 
نادين  وكــذلــك زميلته  أســمــر،  فيليب  إخـــراج 

وكذلك  عشرين«.  »عشرين  في  نجيم  نسيب 
كــســب مــحــمــد رمــضــان جــائــزة عــن دوره في 
مسلسل »البرنس« )2020(، من إخراج محمد 

سامي.
ــذه الـــســـنـــة درعــــًا  ــ وتـــمـــنـــح لــجــنــة الـــجـــائـــزة هـ
تــكــريــمــيــًا لــلــفــنــانــني املـــؤثـــريـــن عـــلـــى مـــواقـــع 

أن تصفية  ــبـــدو  ويـ االجـــتـــمـــاعـــي.  الـــتـــواصـــل 
انــتــظــار األسابيع  لــم تنته بعد فــي  األســمــاء 
بالطبع  املرشحات  ومــن  الحفل.  تسبق  التي 
املغنية اللبنانية إليسا وكذلك نانسي عجرم 
وكـــــــارول ســـمـــاحـــة. كــمــا تــحــضــر فــئــة أفــضــل 
املرشحة  مغنية/ مغن عربي، ومــن األســمــاء 

ى 
ّ
أحام وأصالة وأنغام. من غير املعروف حت

الــعــرب سيحضرون  الــفــنــانــون  كـــان  إذا  اآلن 
لتسلم الــجــائــزة فــي الــحــفــل املــتــوقــع أن ُيــقــام 
ــن إمـــكـــانـــيـــة بــث  ــــروت. ويـــحـــكـــى عــ ــيـ ــ وســـــط بـ
ــة بـــالـــفـــائـــزيـــن  تـــســـجـــيـــل فــــيــــديــــوهــــات خــــاصــ

تعرض أثناء الحفل على الهواء مباشرة.

من قبل، فهو محب للتفاصيل جدًا، وشخص 
أمامه.  الــذي  املمثل  تحب  يقال،  كما  عيونه، 
لذلك يخرج من املمثل كل ما في داخله. أما 
أيمن فهذا يعد التعاون الثاني بعدما عملنا 
معا فيلم »نادي الرجال السري« وهو مؤلف 
الكوميديا  كتابته على  الظل تعتمد  خفيف 
النابعة من املوقف بجانب أن طريقته بسيطة 

تصل إلى الجميع بساسة.

¶ نــاحــظ فــي الــكــثــيــر مــن أعــمــالــك اعــتــمــادك على 
كوميديا املوقف فهل هذا مقصود؟

أنــا أمــيــل إلــى هــذا الــنــوع. أحــب أن أشــعــر أن 
على  وليس  مــوقــف،  على  يضحك  الجمهور 
تأكيد  بكل  تقال، وهي معادلة  ألفاظ  مجرد 
صعبة تحتاج إلى مؤلف شاطر وموهوب جدًا، 

ألن بناء الضحك على املوقف نفسه صعب.

الشربيني فهل  مــرة يجمعك عمل مع دينا  أول   ¶
حدث بينكما تفاهم؟

ــدًا، وأعــمــالــهــا طبعا  ديــنــا فــنــانــة شـــاطـــرة جــ
سواء في السينما أو التليفزيون تشهد على 
حضورها وموهبتها وتلقائيتها. وتفاجأت 
 بــوجــود تــفــاهــم وكــيــمــيــاء بيننا وهــذا 

ً
فــعــا

صعب حدوثه خاصة في األعمال الكوميدية.

¶ هل فكرة وجود 50% نسبة استيعابية في دور 
العرض تقلقك على اإليرادات؟

أن نتعايش مع فكرة وجــود فيروس  علينا 
كورونا باتباع اإلجراءات االحترازية والتباعد 
االجــتــمــاعــي. وال بــد فــي الــوقــت نــفــســه أن ال 
نتوقف عن العمل والسينما، فا بد أن تستمر 
الحياة وإن شاء الله، سينتهي الوباء وتعود 

الحياة إلى شكلها الطبيعي.

جائزة »موركس دور« من جديد... حصاد ثالثة مواسمكريم عبد العزيز: علينا التعايش مع فيروس كورونا
تعود جائزة »موركس 

دور« إلى نشاطها السنوي 
في لبنان بعد تعذر 

إقامة حفلها السنوي 
العام الماضي بسبب 

فيروس كورونا

نـــشـــاط ســيــنــمــائــي مــكــثــف تــعــيــشــه هــــذه الــفــتــرة 
لها  ُيعَرض   

ْ
إذ الشربيني،  املمثلة املصرية، دينا 

ــدة«،  ــ فـــي دور الـــعـــرض حــالــيــًا فــيــلــم »ثــانــيــة واحـ
وتــنــتــظــر عـــرض فــيــلــمــني لــهــا هــمــا: »30 مـــارس« 
مسلسل  بتصوير  تقوم  تلفزيونيًا   .»13 و»يـــوم 

من ثماني حلقات. 
واحتفلت منذ أيام ببداية عرض فيلمها الجديد 
ــــذي  ــــني« الـ ــرتـ ــ ــذهــــب لــــلــــمــــأذون مـ ــعــــض ال يــ ــبــ »الــ
شــاركــهــا فــيــه الــفــنــان كــريــم عــبــد الــعــزيــز فــي أول 
على  التقتها  الجديد«  »العربي  يجمعهما.  عمل 

هامش االحتفال بالفيلم.

¶ ألول مرة تقفني أمــام كريم عبد العزيز. ما انطباعك 
عن التجربة؟

 أول مـــرة أقـــف أمـــام 
ً
ــا فــعــا ســعــيــدة جـــدًا بـــه، وأنــ

كريم، لكن طبعًا من محبيه وجمهوره، هو فنان 
خفيف الظل جــدًا، ومحب بشكل كبير للفن بكل 
أي عمل  فــي عمله وال يختار  ودقــيــق  تفاصيله، 
أواًل على جمهوره،  بــل حريص جــدًا  بــه،  ليوجد 
ــن نــفــســي كنت  ــا يـــقـــدمـــه، وأنـــــا عـ ــو يــخــتــار مـ وهــ

ى جدًا العمل معه منذ سنوات.
ّ
أتمن

¶ من وراء اختيار اسم فيلم »البعض ال يذهب للمأذون 
مرتني«؟

املــنــتــجــة، وهـــو للعلم يتناسب جـــدًا مع  الــشــركــة 
ــات الــــزواج  ــ ــداث الــعــمــل، ألنـــه يــــدور حـــول أزمـ ــ أحـ
والـــطـــاق، وهـــي طبعا مــوجــودة فــي كــل البيوت 
وقــدمــنــاهــا فـــي الــفــيــلــم بــشــكــل مــخــتــلــف وجــديــد 

ويجمع بني الكوميدي واالجتماعي.

¶ حدثينا عن شخصيتك في الفيلم؟
أجسد شخصية ثرية وهي متزوجة، عنيدة جدًا 
ألنــهــا مؤمنة أنــهــا دائــمــًا على صـــواب، وال يمكن 
ألي شخص أن يعارضها. لكن بعد وقت تكتشف 
أن ما تؤمن به خطأ، وال يوجد شخص دائما على 
صـــواب. والــحــمــد لله مــن خــال هــذا الـــدور غيرت 
جلدي، ألني منذ عدة أعمال قدمت للجمهور بكاء 

كثيرا من خال أدواري.

¶ هل األدوار التراجيدية أصعب أم الكوميدية؟
كـــل دور لـــه مــتــطــلــبــاتــه، ولـــكـــن عـــن نــفــســي أجــد 
أن رســـم ابــتــســامــة عــلــى وجــــوه الــجــمــهــور شــيء 
 صــعــب، وأتــمــنــى أن أكـــون قــد استطعت ذلـــك من 

خال الفيلم.

¶ هل هناك مشاهد صعبة في العمل؟
صـــدقـــونـــي لــــم أشــــعــــر بــــذلــــك أبـــــــدًا بـــســـبـــب أجـــــواء 
التصوير نفسها، فتعرفون أن العمل وسط أجواء 
نفسية مريحة يستطيع أن يهون أي تعب. وهناك 
فقط مشاهد في أسوان تم تصويرها في الصحراء، 

وكان الجو ساخنًا جدًا لكنها مرت والحمد لله.

¶ لم يحقق فيلم »ثانية واحــدة« اإليــرادات املتوقعة منه. 
ما السبب في رأيك؟

أنـــا مــؤمــنــة جـــدًا بــالــتــخــصــصــات، وكـــل فـــرد يهتم 
املكتوب  الــدور  أقــدم  أن  العمل. مهمتي  بجزء في 
للخروج  لــي، وأفعل كل ما في وسعي ومقدرتي 
بالشخصية على أفضل وجه. أما جزء اإليــرادات 
ــه 

ّ
أن أعــلــم  أنــا  فهو يخص املنتج، لكن بشكل عــام 

واستقبلت  الخارجي  التوزيع  في  إيـــرادات  حقق 
ردود أفعال جيدة عليه.

¶ على النطاق التليفزيوني هل هناك جديد قريبا؟ً
أقوم حاليًا بتصوير مسلسل »الزيارة«، وهو مكون 
من ثماني حلقات كنا قد بدأنا تصويره، وإن شاء 
ومعي  لبنان،  في  تصويره  الستئناف  أسافر  الله 
فـــي الــعــمــل فــنــانــون كــثــيــرون مــثــل تــقــا شــمــعــون، 
عبدو شاهني، سيرينا  متري،  إيلي  عبود،  كــارول 
الــشــام، والعمل ورشــة ســرد تحت إشـــراف الكاتبة 
مريم نعوم، وإخــراج أدولفو مارتينيز، ومن املقرر 

عرض املسلسل على إحدى املنصات اإللكترونية.
ــرح فــيــلــم »30  ــذا وتــنــتــظــر ديـــنـــا الــشــربــيــنــي طــ هــ
مــــارس«، الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي إطـــار املــفــاجــآت 
والــتــراجــيــديــا، حــيــث تعتمد قــصــتــه عــلــى حــادث 
مــفــاجــئ يــقــلــب حــيــاة أبــطــالــه. الــفــيــلــم مـــن تأليف 
حميد املدني، إخــراج أحمد خالد موسى، بطولة 
الصاوي، صبري  الفيشاوي، خالد  أحمد  كل من 
ــــوم 13«  فـــــواز، كــمــا تــنــتــظــر أيـــضـــا طــــرح فــيــلــم »يـ
مــع أحــمــد داود وشــريــف مــنــيــر، وهـــو مــن تأليف 

وإخراج وائل عبد الله.
مروة...

قسوة ومآٍس ومشاعر متناقضة

الطبيبان فادي وزاهي حلو مؤسسا جائزة »موركس دور« )فيسبوك(

الشربيني: أنا 
من جمهور 
كريم عبد العزيز 
)فيسبوك(

)Getty( عبد العزيز: أحب أن أشعر أن الجمهور يضحك على موقف، وليس على مجرد ألفاظ تقال

)Getty/ماريون كوتيار خالل المؤتمر الصحافي الخاص بالفيلم )أندرياس رينتز

افتتح فيلم »آنيت«، للمخرج الفرنسي ليوس كاركس، دورة 2021 من مهرجان »كاّن« السينمائي. 
وقد لقي الفيلم ترحيبًا نقديًا إيجابيًا، فيما كان آلخرين رأي مختلف

»آنيت« يفتتح »كاّن«

دينا الشربيني

فنون وكوكتيل
سينما

نجوم

فعاليةدردشة

انتظر كثيرون انطالق 
الدورة الحالية من مهرجان 

»كاّن« الذي حمل إشارة 
إلى عودة الحياة إلى شكل 

من أشكالها الطبيعية. 
وقد أعطى أربعة من كبار 

الفن السابع، هم بيدرو 
ألمودوفار وسبايك لي 

)الصورة(، وجودي فوستر 
وبونغ جون هو، إشارة 

االنطالق الرسمية لمهرجان 
»كاّن« السينمائي ولعودة 

الصناعة السينمائية إلى 
نشاطها المعهود، بعد 

شهور طويلة من التوقف 
بسبب جائحة كوفيد-19.
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انقراض  ب عن ذلك من 
ّ
إيطاليا، وما قد يترت

للثقافة  التحتية  البنية  حياٍة شّكلت  ألنماط 
اإليـــطـــالـــيـــة، الـــشـــاعـــر الــــرؤيــــوي بــيــيــر بــاولــو 
 Scritti« بــازولــيــنــي الـــذي اســتــنــكــر فــي كــتــابــه
فــي حياة  األنــثــروبــولــوجــي  ل  الــتــحــوُّ  »corsari
اإليـــطـــالـــيـــني، وخـــبـــّو روحـــهـــم الــريــفــيــة جــــّراء 
تمّجد  إعامية  بمؤازرة  االستهاكية  طغيان 

املدنّية، ومن ورائها الفلسفة املادية. 
هــذا،  وقتنا  إلــى  السبعينيات  منتصف  ومــن 
زادت حـــــّدة عـــوملـــة أنـــمـــاط الــعــيــش الــثــقــافــيــة 
وحــصــر ِرفــعــة الــحــيــاة وثــرائــهــا عــلــى نــمــوذج 
ــّيــــة، وأخـــــــذت الـــظـــاهـــرة أبــــعــــادًا كــونــيــة،  املــــدنــ
ر 

ّ
ــذ بـــانـــخـــراط املـــاكـــيـــنـــة اإلعـــامـــيـــة ـ الـــتـــي حــ

بــازولــيــنــي مـــن ســطــوتــهــا ـ بــالــتــرويــج إلفـــراغ 
األرضية من  الكرة  بأكملها في جنوب  بلدان 
ســّكــانــهــا واقــتــاعــهــم مــن جـــذورهـــم، ال سيما 
ــة، واالحــتــفــاء بهجرتهم 

ّ
فــي بــؤر العالم الــهــش

ــال. بــــل أصــــبــــح تــمــجــيــد لــحــظــات  ــمــ إلـــــى الــــشــ
ي يأخذ أشكااًل أيقونية اختصرتها في 

ّ
التخل

السنوات العشر األخيرة صور النازحني إلى 
الكرة  من  الشمالي  النصف  في  الكبرى  املــدن 
األرضية بكل ما تحمله من رمزية صراع ضّدي 
ر« وجنوب العالم 

ّ
بني لحظة »الشمال املتحض

ــف«، لــتــغــدو بــذلــك قــصــص الــفــرار من 
ّ
»املــتــخــل

هامش العالم إلى متنه هي قصص البطولة 
املستحدثة،  القيم  منظومة  بحسب  الجديدة 
ال فــعــل الــصــمــود واملــقــاومــة. غـــدا فــعــل الَهجر 
ــا بــعــد الــحــداثــة  ــي فــضــيــلــة إنـــســـان مـ

ّ
والــتــخــل

»الــّرســوخ« بالصيغة  أو  »البقاء«  مقابل فعل 
املشّددة التي سّكها األنثروبولوجي اإليطالي 
 على الرسوخ 

ً
فيتو تيتي   Vito Teti  تدليا

في األرض بعد انفضاض الجميع عنها. 
وفعل البقاء، في املخيال الجنوبي اإليطالي، ال 
يعني الرسوخ الجغرافي فحسب، بل يمتد إلى 
البعد التاريخي، حيث ُيعد التمّسك بالتقاليد 
ألقاليم  األنثروبولوجية  السمات  أهــم  إحــدى 
ــا فــي شــبــه الــجــزيــرة اإليــطــالــيــة.  مــا تــحــت رومـ
ومــن داخــل منظور »تيتي« هــذا يــرى نيكوال 

غراتو أساس مشروعه الشعري الذي يتبلور 
في مجموعته هذه:

»ثــيــمــة الــبــقــاء، وبــالــتــحــديــد »الــــّرســــوخ« كما 
الشعرية،  كتابتي  تيتي، هي محور  لها  ر 

ّ
نظ

يهجره  مكان  في  البقاء   )...( ها 
ّ
كل بل حياتي 

الــجــمــيــع، الــبــقــاء بــوصــفــه مــنــظــورًا أخــاقــيــًا، 
نسعى من خاله للتغلغل إلى أعماق النفس 
البشرية )...( هذا ال يعني أن شهوة الرحيل لم 
 أن البقاء حيث ال يريد الجميع 

ّ
تراودني )...( إال

أن يبقى ال يعني حّب املعاناة، ولكنه انحياز 
إلى الصمود. لست هنا أخوض في التناقضات 
الــعــيــش بعمق ال  أن  أؤمـــن  أنــنــي ببساطة  إال 
ــــوى بـــاإلحـــســـاس بـــوعـــي الـــبـــقـــاء«.  يــكــتــمــل سـ
بأماكن  لغراتو  العميقة هذه  االلتصاق  حالة 
يــهــجــرهــا الــجــمــيــع، ومـــحـــاولـــة الــحــفــر فــيــهــا، 
جــعــلــت لــغــتــه الــشــعــريــة تــتــفــجــر عــلــى مــفــارقــة 
الفعلية  »الــتــجــربــة  تيتي  فيتو  عليها  يطلق 
واملــؤملــة ملعنى االغــتــراب«، وهــي ذلــك الشعور 
املــؤلــم الـــذي يجتاح مــن اخــتــار االنــغــراس في 
أمـــاكـــن هــجــرهــا أهــلــهــا. أمـــاكـــن ال يــمــّر عليها 
ســــوى الــــوقــــت، لــيــســتــحــيــل قــــــراره فـــي الــبــقــاء 
مــرادفــًا ألن تكون شــاهــدًا على رحيل األماكن 

أمل بوشارب

مع ديوانه الثالث »أشرطة كاسيت 
أزنــافــور« )2020(، الــذي يأتي بعد 
ــــوم  و»يـ  )2018( ــاب«  ــّصـ ــقـ لـ ــرد  ــ »جــ
الــشــاعــر اإليــطــالــي  مــتــصــّحــر« )2009(، يــتــّجــه 
نــيــكــوال غـــراتـــو )1975( نــحــو تــكــريــس اســمــه 
املرتبطة  املعاصرة،  الصقلية  اكرة 

ّ
للذ شاعرًا 

بــمــشــاهــد الـــحـــيـــاة اإليـــطـــالـــيـــة الــبــســيــطــة فــي 
البلدات الصغيرة، بعيدًا عن هرج مشهديات 

العوملة الصاخبة.  
الــنــاقــدة اإليــطــالــيــة فرانكا  فــالــشــاعــر، بحسب 
أاليــيــمــو، يــنــتــمــي إلـــى تــيــار جــديــد فـــي الفكر 
الــفــنــي اإليــطــالــي ُيــســّمــى »الــبــايــيــزولــوجــيــا«، 
خذ مــن الــبــلــدة الصغيرة 

ّ
وهــو تــيــار فــكــري يت

نــواة ملهمة مــع كــل مــا يكتنفها مــن تفاصيل 
اقتصادية وما يرتبط بها  السوسيو  الحياة 
من طقوس وعـــادات، تبرز معها سمات تيار 
ــن الـــحـــواضـــر ويـــقـــاوم  ـــي يـــنـــأى بــــإرادتــــه عـ

ّ
فـــن

دة الذي تطرحه وسائل  حصار النماذج املوحَّ
اإلعام الكبرى.

وقد كان أول من نّبه إلى بدء تاشي العناصر 
الــريــفــيــة مـــن الـــوعـــي الــجــمــعــي والــــفــــردي في 

تونس ـ ليلى بن صالح

عـــادت تــونــس مــؤخــرًا إلـــى إجـــــراءات الحجر 
مــدن ومناطق مع  عــدة  فــي  الشامل  الصّحي 
ــا.  ــيـــروس كـــورونـ ظـــهـــور مـــوجـــة رابـــعـــة مـــن فـ
فًا جديدًا للحياة الثقافية، ما 

ّ
يعني ذلك توق

أنــتــج حــركــة احــتــجــاج جــديــدة ضــد الــقــرارات 
ارتفع صوت أصحاب  املــرة،  الحكومية. هذه 
املـــكـــتـــبـــات، إذ أصــــــــدرت »نـــقـــابـــة املــكــتــبــّيــني 
أّول  عــي الكتاب« في تونس، 

ّ
ومـــوّردي ومــوز

من أمس الخميس، بيانًا تعلن فيه عن رفض 
قرار إغاق املكتبات.

ــة  ــزعـ ــد حــــجــــج هــــــــذا الــــــرفــــــض إلــــــــى نـ ــنـ ــتـ ــسـ تـ
»الكتاب  أن  البيان  شعاراتية، حيث ورد في 
مادة أساسية ال يمكن االستغناء عنها حتى 
فـــي حـــــاالت الــــحــــرب«، فـــي حـــني أن اإلشـــــارة 
أقــوى،  ل حجة 

ّ
ارتــيــاد املكتبات يمث ــة 

ّ
قــل إلــى 

باعتبار أن اإلبقاء على املكتبات مفتوحة لن 

يشّكل تهديدًا على الوضع الصّحي العام في 
حال جرى تطبيق البروتوكوالت الوقائية.

ــم يـــنـــس بــــيــــان الـــنـــقـــابـــة أن يــشــيــر  ــ أيــــضــــًا لـ
ــة واالجــتــمــاعــيــة  ــاديـ إلــــى تــــردي األوضــــــاع املـ
كورونا  فيروس  جــراء  واملكتبّيني  للمكتبات 
البيان  املستجد، ومن هذا املنطلق قد يكون 
ــــرب إلــــى لــفــت انــتــبــاه لــــــوزارة الــثــقــافــة كي  أقـ
ب حزمة إجراءات ملساعدة قطاع املكتبات 

ّ
ترت

كــمــا فعلت مــع قــطــاعــات أخـــرى مــثــل املــســرح 
واإلنتاج الدرامي والفنون التشكيلية.

يــتــضــّمــن الـــبـــيـــان حــجــجــًا أخــــــرى، بعضها 
طريف مثل تأكيد »ضــرورة إتاحة الفرصة 
خال  الــكــتــاب  لتوفير  التونسية  للعائات 
الـــعـــطـــلـــة الــصــيــفــيــة بــــهــــدف الــتــخــفــيــف مــن 
اآلثـــــــار الــســلــبــيــة لـــاســـتـــعـــمـــاالت املـــتـــزايـــدة 
وضمن  الفيديو«.  وألعاب  الذكية  للهواتف 
ــان هـــيـــاكـــل مــثــل  ــيــ ــبــ ــرة دعــــــا الــ ــكــ ــفــ نـــفـــس الــ
»اتـــحـــاد الــنــاشــريــن الــتــونــســيــني« و»اتـــحـــاد 
ـــاب« و»الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة لــلــنــشــر« 

ّ
ــت ــكـ الـ

إلــــى »االنــــخــــراط فـــي هــــذا املــســعــى مـــن أجــل 
معرفة أشمل تجعل من الكتاب آلية لثقافة 
بــاإلنــســان وبــقــدرتــه على  تــؤمــن  مجتمعية 

صوت من صقلّية

يحتّج أصحاب المكتبات 
في تونس على إغالق 

محالتهم ضمن إجراءات 
الحجر الصحي. لكن هل 
فّكروا في حلول تنّشط 

تجارتهم طوال العام؟

التصاُق الشاعر اإليطالي 
بأماكن يهجرها 

الجميع ومحاولُة 
الحفر فيها، جعال لغته 

الشعرية تتفجر على 
مفارقة يطلق عليها 

األنثروبولوجي فيتو 
تيتي »التجربة الفعلية 

والمؤلمة لمعنى 
االغتراب«، وهي ذلك 
الشعور المؤلم الذي 

يجتاح من اختار االنغراس 
في أماكن تركها أهلها

بعد أشهر طويلة 
من التوّقف، يستعيد 

المشهد الثقافي 
في تركيا نشاطه عبر 

العديد من البرامج 
والمهرجانات، في 

الكتاب والمسرح 
والسينما والموسيقى

إغالق المكتبات في تونس هل يوجد قرّاء خاّصون بفترة الحجر الصّحي؟

شهرٌ تعود فيه الحياة الثقافية إلى طبيعتها

نيكوال غراتو البقاء في مكان يهجره الجميع

تتدّفق الكلمات في 
قصيدة كبرى البطل 

األوحد فيها هو الزمن

ال تزال القطيعة بائنة 
بين شبكة المكتبات 

والعالم االفتراضي

أطلقت بلدية إسطنبول 
حملة لدعم المسارح 
بعد أشهر من اإلغالق

كأنه يستدعي من 
الالوعي بعضًا من 

خصائص الشعر الجاهلي

مواليد  من  إيطالي  ومسرحي  وكاتب  شاعرٌ  )الصورة(  غراتو  نيكوال 
مدينة باليرمو في صقلية عام 1975. أطلقت عليه الصحافة اإليطالية 
له  صــدر  ــرســوخ«.  »ال »شاعر  لقب 
العديد من المجموعات الشعرية 
سير  ــى  إل باإلضافة  والقصصية، 
»أشــرطــة  ومجموعة  شعبية. 
دار  عن  الصادرة  أزنافور«،  كاسيت 
آخر  هــي   ،2020 فــي   Macador
صدرت  وقد  المنشورة،  أعماله 
عن  حديثًا  العربية  إلى  ترجمتُها 
»دار ضّمة للنشر والتوزيع« بتوقيع 

أمل بوشارب.
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مشهد

فعاليات

ــو مــــا يـــظـــهـــر فــــي نــصــوص  ــ عــــن نـــفـــســـهـــا. وهــ
األقسام األربعة األولى من املجموعة املغزولة 
بنفس سردي ينهل من تقاليد كبار الشعراء 
اإليـــطـــالـــيـــني؛ مــثــل بـــافـــيـــزي وبــيــكــولــو، وذلـــك 
الرتباط البلدات بروح السردية العفوية لدى 
اإليطالي، وهي خصلة إيطالية أصيلة تشبه 
الشعرية العربية الفطرية. ولعل ذلك ما يبّرر 

فإن  املباشر،  مضمونه  عن  وبعيدًا  الفعل«. 
عــي 

ّ
بــيــان »نــقــابــة املكتبّيني ومــــوّردي ومــوز

الــكــتــاب« يشير إلـــى الــحــزمــة الــصــغــيــرة من 
ــعــتــمــد عــنــد كـــل إشـــكـــال في 

ُ
الــحــلــول الــتــي ت

الــحــيــاة الــثــقــافــيــة، وال يــمــّر أحـــد إلـــى مــا هو 
ابــتــكــاري، وذلـــك هــو بــالــضــبــط مــا تحتاجه 
ــع الـــكـــتـــاب فـــي تـــونـــس الـــيـــوم،  ــوزيـ عــمــلــيــة تـ
فالقطيعة ال تزال بائنة بني شبكة املكتبات 
والــــعــــالــــم االفــــتــــراضــــي، ضـــمـــن رؤيــــــة تــفــيــد 
بـــأن طـــرق الــتــرويــج الــجــديــد عــبــر اإلنــتــرنــت 
ستنهي دور املكتبات في الوقت الذي يمكن 

أن تحدث استفادة متبادلة.
 - يشيروا  أن  النقابة  على  املشرفني  يفت  لــم 
ربما من باب إحراج الحكومة - إلى أن »دواًل 
القراءة، حيث  عديدة شّجعت شعوبها على 
تطّورت مبيعات الكتاب لديها وارتفعت أرقام 
الصحي  الــحــجــر  تنفيذها  خـــال  املــعــامــات 
القول صائبًا بشكل  كــان هــذا  الشامل«. وإذا 
مــرور  أن  أنــه يخفي حقيقة مفادها   

ّ
إال عـــام، 

األزمــــة الــصــحــيــة بــســام عــلــى قــطــاع الــكــتــاب 
وإسبانيا  وبريطانيا  فرنسا  مثل  بلدان  في 
ــــرارات رســمــيــة، وإنــمــا  وأملــانــيــا لــم تصنعه قـ
منظومة شاملة تعمل بشكل ناجع تتضّمن 
ناشرين يعرفون جيدًا ما ينبغي إصداره في 
هــذا الــظــرف، وشريحة واسعة مّمن هم قــّراء 
طوال العام وليس بمناسبة الحجر الصّحي. 
بــالــتــالــي عــلــى مــن يــراهــن أصــحــاب املكتبات 
فــي تــونــس: هــل يــوجــد قـــّراء خــاّصــون بفترة 
فعله  ما  البيان  هــذا  الصّحي؟ يشبه  الحجر 

الصّرار في حكاية الفونتني الشهيرة.

اد لتيار »الباييزولوجيا« كوعاء 
ّ
النق اختيار 

فكري ألشعار غراتو، وعن ذلك يقول الشاعر: 
»في البلدات ال تزال القصة حية وحاضرة: كما 
أن بعدها الشفوي ال يزال قائمًا. لذلك فليس 
من النادر في أن يستوقفك عجوز في البلدة، 
ليحكي لك حكاية ما )...( بلداتنا أماكن مليئة 

ني، لذلك فهي زاخرة بالحكايات«. 
ّ
باملسن

ــقـــوة فــــي شــعــر  ــــون، الــــذيــــن يـــظـــهـــرون بـ
ّ
ــن املــــســ

ــو، لـــيـــســـوا حـــامـــلـــي املـــــــــــوروث األدبــــــي  ــ ــراتــ ــ غــ
اإليطالي وتقاليده فحسب، وإنما هم شاهدو 
عــيــان عــلــى مـــرور الـــزمـــن. »الـــزمـــن« الـــذي ُيعد 
الحقيقي في قصائد »أشرطة كاسيت  البطل 
الشاعر  افتتاح  بــعــدم  الــتــي تميزت  أزنــافــور« 
ــأن غـــراتـــو  ــ ــ لــنــصــوصــهــا بــــأحــــرف كـــبـــيـــرة »وكـ
يرغب في صهر كلماته ضمن تدفق متواصل 
لــأليــام والــســاعــات فــي قــصــيــدة كــبــرى واحـــدة 
البطل األوحــد فيها هو الــزمــن«. تقول فرانكا 

أالييمو في تصديرها للمجموعة. 
وهــكــذا تــبــدو قصائد غــراتــو أشــبــه بومضات 
أماكن شهدت  الــذاكــرة تستدعي حميمّية  من 
ـــبـــات الــــوقــــت والـــطـــبـــيـــعـــة، يـــحـــرص فــيــهــا 

ُّ
تـــقـــل

الشاعر على ذكر أسماء األشخاص واألشياء 

مـــن حـــولـــه ووصـــــف جــزئــيــاتــهــا بـــدقـــة كــأنــهــا 
ــه... لــكــن هـــل تخليد  ــولــ ــزال قــائــمــة مـــن حــ ــ ال تـ
الذكريات فحسب هي رسالة غراتو الشعرية، 
ــــى أي مــــدى تــنــطــوي هــــذه الــفــكــرة عـــن أي  وإلـ
تــجــديــد؟ يــتــســاءل الــنــاقــد مــاوريــزيــو روســـي، 
لــيــعــود ويــجــيــب أن شــعــريــة غـــراتـــو وِجــّدتــهــا 
الــذكــريــات كمفاتيح  تكمن فــي تــوظــيــف هـــذه 
آمــال مستقبلية. إذ ال بد  ألبــواب تنفغر على 
مـــن الـــغـــوص فـــي الــــذاكــــرة مـــن أجــــل اســتــدعــاء 

طاقة الحياة املتجّددة. 
ــارلـــو تــوزيــتــي  وفــــي ذات الـــســـيـــاق، يـــاحـــظ كـ
أنــه مــن الــافــت فــي ديـــوان غــراتــو أن استدعاء 
الــشــاعــر لــلــذكــريــات ال يــنــطــوي عــلــى شــعــريــة 
دمـــــار، بـــل يــشــيــر إلــــى احـــتـــرام عــمــيــق ألمــاكــن 
يحرص الكاتب أن تكون هي مسرح قصائده 
ــاٌر ال تــرتــبــط  ــكــ ــتـــي تـــتـــحـــّرك عـــلـــى ركـــحـــه أفــ الـ

بالضرورة بفلسفة شؤم وخراب.     
)كاتبة جزائرية مقيمة في إيطاليا(

حزمة صغيرة من الحلول

خروج تركي من الحظر

عند السادسة من يوم األحد 18 تموز/ يوليو الجاري، يُنّظم المتحف الفلسطيني 
حكاية  حول  تدور  التواصل،  مواقع  على  منّصاته  عبر  يبثّها  بُعد،  عن  نــدوًة 
مجموعة من األثواب الفلسطينية التقليدية التي قامت سيّداٌت من لجنة الحفاظ 

على التراث الفلسطيني باقتنائها قبل ثالثة عقود، من أجل الحفاظ عليها.

حدود:  بال  ندوات  سلسلة  التواصل،  وسائل  على  األحد،  غد  مساء  حتى  تستمرّ 
المهتّمة  العربي  األدب  جمعية  تنّظمها  التي  مكان،  كّل  في  العربي  األدب 
اليوم  برنامج  على  اإلنكليزية.  باللغة  القرّاء  إلى  العربية  والثقافة  الِكتابات  بتقديم 

ندوٌة حول مفاهيم الحقيقة في األدب، والكتابة الذاتية والمذّكرات.

اليوم،  مساء  من  السابعة  عند  تنطلق  بيروت،  في  الشمس  دّوار  مسرح  على 
جثّة على الرصيف، من  الجمعة 16 تموز/ يوليو، عروض مسرحية  وتستمر حتى 
إخراج أسامة حالل، عن نّص للكاتب السوري سعد اهلل ونوس قام بإعداده للمسرحية 
عمرو سّواح. يتناول العمل مسألة الموت انطالقًا من شخصية رجل متسّول، ويؤّديه 

كّل من حمزة حمادة، وشادي قاسم، ونادر عبد الحي، وينال منصور.

انتقال: فوتوغرافيا بول إيكوفيتش عنوان معرض صور ضوئية ُتقيمه مكتبة 
فرنسا الوطنية في باريس حتى الثاني والعشرين من آب/ أغسطس المقبل. ُتسلّط 
األعمال المعروضة الضوء على تجربة المصّور ذي األصول التشيكوسلوفاكية، 

والذي كان خالل القرن الماضي من أبرز أسماء ما يُعرف بفوتوغرافيا الشارع.

إسطنبول ـ أحمد زكريا

بــــعــــد حــــالــــة مـــــن الــــــركــــــود فـــــي املـــشـــهـــد 
ــركـــي، تــســّبــب فــيــهــا وبـــاء  ــتـ الــثــقــافــي الـ
كورونا املستجّد منذ النصف األّول من 
الــعــام املــاضــي، تــعــود الــحــيــاة الثقافية 
في الباد إلــى طبيعتها بعد قــرار رفع 
حــظــر الــتــجــّول وفــتــح قــاعــات السينما 
واملــســارح منذ األول مــن تــّمــوز/ يوليو 
الحظر  رفـــع  إجــــــراءات  أن   

ّ
إال الـــجـــاري. 

ــع قــــــرار رئـــاســـي  ــقـــت مــ ــرافـ فــــي تـــركـــيـــا تـ
بمنع الفعاليات املوسيقية في األماكن 
العامة بعد منتصف الليل، وقد تسّبب 
هـــذا الـــقـــرار بــجــدل واســـع فــي األوســـاط 
الثقافية والسياسية أيضًا، ولم ُيحسم 

حتى اآلن.
أبـــرز األحــــداث الثقافية فــي مجال   

ّ
لــعــل

السينما هي عودة »مهرجان إسطنبول 
ــــني،  ــعـ ــ ــــي دورتـــــــــه األربـ ــنـــمـــائـــي« فـ ــيـ الـــسـ
للثقافة  إسطنبول  »وقـــف  يقيمه  الـــذي 
بـــدأت فعالياته فــي األّول  والــفــن«. وقــد 
مـــن تـــمـــوز/ يــولــيــو وتــســتــمــر حــتــى 13 
مـــن الــشــهــر نــفــســه. ويــشــهــد املــهــرجــان 
الــعــام، وستمنح  تنافس 13 فيلمًا هــذا 
ــتـــادة  ــعـ ــا املـ ــزهــ ــوائــ لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم جــ
فـــي تــســعــة مـــجـــاالت؛ هـــي أفــضــل فــيــلــم، 
وأفضل مخرج، وجائزة لجنة التحكيم 
ل، 

ّ
لة، وأفضل ممث

ّ
الخاصة، وأفضل ممث

وأفـــضـــل ســيــنــاريــو، وأفـــضـــل تــصــويــر، 
وأفضل مونتاج، وأفضل موسيقى.

وبــعــد إغـــاق املــســارح فــي جميع املــدن 
ــة الـــجـــائـــحـــة ومـــا  ــ ــدايـ ــ الـــتـــركـــيـــة مـــنـــذ بـ
تسّبب به ذلك من ضرر لعدد كبير من 
املــســرحــّيــني، أعــلــنــت بــلــديــة إســطــنــبــول 
عن دعمها املسارح ضمن حملة كبيرة، 
الستائر في إسطنبول«.  ح 

َ
فت

ُ
»لت باسم 

ــّدت الــبــلــديــة بــرنــامــجــًا يتضّمن  وقـــد أعــ
مراكز  فــي  مّجانًا  مسرحية   230 تقديم 
ثقافية مختلفة في جميع أنحاء املدينة، 
بـــدءًا مــن يـــوم أمـــس الجمعة وحــتــى 22 

آب/ أغسطس املقبل.
وشــهــدت مــديــنــة إســطــنــبــول أيــضــًا، في 
األّول من هذا الشهر، انطاق »مهرجان 
إسطنبول الدولي لألوبرا«، في نسخته 
مه »املديرية 

ّ
الثانية عشرة، والــذي تنظ

الــعــامــة لــألوبــرا والــبــالــيــه« فــي »حديقة 
مــتــاحــف إســطــنــبــول« األثـــريـــة، وســـوف 
السبت. كما عاد  يستمر حتى بعد غد 

ــاب 
ّ
أيــضــًا حــفــات تــوقــيــع لــبــعــض الــُكــت

جمهورهم  عن  غابوا  الذين  والشعراء، 
ــقــام 

ُ
طـــوال فــتــرة اإلغــــاق، حــيــث كــانــت ت

أغلب النشاطات عبر تطبيق »زووم«.
جــديــر بــالــذكــر أن مـــن أبــــرز الــفــعــالــيــات 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــا فـ ــيـ ــركـ ــــي تـ قــــيــــمــــت فـ

ُ
ــتــــي أ الــ

ــقــــدس  ــــروع »عـــــــــرض الــ ــشــ ــ األخـــــــيـــــــرة، مــ
ــصــال 

ّ
مته دائــــرة االت

ّ
الــرقــمــي« الـــذي نظ

مرمراي  ة 
ّ
بمحط التركية،  الرئاسة  فــي 

في حي يني كابي. وقد بدأ املعرض في 

الرابع عشر من الشهر املاضي ويستمّر 
ــــني، 12 تـــمـــوز/  ــنــ ــ حـــتـــى بـــعـــد غــــــٍد اإلثــ
ــاري، ويــســتــقــبــل جــمــهــوره  ــجــ يــولــيــو الــ
مــّجــانــًا. يتناول املــعــرض تــاريــخ مدينة 
فيلم  مــراحــل مختلفة، عبر  فــي  الــقــدس 
بتقنية الهولوغرام ثاثية األبعاد، كما 
يــتــضــّمــن صــــورًا حــديــثــة لــــدور الــعــبــادة 
ط الضوء على مراحل 

ّ
في القدس، ويسل

احتال فلسطني، وصواًل إلى محاوالت 
االحـــتـــال الــصــهــيــونــي األخـــيـــرة لــطــرد 

سّكان حي الشيخ جراح من بيوتهم.
العربية  الــثــقــافــة  يــخــص  وأخـــيـــرًا، فيما 
قام فعاليات 

ُ
ر أن ت

َ
في تركيا، فمن املنتظ

»مـــعـــرض إســطــنــبــول الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
العربي« في دورته السادسة هذا العام، 
بني 9 و17 تشرين األول/ أكتوبر املقبل، 
فــيــمــا لـــم يــتــّم اإلعـــــان عـــن أســـمـــاء دور 

النشر العربية والتركية املشاركة بعد.

»مـــســـرح جــمــيــل تـــوبـــوزلـــو« الســتــقــبــال 
جماهيره فــي بــدايــة هــذا الشهر، وُيــَعــّد 
ــتــــوح، الــــــذي يـــقـــع فــي  ــفــ ــرح املــ ــســ هـــــذا املــ
ــرز أمـــاكـــن إقــامــة  مــنــطــقــة حــربــيــة، مـــن أبــ
ــفـــات املــوســيــقــيــة فــــي إســطــنــبــول.  الـــحـ
ويقدم أبرز املوسيقيني األتراك حفاتهم 
على هــذا املسرح خــال موسم الصيف، 
ــالــــوك لــيــفــنــت، وهــايــكــو  مــــن بــيــنــهــم: هــ

جابكني، وكوراي أفجي.
ـــرض  ــعـ ــات »مــ ــيــ ــالــ ــعــ ــغــــــاء فــ ونــــــظــــــرًا إللــــ
إســـطـــنـــبـــول الــــدولــــي لـــلـــكـــتـــاب« بــســبــب 
ر دور  الجائحة في العام املاضي، وتضرُّ
النشر التركية، أطلقت بلدية بشيكتاش 
فــي  والــــِكــــتــــاب«  األدب  »أيـــــــام  ــامـــج  ــرنـ بـ
الخامس من تموز/ يوليو، من أجل دعم 
ملـــدة 13  الفعالية  الــنــاشــريــن. وتــســتــمــّر 
ليفنت، بمشاركة  فــي ساحة حــي  يومًا 
ــنــــشــــر. وتـــتـــضـــّمـــن  الــ ــــن دور  مـ الــــعــــديــــد 
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واجهة مكتبة في تونس العاصمة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



الجزائر وأطلق على نفسه اسم عبداهلل  بعد أن اعتنق اإلسالم في 
بصحبة  الحج  إلى  بحرا  التوجه  كورتيلمون  ـ  جيرفيه  قرر  البشير،  بن 

مجموعة من المغاربة عبر ميناء الصويرة 

زيارة مكة
رحلة حج مصور فرنسي 

في القرن التاسع عشر

صالة المغرب في الحرم الشريف

تيسير خلف

تــخــتــلــف رحــلــة املـــصـــور الــفــرنــســي 
جول جيرفيه - كورتيلمون )1863-
العام  فــي  املــكــرمــة  إلــى مكة   )1931
1894 عن باقي رحات الغربيني الذين قصدوا 
ــأن دوافـــعـــه كــانــت إيــمــانــيــة،  أرض الــحــجــاز، بـ
أن  املــرحــلــة، وأراد  فــي تلك  إذ اعتنق اإلســـام 
يــؤدي فريضة الــحــج. ورغــم أننا ال نعرف ما 
الذي حصل معه في ما بعد، هل استمر على 
إســامــه حــتــى وفــاتــه؛ أم ال، ولــكــن املــؤكــد أنــه 
حج وهو مسلم، كما يتبني من النص الجميل 
ن فيه وقائع رحلته، ونشره في العام  الذي دوَّ

1896 بعنوان »رحلتي إلى مكة«.
ولــــد جــيــرفــيــه - كــورتــيــلــمــون قــــرب بــاريــس 
في العام 1863م، غير أنه نشأ وترعرع في 
اهتمامًا  يفاعته  منذ  أظهر  حيث  الجزائر، 
ــبـــحـــث عــن  غـــيـــر عــــــادي بـــفـــن الـــتـــصـــويـــر والـ
الــــغــــرائــــب، فــــطــــاف فــــي أراضــــــــي الــســلــطــنــة 
ــرب  ــ ــغـ ــ ــــس واملـ ــونــ ــ ــر وتــ ــ ــــصـ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة ومـ
وإســـبـــانـــيـــا والـــهـــنـــد والــــصــــني، وأســـــس في 
املصورة  الشرائح  لعرض  غاليري  بــاريــس 
ــي تـــشـــكـــل مــــوضــــوعــــات مـــتـــكـــامـــلـــة عــن  ــتــ الــ
ــا. وفــــي الــحــرب  املــنــاطــق الـــتـــي كــــان يــــزورهــ
القتال  ســاحــات  فــي  التقط  األولـــى  العاملية 
ــة الـــتـــي عـــرفـــهـــا فــن  ــلـــونـ أولــــــى الـــلـــقـــطـــات املـ
الــعــالــم، ونشر  الــفــوتــوغــرافــي فــي  التصوير 
عــددًا كبيرًا مــن الكتب املــصــورة، وعمل في 
األميركية،  »ناشيونال جيوغرافيك«  مجلة 
عــظــيــمــًا  فـــوتـــوغـــرافـــيـــًا  تــــراثــــًا  ه  وراء ــرك  ــ وتــ
مختلفة  مــؤســســات  بــمــجــمــوعــاتــه  تحتفظ 

حول العالم.

الحاج عبداهلل بن البشير
الجزائر وأطلق  اعتنق اإلســام في  أن  بعد 
عــلــى نفسه اســـم عــبــدالــلــه بــن الــبــشــيــر، قــرر 
الحج  إلــى  الــتــوجــه  كورتيلمون   – جيرفيه 
بــصــحــبــة مــجــمــوعــة مـــن الــحــجــاج املــغــاربــة 
انــطــلــقــت الــســفــيــنــة الــتــي أقــلــتــهــم مــن ميناء 
السفينة تحطمت  ولكن  املغربي،  الصويرة 
الــركــاب وأمتعتهم.  قــرب ميناء جــدة، فنجا 
ــجـــح رحـــالـــتـــنـــا  ــة؛ نـ ــمــ ــعــــد صــــعــــوبــــات جــ وبــ
ــى مــركــز  ــة، بــالــعــبــور إلــ ــاربـ ــغـ وأصـــحـــابـــه املـ
الــجــمــرك والــفــحــص الــطــبــي، فــأثــارت هيئته 
ــال الــشــرطــة الــعــثــمــانــيــة،  ولــبــاســه ريــبــة رجــ
خــصــوصــًا أنـــه لــم يــكــن يجيد الــتــركــيــة، أمــا 
عربيته فكانت مشوبة باللهجة الجزائرية، 
لــوال تدخل  إلــى مركز احتجاز  اقتياده  فتم 
املـــطـــوف املــغــربــي الـــحـــاج أكــلــي الــــذي شــرح 
ولكنهم  فأطلقوا سراحه،  الوضع،  للشرطة 
الذي  األمــر  الدقيقة،  املراقبة  وضعوه تحت 
الـــحـــاج أكـــلـــي ألن يــطــلــب مــنــه تغيير  دعــــا 
مظهره وحــاقــة شعره وارتـــداء لباس غير 

اللباس األوروبي.
في  بجولة  رحالتنا  أكلي  الحاج  اصطحب 
ميناء جدة، وكان ذلك في صيف الهب كما 

شمس  تحت  تتثاءب  املدينة  فألفى  يــبــدو، 
حـــارقـــة أدخـــلـــت الــكــآبــة إلـــى نــفــســه، وكــانــت 
الناس  على  تنقض  التي  الناموس  أســراب 
فــي جــو مــن الــرطــوبــة الــخــانــقــة، قــد أضافت 
بعدًا آخر لهذا الجو املرهق؛ الخالي من أي 
مساحة خضراء؛ يمكن أن تكسر رتابة اللون 
األصفر الترابي الذي يحيطه من كل جانب، 
ولــكــنــه يــفــاجــأ بـــشـــوارع املــديــنــة وبــازارتــهــا 
مــركــزًا تجاريًا  جـــدة  كـــون  املمتلئة حــيــويــة 
ــا بــيــوتــهــا فـــاحـــظ أنـــهـــا محكمة  كــبــيــرًا. أمــ
البناء، وجدرانها مبنية بالحجارة، مزينة 
الــرواشــن. ويحدثنا رحالتنا  أنــواع  بأجمل 
عن زيارته في صباح اليوم التالي ملقام أمنا 
حواء، قبل أن يطوف في شوارع املدينة قرب 
السور الذي يقول إنه يحميها من هجمات 
البدو. ولكنه ياحظ أن هذا السور قد تآكل 
فــي بعض املــواضــع، وهــو مــا يشكل خطرًا 
أكلي  الــحــاج  محدثه  رأي  بحسب   ،

ً
محتما

الذي انتقد بشدة تهاون العثمانيني.

التوجه إلى مكة
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي قــــرر الـــحـــجـــاج املــغــاربــة 
املكرمة  مكة  إلــى  الــتــوجــه  رحالتنا  ومعهم 
ــان يحلم  ــه كــ ــم أنــ عــلــى ظـــهـــور الــحــمــيــر، رغــ
بــالــســفــر إلــيــهــا عــلــى ظــهــر جــمــل، نــظــرًا ألن 
ــــي هـــذه  ــو املـــطـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـ ــ الـــجـــمـــل هـ
الــصــحــراء املــقــفــرة، كــمــا يــقــول. ويــــردف: إنــه 
حـــيـــوان خــلــق مـــن أجـــل الــصــحــراء ملــواجــهــة 
ــكـــن كـــان  ــبــــاد الــعــتــيــقــة. ولـ ــذه الــ ــ ــة هـ وحـــشـ
عليهم أن يقضوا يومني في السفر، ولذلك 
هذا  على  املــدربــة  الحمير  استئجار  قـــرروا 
أكثر  مسيرها  يستغرق  لن  والتي  الطريق، 

من يوم واحد من دون تبديل الرواحل.
ــبــــس ثــــــوب اإلحـــــــــرام،  ــأ رحـــالـــتـــنـــا ولــ تــــوضــ
وامتطى حماره، عاري الجذع حليق الرأس 
فـــي الـــســـاعـــة الــثــانــيــة ظـــهـــرًا، تــحــت شمس 
الهـــبـــة، وهـــو يــتــهــيــب مـــن إصــابــتــه بضربة 
ــريـــق: »ســـرنـــا  ــطـ شـــمـــس. ويــــقــــول واصــــفــــًا الـ
أن  قبل  كيلومترًا،   16 رملي نحو  في سهل 
مــبــاغــت ليسير بني  الــطــريــق بشكل  يــرتــفــع 
مرتفعات جبال الحجاز الجرداء التي تشبه 
الــبــراكــني الــخــامــدة وتــبــدو كحبات مسبحة 
)..( بدا من بعيد مركز تركي يحتل  طويلة 
ويلتمع  األفـــق،  رؤيـــة  عنا  يحجب  مرتفعًا، 
في أعاه ضوء مصباح يريد أن يقول: نحن 

هنا مستعدون ألي طارئ«.
فــي منتصف الــطــريــق صــادفــوا قــوافــل جمال 
الــرمــل مــن دون أن تحدث  تسير عــلــى كــثــبــان 
صوتًا في مشيتها، وقد أثار صمت قادة هذه 
الــقــوافــل ريــبــة رحــالــتــنــا ورفـــاقـــه الــذيــن ظنوا 
أنــواع الظنون الشريرة، ولذلك  فيهم مختلف 
 كما خططوا 

ً
لم يمكثوا في قرية حــّدة طويا

سابقًا، بل تابعوا رحلتهم بعد أن أدوا الصاة 
جماعة، وتناولوا وجبتهم املكونة من البيض 
يجتازون  كــانــوا  وبينما  الغنم.  بــزبــدة  املقلي 
كثبان الرمل الكبيرة بدا الهال له باهتًا، يكاد 
ال يــضــيء أكــثــر مــن ضــوء الــنــجــوم، فــدخــل في 
حلم بــني الصحو وبــني الــنــوم، وأخــذ يهجس 
ــة، ومــســتــقــبــلــه  ــيــ ــاضــ ــيـــره، وحـــيـــاتـــه املــ بـــمـــصـ
وذكرياته في البلدان التي زارها، من غرناطة 
ــــى طــلــيــطــلــة وأســــوارهــــا  ــر الــــحــــمــــراء، إلـ وقـــصـ
على  إشبيلية  فــي  الشمس  وغـــروب  القديمة، 
تلمسان،  الــذهــب، وملقة، وطنجة، وقمر  بــرج 
ــزائـــري، ثم  وعــــدو الــخــيــالــة فـــي الــجــنــوب الـــجـ
ــنـــبـــول، والـــقـــدس،  دمـــشـــق، وبــــورصــــة، وإســـطـ
والقاهرة، وأثينا، وضواحي باريس، وأودية 
فـــرنـــســـا وحـــدائـــقـــهـــا وأزهـــــــارهـــــــا، وذكــــريــــات 
عائلته، وأمه، واألصدقاء الذين ودعوه بحزن 

كبير ظنًا منهم أنه لن يعود.
ــة املــــكــــرمــــة فــجــرًا  ــكـ ــى مـ ــ ــلـــون إلــ أخــــيــــرًا يـــصـ
كــــان ثمة  الــــحــــرام، حــيــث  ــوا األرض  ــلــ ودخــ
عمودان إسمنتيان، يحرم الصيد أو قتل أي 
كائن حي بعدهما. وبالفعل شاهد رحالتنا 
ـــاف الــصــحــراء وهــي 

َّ
أســــراب الــحــجــل، وخـــط

البشر  مـــن دون خــــوف، ألن  أمــامــهــم  ــدرج  تــ
أصـــبـــحـــوا أمـــامـــهـــا مــبــعــث طــمــأنــيــنــة، كــمــا 
شاهد أســراب الحمام البري تحوم حولهم 
مــشــكــلــة ســحــابــات فـــي الــســمــاء، أو حينما 
تتوقف تحت أرجل رواحلهم بألفة شديدة، 
كما الحظ وجود فراخ القمري املتخلفة عن 
األسراب وكأنها كانت تنتظر من يدوسها، 
وهــو ما أثــار بداخله رعبًا من ارتكاب هذه 

الجريمة، كما يقول.
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جــــــاب جــــــول جـــيـــرفـــيـــه - كـــورتـــيـــلـــمـــون 
)الـــــــصـــــــورة( شـــــــــوارع وبــــــــــــــازارات مــكــة 
املــكــرمــة بــأمــان، بصحبة عــبــد الــواحــد، 
أو  ــري  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ الــــــدرويــــــش  بـــرفـــقـــة  أو 
أحــمــد بــوشــنــاق، وكــتــب وصــفــًا لحركة 
التي  البضائع  البيع والــشــراء، وأنـــواع 
والعمامات،  األحــزمــة،  مثل  فيها،  تباع 
والقفاطني، والزيوت العطرية مثل زيت 
واملشغوالت،  واملــســك،  الصندل،  خشب 
والــخــنــاجــر الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا هــنــاك 
اسم »الجنبية«، والتي يقول إن أعراب 

البادية يتمنطقون فيها.
ويـــشـــيـــر جــيــرفــيــه – كـــورتـــيـــلـــمـــون فــي 
إلــى  املــقــدســة  مــعــرض وصــفــه للمدينة 
املــائــة ألف  أن عــدد سكانها يــربــو على 
وأن  الهنود،  من  أرباعهم  ثاثة  نسمة، 
القوانني الحالية باتت تسمح للحجاج 
ــان ذلــك  بــالــبــقــاء فــي املــديــنــة، بــعــد أن كـ
ممنوعًا فيما سلف من األيام، حيث كان يطوف املنادون بعد انتهاء فريضة الحج في 

الشوارع؛ وهم يحثون الحجاج على العودة إلى ديارهم التي أتوا منها.

وصف المدينة

ن صــداقــات في  ــوَّ يخبرنا أنـــه كـ
املــديــنــة املــقــدســة، ومـــن أبـــرز من 
صادقهم رجل من أصل مغربي 
يـــدعـــى عــبــد الــــواحــــد يــعــمــل في 
ــزوج مــن  ــ ــتـ ــ ــة الــــجــــلــــود، مـ ــ ــاغـ ــ دبـ
ــرف بــفــضــلــه  ــعــ ــة، وقــــــد تــ ــديــ ــنــ هــ
املكرمة  مكة  تفاصيل  أدق  على 
ــبـــاح  صـ وذات  ــا.  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــواحـ ــ وضـ
الــواحــد  مــع صديقه عبد  صعد 
إلــى قمة جبل أبــي قبيس، وهو 
ــي ســـجـــادة  ــرا فــ ــيـ ــامـ ــكـ يــخــفــي الـ
بالتقاط صورة  الــصــاة، طمعًا 
بـــانـــورامـــيـــة لــلــمــديــنــة املــقــدســة. 
ــان الــخــطــر  ــ وفــــي ذلــــك يـــقـــول: »كـ
مضاعفًا فــي هـــذا الــيــوم، ســواء 
أو  الـــوعـــر،  الــجــبــل  لجهة تسلق 
القبة  في  للصاة  التوجه  لعدم 
الـــتـــي تــحــتــل الـــقـــمـــة. كــــان خطر 
إثارة انتباه حراس املقام الذين 
ــتـــرصـــدون مـــا يــحــمــلــه الـــــزوار  يـ
ــكــــي نـــــــؤدي الـــصـــاة  . ولــ

ً
مـــــاثـــــا

فــي هـــذه الــقــبــة كـــان ينبغي مد 
ــي أخـــفـــيـــت بــهــا  ــتــ الــــســــجــــادة الــ
عــدســتــي املــكــبــرة الـــتـــي لـــم يكن 
ــي مــكــان  بـــوســـعـــي إخــــفــــاؤهــــا فــ
آخـــــر. ولـــذلـــك تــســلــقــنــا الــجــانــب 
ــهــــدوء مــن  ــر مــــن الـــجـــبـــل بــ الــــوعــ
أروع  مــا  خلفنا.  ننظر  ان  دون 
ــنـــة  املــــشــــهــــد مـــــن األعــــــلــــــى. املـــديـ
ومن  ناظرينا،  أمــام  تمتد  كلها 
ــان  كــ ــو  ــ ــجـ ــ الـ أن  ــن حـــظـــنـــا  ــســ حــ
صحوًا، بحيث نستطيع أن نرى 
بوضوح تام أي جسم في الحرم 
الـــشـــريـــف مــهــمــا كـــــان صــغــيــرًا. 
أخـــذت الــكــامــيــرا اللــتــقــاط صــور 
الــصــورة  فالتقطت  بــانــورامــيــة، 
األولــــــــى، فـــالـــثـــانـــيـــة، فــالــثــالــثــة، 
التقطت  فالخامسة.  فــالــرابــعــة، 
هــذه الــصــور كلها وأنـــا خاضع 
ــيـــر خــــــــاص، كـــمـــا لـــــو أنـــي  ــأثـ ــتـ لـ

 خارقًا«.
ً
أنجزت للتو عما

لـــقـــد كـــانـــت الـــلـــقـــطـــات الــخــمــس 
املقدسة  للمدينة  التقطها  التي 
هــي األولــــى ملــكــة املــكــرمــة، وهــي 
الــــصــــور األكــــثــــر بــــاغــــة مــــن أي 
وصــــف، بــحــســب تــعــبــيــره، فهي 
تسمح بتقديم تصور دقيق عن 
املدينة  لــهــذه  الــروحــيــة  األهمية 

عند املسلمني. 

إخفاء 
الكاميرا

بــعــد أن يــتــجــاوز وصــحــبــه أحـــد منعطفات 
الــطــريــق، يــجــد رحــالــتــنــا نــفــســه فــي املــديــنــة 
يقتربان  التي تختبئ بني جبلني  املقدسة، 
ــم يــعــلــم  ــ ــعــــض، حـــيـــث لـ ــبــ ــن بـــعـــضـــهـــمـــا الــ ــ مـ
بدخوله املدينة إال بعد السير في شوارعها، 
إذ لم يكن ثمة مكان يتيح لقطة بانورامية 
للمدينة، فالشوارع تتتابع، وكلها تتشابه 
وصــــواًل إلـــى الــحــرم الــشــريــف املـــتـــواري في 

مكان أسفل املدينة.
يقول جيرفيه – كورتيلمون واصفًا لحظة 
دخــولــه الــحــرم: »بــعــد ترحيب املــطــوف عبد 
ــنـــا فــــنــــاء الـــحـــرم  ــلـ ــاق، دخـ ــنــ الـــرحـــمـــن بــــوشــ
الــوحــيــد في  الكبير  الــشــريــف وهــو املسجد 
أمامنا  فة تشمخ  املشرَّ الكعبة  املكرمة،  مكة 
ــــوداء  ــــسـ ــا كـــســـوتـــهـــا الـ ــهـ ــــال، تـــحـــيـــط بـ ــــجـ بـ
ــادر املــطــوف  املــزخــرفــة )..( عــنــد وصـــولـــي بــ
: أخــــي، أرجــــو أال تــعــتــقــد بــأنــك تعبد 

ً
قـــائـــا

ــذا الـــقـــمـــاش، أو الــذهــب  ــذا الــحــجــر، أو هــ هــ
الذي يحيط بها، أنت هنا في مركز العالم، 

الــقــلــوب بــاإليــمــان. الــلــه أكــبــر، يـــرد الجميع 
ولكن عدد  أكبر.  الله  واحــد خافت:  بصوت 
 مفعمًا 

ً
املصلني الكبير يجعل الصوت هائا

ــــدة طـــويـــلـــة مــــع ركــــوع  بــــاإليــــمــــان، يــــتــــردد ملـ
املصلني. تتواصل الصاة، وتتواصل معها 
جــبــاه املــصــلــني فــي مــامــســة األرض مرتني 
خضوعا لله، ثم تتوالى الركعات في حركات 
املصلون  فــيــزداد  بــالــجــال،  هــادئــة ممتلئة 

وقارًا إلى أن تنتهي الصاة بالسام«.
بأن  رحالتنا  يخبرنا  الــصــاة  انــتــهــاء  بعد 
»املــصــلــني يــســتــمــرون بــالــجــلــوس فــي حالة 
باملسابح  ربــهــم  وهــم يسبحون  التأمل  مــن 
العاج، وشيئًا  من  غالبيتها  في  املصنوعة 
فشيئًا يــهــبــط الــظــام ويــلــقــي بــظــالــه على 
الحرم الشريف. وبعد أن يصبح الظام أكثر 
البيضاء  بأرديتهم  املؤمنون  يعود  حلكة، 
إلى الطواف من جديد، يتحركون، كالظال 
فــــوق بــــاط صــقــيــل حــــول الــكــعــبــة املــشــرفــة، 
وتـــضـــاء مــصــابــيــح فــتــنــيــر الـــحـــرم وتضفي 

العالم  فــي  املــصــلــني  هــنــا جميع  إلـــى  يتجه 
اإلســـامـــي، أنـــت هــنــا قــريــب مــن الــلــه. كانت 
الساعة تقترب من السادسة، وثمة بصيص 
ضوء وردي يضفي على املوجودات مسحة 
نـــديـــة. جــلــســنــا فـــي ســاحــة الـــحـــرم الــشــريــف 
تــتــنــازعــنــا مـــشـــاعـــر الـــحـــب الــــجــــال. وبــعــد 
هنيهة تــأمــل بــدأنــا بــأولــى الــصــلــوات. لقد 
شربت بانتعاش كبير من مــاء زمــزم حيث 

كنت أطلب املزيد منه«.
ويـــحـــدثـــنـــا رحـــالـــتـــنـــا عــــن بـــعـــض املــــرويــــات 
ماء  عــن  العامة  يتداولها  التي  األســطــوريــة 
املسلمني يشرقون  أن غير  قبيل  مــن  زمـــزم، 
عند شربهم منه، وأن أصحاب النية السيئة 

سيجدونه كريهًا.
صاة  كورتيلمون   – جيرفيه  لنا  ويــصــف 
املـــغـــرب فـــي الـــحـــرم فــيــقــول: »عـــشـــرون ألــف 
ــفــــوف مــنــتــظــمــة،  ــراصـــــون بــــصــ ــتـــ  مـــ

ّ
ــل ــ ــــصـ مـ

يــقــفــون بــخــشــوع. بــســم الــلــه؛ يــســود صمت 
مــطــبــق أروقـــــــة الــــحــــرم الـــشـــريـــف، وتــمــتــلــئ 

عــلــى املـــكـــان جـــمـــااًل خـــاصـــًا. ويـــبـــدأ الــنــاس 
بــالــتــحــاور فــيــمــا بــيــنــهــم، وتــــــزداد الــحــركــة 

باتجاه األبواب إلى أن يغادر الجميع«.
بــعــد ذلــــك يــحــدثــنــا عـــن بـــيـــوت مــكــة املــكــرمــة 
التي يحتل فيها السطح في هذا الوقت من 
يقول  كما  فالسطوح  خــاصــة،  أهمية  السنة 
هــي شقق سكنية مــن دون ســقــوف، محاطة 
اللنب املتراص  بجدران منخفضة مبنية من 
فراغات.  وبينها  مرتبة،  مربعات  على شكل 
ــيـــب يـــســـمـــح بـــمـــرور  ــتـــرتـ ــذا الـ ــ ويــــقــــول إن هــ
الــهــواء بكل حرية من دون أن يكشف الجار 
ــاره. ويــلــفــت الــنــظــر إلـــى أن أهـــل مكة  بــيــت جــ
يــصــعــدون إلـــى هـــذه الــســطــوح لــكــي يــنــامــوا 
فيها طوال شهور عديدة من السنة. ويقول 
طبقات،  إلــى  يقسم  الكبير  البيت  سطح  إن 
فــيــغــدو عــلــى شــكــل مـــدرج لــكــي يصبح أكثر 
مــاءمــة وســتــرًا. ويــضــيــف: إن ســطــح البيت 
هو املكان األكثر إمتاعًا، فيه ينام الناس على 

الحصر، وال يحتاج املرء فيه إلى أغطية.

حجاج في مكة 
نهايات القرن التاسع 

)Getty( عشر
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رفض مهاجم املنتخب البرازيلي، ريتشارليسون، 
التعليق على التقارير التي ربطت اسمه باالنتقال 

إلى فريق ريال مدريد اإلسباني أخيرًا، مشددًا 
على أن كامل تركيزه منصب على نهائي »كوبا 

أميركا«. وأوضح ريتشارليسون في تصريحات 
ل التركيز في عملي بأفضل شكل 

ّ
صحافية »أفض

ممكن وأن أعيش الحاضر. واآلن أصب كامل 
تركيزي على »كوبا أميركا« فقط، أريد أن أرفع 

كأس البطولة وال أفكر في أي شيء آخر«.

أعلن فريق سبيزيا اإليطالي التعاقد مع املدير 
الفني، اإليطالي من أصل برازيلي، تياغو موتا، 

وذلك لتدريب الفريق بداية من املوسم املقبل، في 
محاولة جديدة منه ملواصلة مسيرته في الدرجة 

األولى، والذي تأهل لها العام املاضي. ومن 
املقرر أن يتولى موتا )38 سنة(، تدريب الفريق 

ملدة 3 مواسم قادمة، وستكون هذه هي التجربة 
الثانية له مع فريق إيطالي، إذ تولى تدريب 

فريق جنوى في عام 2019.

حذر العب خط وسط املنتخب البرازيلي، 
كاسيميرو، من قوة املنتخب األرجنتيني، وقال 

في مؤتمر صحافي: »منتخب األرجنتني منتخب 
مليء بالاعبني املميزين. وال يمكن اختصاره 
في العب واحد. نعرف قيمة ميسي، فهو العب 

رائع، ولكن علينا أن نقّدر املنتخب األرجنتيني 
ونحترمه بالشكل املطلوب، وأيضًا ال تقتصر 

خطورة األرجنتني على ميسي والوتارو مارتينيز 
فقط، األرجنتني تملك مجموعة العبني ُمميزين«.

ريتشارليسون يرفض 
التعليق على إمكانية 
انتقاله إلى ريال مدريد

تياغو موتا يتولى تدريب 
فريق سبيزيا اإليطالي 

الصاعد حديثًا

كاسيميرو: منتخب 
األرجنتين ليس ليونيل 

ميسي فقط

تأهلت األسترالية، 
آشلي بارتي، 
لنهائي بطولة 
ويمبلدون 
للتنس للمرة 
األولى بفوزها 
على األلمانية، 
آنجليك كيربر، 
وفازت بطلة 
»روالن غاروس« 
في عام 2019 
والتي لم تصل 
من قبل إلى 
النهائي في 
ويمبلدون، 
بالمباراة بنتيجة 
)6 - 3( و)7 - 6( 
و)7 - 3(. وهذه 
هي المباراة 
الخامسة على 
التوالي التي 
تحسمها بارتي 
من مجموعتين 
فقط، على أن 
تواجه بارتي 
في المباراة 
النهائية كارولينا 
بليسكوفا التي 
تفوقت على 
أرينا سابالينك.

)Getty( »تسعى بارتي لتحقيق لقب جديد في »الغراند سالم

نهائي »ويمبلدون«
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قتيبة خطيب

شـــهـــدت مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كـــأس 
األمــم األوروبــيــة لكرة الــقــدم 2020، 
ــد،  ــ ــوم غــــــٍد، األحـ ــ ــتـــي ســتــنــتــهــي يـ الـ
إنكلترا  منتخب  بــني  الــنــهــائــيــة  بــاملــواجــهــة 
ومـــنـــافـــســـه مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى مــلــعــب 
ــداث  »ويــمــبــلــي« الــشــهــيــر، الــعــديــد مـــن األحــ
ــرة واألرقـــــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة  ــيــ ــثــ ــــف املــ ــ ــواقـ ــ ــ واملـ

التاريخية.
 أبـــرز األحـــداث الــتــي حصلت فــي دور 

ّ
ولــعــل

األوروبية،  األمــم  كأس  ببطولة  املجموعات 
الخروج الغريب ملنتخب تركيا، الذي تلقى 
3 هزائم متتالية في املجموعة األولى، رغم 
أن التوقعات كانت تشير إلى أنه »الحصان 

لندن ـ العربي الجديد

النجم املخضرم كريستيانو  انتهت حكاية 
رونالدو قائد منتخب البرتغال في بطولة 
»يورو 2020«، بعدما خرج على يد منافسه 
وفشل  النهائي،  ثمن  فــي  بلجيكا  منتخب 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى لــقــب املــســابــقــة الــقــاريــة، 
الــعــديــد مــن األرقـــام  لكنه اســتــطــاع تحقيق 
ــن تــســجــيــل 5  الــقــيــاســيــة، ومــنــهــا تــمــكــنــه مـ
أهداف، جعلته يتقاسم صدارة الهّدافني مع 
باتريك شيك مهاجم التشيك )5 أهداف لكل 

منهما(.
ــم املــــخــــضــــرم كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــنــــجــ وتـــــألـــــق الــ
رونالدو خال يورو 2020 رغم الخروج من 
دور الـ16، حيث غادر املسابقة القارية وهو 
هــّداف لها بــإحــرازه 5 أهــداف، وصنع هدفًا 
ــع، فيما نجح »صــاروخ  فــي املــبــاريــات األربـ
مــاديــرا« خــال الــيــورو فــي تحطيم العديد 
من األرقام القياسية والتاريخية، من بينها 
كونه أول العب يشارك في 5 نسخ متتالية 
فــي الـــيـــورو، والــاعــب الــوحــيــد الـــذي سجل 
برتغالي  العــب  وأول  مختلفة،  نسخ   5 فــي 
الــبــطــولــة،  يــســجــل فــــي أول 3 جــــــوالت مــــن 
والــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي مــتــخــطــيــًا الــفــرنــســي 

ميشيل باتيني.
ونجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم 
ــداف مع  اإليـــرانـــي عــلــي دائــــي فــي عـــدد األهـــ
املنتخبات الوطنية، إذ التحق به في املركز 
األول برصيد 109 أهداف في كل املسابقات، 
ــذا إنـــجـــاز بــطــولــي لــلــبــرتــغــالــي يــضــاف  ــ وهـ
إلـــى بقية أرقـــامـــه األخــــرى مــع ريـــال مــدريــد 
اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي، وقبل ذلك 

مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي. لكن رقم 
كريستيانو رونالدو ومنافسه باتريك شيك 
بات ُمهددًا، بعدما أشعل املهاجم هاري كني 
قــائــد مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا الـــصـــراع عــلــى لقب 
ــيـــة لكرة  ــّداف بــطــولــة كـــأس األمـــم األوروبـ هــ
لهدفه  »يـــورو 2020«، عقب تسجيله  الــقــدم 

الرابع في املسابقة القارية، كان آخرها في 
شباك منافسه منتخب الدنمارك في نصف 
النهائي، ما جعل »األسود الثاثة« يصلون 
إلـــى املــواجــهــة الــنــهــائــيــة، الــتــي ســتــقــام ضد 
منتخب إيطاليا، يوم غٍد األحد، على ملعب 
»ويمبلي« الشهير. وأصبح هاري كني، وفقا 

ملا ذكرته شبكة »أوبتا« البريطانية لألرقام 
للمنتخب  ــــداف  هـ أفـــضـــل  واإلحـــصـــائـــيـــات، 
اإلنــكــلــيــزي فـــي الـــبـــطـــوالت الـــكـــبـــرى »كـــأس 
العالم وكأس أمم أوروبا« على مر العصور، 
ــاري لينيكر،  بــالــتــســاوي مـــع األســـطـــورة غــ
ــداف لــكــل مــنــهــمــا. ويــطــمــح  ــ بــرصــيــد 10 أهــ

هــاري كني إلــى تسجيل األهــداف في شباك 
إيــطــالــيــا بــاملــواجــهــة الــنــهــائــيــة، ومــزاحــمــة 
ــّداف املسابقة  رونــالــدو وشــيــك على لقب هـ
القارية، وربما يحقق قائد منتخب إنكلترا 
الرسمي  الهداف  الكبرى، ويصبح  املفاجأة 

لبطولة »يورو 2020«.

هل سيصمد رقم رونالدو 
بـ»يورو 2020«؟

ــقــــاريــــة، بــفــضــل مــا  األســــــــود« لــلــمــســابــقــة الــ
يمتلكه من نجوم كبار.

سقوط إريكسن ونهضة الدنمارك
ــكــــن مـــــا حـــــــدث فـــــي مــــواجــــهــــة الــــدنــــمــــارك  لــ
ومنافسه منتخب فنلندا في الجولة األولى، 
ُيعد أبرز ما حصل في مسابقة كأس األمم 
األوروبــــيــــة 2020، عــنــدمــا ســقــط كــريــســتــان 
إريكسن، قائد خط وسط »الفاينكغ«، فجأة 
الدقائق األخيرة من عمر الشوط األول  في 
فــوق أرضية استاد »بــاركــن« مغشيًا عليه، 

نتيجة توقف قلبه عن العمل.
وسارعت األجهزة الطبية إلى إجراء جلسة 
الــدنــمــارك،  عــاج سريعة لقائد خــط وســط 
قبل نقله ألقرب مستشفى، فيما قام االتحاد 
األوروبي بتأجيل املباراة ريثما تتم معرفة 
فيما  إريكسن،  لكريستان  الصحي  الوضع 

تضامن العالم مع الاعب.
ــرار حـــالـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا« اسـ ــ ــفـ ــ ــــويـ وبــــعــــد إعــــــــان »يـ
املباراة،  كريستان إريكسن، قام باستئناف 
لـــكـــن نـــجـــوم الــــدنــــمــــارك لــــم يــســتــفــيــقــوا مــن 
فنلندا  أمــام  لخسارة  ليتعرضوا  الصدمة، 
الثانية  بهدف نظيف، ثم خسروا املواجهة 
ــابـــل هـــدف  ــقـ ــهـــدفـــني مـ ــلـــى يــــد بــلــجــيــكــا بـ عـ
الثالث،  اللقاء  فــي  انتفضوا  لكنهم  وحــيــد، 
واكــتــســحــوا روســيــا بــأربــعــة أهــــداف مقابل 

هدف.
وتــأهــل منتخب الــدنــمــارك إلــى ثمن نهائي 
ثــالــث عن  بــطــولــة »يـــــورو 2020«، كــأفــضــل 
املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، لــيــنــتــصــر عـــلـــى ويــلــز 
بــأربــعــة أهــــداف، ويــصــل إلــى ربــع النهائي، 
الذي حقق فيها املفاجأة، بعدما تغلب على 
التشيك بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف وحــيــد، لكن 
رحــلــتــه انــتــهــت عــلــى يــد إنــكــلــتــرا فــي املــربــع 
الذهبي، عقب خسارته بهدفني مقابل هدف 

وحيد.
مجموعة املوت

»يــــورو 2020«، توقع  بــطــولــة  انــطــاق  قــبــل 
جــمــيــع املـــراقـــبـــني أن يـــكـــون بــطــل املــســابــقــة 

EURO  2020  يورو

شّكلت األزمة القلبية التي تعرض لها إريكسن، نجم 
منتخب الدنمارك، الحدث الرئيسي في بطولة »يورو 

2020«، بسبب نجاته من الموت المحقق

)Getty( 2020 انتشرت ظاهرة األهداف العكسية في يورو

)Getty( راقب العالم لحظة سقوط إريكسن في المباراة

)Getty( خرج منتخب ألمانيا من اليورو على يد إنكلترا

)Getty( »2020 يريد رونالدو نيل لقب هّداف »يورو

)Getty( »2020 سجل شيك 5 أهداف مع منتخب تشيكيا في »يورو

القارية أحد املنتخبات في مجموعة املوت 
 من بطل النسخة 

ً
السادسة، التي ضمت كا

وفرنسا  البرتغال،   »2016 »يـــورو  السابقة 
بطلة مونديال روسيا 2018، وأملانيا بطلة 

كأس العالم 2014، باإلضافة إلى املجر.
ــــوت مــثــيــرة  وكـــانـــت مـــبـــاريـــات مــجــمــوعــة املـ
البرتغال  على  أملانيا  فــازت  بعدما  للغاية، 
فــي مــواجــهــة شــهــدت 6 أهــــداف، وانــتــصــرت 

ــان بـــهـــدف عــكــســي، فيما  ــ فــرنــســا عــلــى األملــ
املخضرم رونالدو  »الديوك« ورفــاق  تعادل 
ــن فــرنــســا  ــل مـ بــهــدفــني ملــثــلــهــمــا، لــتــتــأهــل كـ
النهائي، في  إلــى ثمن  والــبــرتــغــال وأملــانــيــا 
حني خرجت املجر برأس مرفوع بعد األداء 

القوي الذي قدمه نجومها.
 في 

ً
لــكــن مــجــمــوعــة املــــوت لـــم تــعــش طـــويـــا

منتخب  اصـــطـــدم  بــعــدمــا   ،»2020 »يــــــورو 
فيما  بلجيكا،  منتخب  بمنافسه  البرتغال 
وجد منتخب أملانيا نفسه أمام إنكلترا في 
 منتخب فرنسا 

ّ
مواجهة ثأرية، في حني ظن

أنه أمام مهمة سهلة ضد سويسرا في ثمن 
النهائي.

ــانـــى مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال أمـــــام منتخب  وعـ
ــراج رونــــالــــدو  ــ ــإخـ ــ ــذي نـــجـــح بـ ــ ــ بــلــجــيــكــا، الـ
ورفـــــاقـــــه، فـــيـــمـــا فــــاجــــأ مــنــتــخــب ســـويـــســـرا 

الــجــمــيــع، وأخــــرج منتخب فــرنــســا بــركــات 
الـــجـــزاء، عــقــب مــواجــهــة مــثــيــرة لــلــغــايــة، في 
أمــام  أملــانــيــا مستسلمًا  حــني ظــهــر منتخب 
إنــكــلــتــرا، لــيــخــرج أعـــضـــاء مــجــمــوعــة املـــوت 

تباعًا دون أن يصل أحدهم إلى النهائي.

بطولة األهداف العكسية
ــبـــحـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة تــتــابــع  أصـ
ــم األوروبـــيـــة  ــ مـــواجـــهـــات بــطــولــة كــــأس األمـ
لكرة القدم 2020 من أجل معرفة من سيقوم 
ــق الـــخـــطـــأ فــي  ــريــ ــن طــ ــ بــتــســجــيــل هــــــــدٍف عـ
شباكه، ما جعل الجميع يتفق على إطاق 

لقب »بطولة األهداف العكسية«.
قــائــد منتخب  املــدافــع سيمون كيير،  وكـــان 
الــدنــمــارك، آخــر مــن سجل هدفًا عكسيًا في 
شباكه، عندما منح التعادل ملنتخب إنكلترا 

فــي املــواجــهــة الــتــي انــتــصــر فــيــهــا »األســــود 
الــثــاثــة« بــهــدفــني مــقــابــل هــــدٍف وحــيــد في 

نصف نهائي املسابقة القارية.
وأصبح عــدد األهــداف العكسية في بطولة 
ــة لـــكـــرة الـــقـــدم 2020  ــ ــيـ ــ كــــأس األمـــــم األوروبـ
11 هـــدفـــًا، وهــــو رقــــم قــيــاســي تــاريــخــي في 
املــســابــقــة الـــقـــاريـــة، ألنـــه تــفــوق عــلــى جميع 
األرقــــام املسجلة فــي جميع نــســخ بــطــوالت 

اليورو، ما يجعل األمر غريبًا للغاية.
ــداف العكسية املــســجــلــة في  ــ وبــــات عـــدد األهـ
بــطــولــة »يـــــورو 2020« يــتــفــوق عــلــى مـــا قــام 
بــتــســجــيــلــه الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
أهــداف(،  البرتغال )5  رونالدو قائد منتخب 
ومــنــافــســه بــاتــريــك تــشــيــك، مــهــاجــم منتخب 
التشيك )5 أهداف(، وهما حتى اآلن يتربعان 

على عرش هدافي املسابقة القارية.

يـورو بـازار

حّطمت األهداف 
العكسية جميع األرقام 

ببطوالت اليورو

أنــه سيظل على  البلجيكي، روبيرتو مارتينيز،  املنتخب  أكــد مــدرب   ■
رأس »الشياطني الحمر« رغم الخروج من الدور ربع النهائي في »يورو 
املساهمة  يمكنه  ال  بأنه  يشعر  حــني  أنــه سيرحل  إلــى  2020«، مشيرًا 
أكثر في تطور املنتخب. وقال مارتينيز في مؤتمر صحافي: »املنتخب 

الوطني ليس نافذة عرض لي. لو شعرت بأنني ال أستطيع املساهمة في 
أي لحظة، فسأكون أول من يرحل«. هذا وأكد االتحاد البلجيكي ومحيط 
إيطاليا،  أمـــام  النهائي  ربــع  مــن  بلجيكا  خـــروج  بعد  اســتــمــراره  املـــدرب 
أمام إنكلترا. وقال مارتينيز:  املقبل  النهائي يوم األحد  التي ستخوض 
أود تلقي  االنــتــقــادات. كنت  الطبيعي تلقي  فــإنــه مــن  »خــســرنــا، وهــكــذا 
أفضل االنتقادات للفريق. هناك أيضا أشياء كثيرة إيجابية. فزنا بأربع 
مباريات متتالية من دون الوصول إلى الوقت اإلضافي، ولكني أتقبل كل 
االنتقادات. هذه املجموعة تستحق شيئا أفضل ومثلما أنا على رأس هذا 

املشروع، أتحمل كل املسؤوليات«.

بعد  »يـــورو 2020«  بطولة  فــي  تمثيل  بــدون  أصبح فريق برشلونة   ■
إقــصــاء إسبانيا والــدنــمــارك فــي الـــدور نصف الــنــهــائــي، وبــالــتــالــي بات 
ــنـــادي اإلســبــانــي مـــن االتــحــاد  ــذي ســيــحــصــل عــلــيــه الـ واضـــحـــا املــبــلــغ الــ
األوروبي لكرة القدم )يويفا(، والذي يقدر بـ 2.6 مليون يورو. وكان آخر 
العبي برشلونة الذين تم إقصاؤهم هم سرجيو بوسكيتس وجوردي 
ألبا وإريك غارسيا وبيدري غونزاليس، العبي منتخب إسبانيا، ومارتن 
أنــطــوان  الــفــرنــســي  الـــدنـــمـــارك؛ بينما ســقــط  بــرايــثــويــت، العـــب منتخب 
غريزمان وعثمان ديمبلي وكليمو لونغليه والهولندي فرينكي دي يونغ 
وممفيس ديباي في دور الـ 16. وينص االتفاق الذي تم االتفاق عليه بني 
رابطة األندية األوروبية )ECA( واالتحاد األوروبي لكرة القدم على أن كل 
فريق سيحصل على 9 آالف يورو يوميا عن كل العب خال تواجده مع 
منتخب باده )بدأ احتساب األيام قبل 14 يوما من املباراة االفتتاحية 
يــورو  مليون   2.6 البالغ  اإلجمالي  املبلغ  فــإن  حــال،  أي  وعلى  للبطولة(. 
نهائيا  ليس  إلــى برشلونة  القدم  لكرة  األوروبـــي  االتحاد  كتعويض من 
بسبب اإلصابة التي تعرض لها ديمبلي في أوتار الركبة اليمنى، والتي 

سيغيب إثرها نحو أربعة أشهر عن املاعب.

■ أكد غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنكلترا، على أن نجم الوسط 
 توضيح قراره باستبدال الاعب 

ً
جاك غريليش في وضع جيد، محاوال

في الوقت اإلضافي، على الرغم من مشاركته كبديل في الشوط الثاني 
اليورو. وتم استبدال غريليش  الدنمارك في نصف نهائي  بالفوز على 
في نهاية الشوط األول من الوقت اإلضافي، بعدما تقدمت إنكلترا عبر 
هاري كني، وحل مكانه كيران تريبيير لُيشكل خط دفاع مكونا من 5 
العبني، للمساعدة على تحصني الخطوط الخلفية. والعب خط الوسط، 
الذي شارك كأساسي مرة واحدة فقط في »يورو 2020«، وكان مؤثرًا 
ليتم  فقط  دقيقة  ملــدة 35  امللعب  أرض  تــواجــد على  عندما حــل كبديل، 
استبداله. لكن ساوثغيت، أكد أن قائد أستون فيا البالغ من العمر 25 
عاما، فهم الغاية من تغييره، وأضــاف في تصريحات لصحيفة »ديلي 
ميل«: »إنه بخير لقد فهم األمر، وكان رائعا عندما لعب وأعطانا اإلضافة، 
لكننا نعلم أنه عندما تأخرت الدنمارك في املباراة، قاموا بوضع 4 العبني 
ونشر غريليش صورة  مدافع إضافي«.  إلى  احتجنا  لذلك  املقدمة،  في 
الفريق، وهم يحتفلون بعدما حجزت  على »إنستغرام« له وزمائه في 
إنكلترا مكانها في نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا، حيث كتب: »أحب هذا 

الفريق. يا لها من ليلة في ويمبلي! فوز آخر للقب«.

ــــدرب  ــه أنـــهـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع املـ ــ ــدم، إنـ ــقــ ــكـــرة الــ ــي لـ ــروســ ــاد الــ ــحــ ــال االتــ ــ قـ
ستانيساف تشيرتشيسوف، بعد أسابيع من تذيل املنتخب الوطني 
مجموعته في بطولة أمم أوروبا )يورو 2020(. وقال مسؤولون روس 
قبل البطولة، إن الهدف كان التأهل ألدوار خروج املهزوم والبناء على 
أبــهــرت جماهيرها  العالم 2018 فــي روســيــا، عندما  فــي كــأس  النجاح 
بــالــتــأهــل لــــدور الــثــمــانــيــة ألول مــــرة. لــكــن األداء املــتــواضــع فــي بطولة 
أوروبا 2020، حيث تعرضت لهزيمتني ثقيلتني مقابل فوز واحد، رغم 
خوض معظم املباريات على أرضها، أثار انتقادات الجماهير والنقاد. 
إنه  للعبة، في بيان  الروسي  ألكسندر ديوكوف، رئيس االتحاد  وقــال 
أغسطس/  منذ  املنصب  تولى  الــذي  تشيرتشيسوف  عقد  إنــهــاء  تقرر 
آب عام 2016. وأضــاف: »سيبدأ االتحاد الروسي النظر في املرشحني 
للمنصب واالستعداد لتصفيات كأس العالم 2022« دون تحديد أسماء 
مرشحني. وعــقــب الــخــســارة )4-1( مــن الــدنــمــارك فــي آخــر مــبــاراة بــدور 
اللعب  لخبرة  يفتقرون  العبيه  إن  تشيرتشيسوف،  قــال  املــجــمــوعــات، 
في البطوالت الكبرى، وارتكبوا الكثير من األخطاء الدفاعية. وأصبح 
الحارس السابق لروسيا صاحب الـ57 عاما، بطا شعبيا خال كأس 

العالم 2018، بعد قيادة منتخب باده ألفضل نتائجه على اإلطاق.

ملعب 
ُحــر

روسيا تقيل تشيرتشيسوف
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القاهرة ـ العربي الجديد

الكونفيدرالية هو  نهائي  سيكون 
الثاني الذي ينظم بمباراة واحدة 
بعد نهائي عام 2020، الذي حسمه 
على حساب  املغربي  بــركــان  نهضة  لصالحه 
التي  التعديات  إثر  بيراميدز املصري، وذلك 
أجــراهــا االتــحــاد األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم )كــاف( 
ــات الـــنـــهـــائـــيـــة لــبــطــوالت  ــاريــ ــبــ عـــلـــى نـــظـــام املــ
الذهاب  مباراتي  نظام  والتخلي عن  األنــديــة، 

واإلياب في الدور النهائي.
ووســــط أحــــام جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، ســــواء في 
والقبائل  الــرجــاء  يلتقي  الــجــزائــر،  أو  املــغــرب 
التتويج ببطولة قارية كبرى،  بحثًا عن حلم 
ــاء الـــقـــارة  ــمــ ــتــــقــــدم خـــطـــوة فــــي ســـبـــاق زعــ والــ
وأيــضــًا بعد صيام الحقهما  كــرويــًا،  السمراء 
كثيرًا وأبعدهما عن حصد البطوالت الكبرى.

ــبـــدو كــفــة الــفــريــقــني مــتــســاويــة فـــي حصد  وتـ
ــــب، خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل تــــقــــديــــم كــلــيــهــمــا  ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
املباراة  إلــى  الوصول  عروضًا قوية في رحلة 
الــنــهــائــيــة، تــصــدرهــا عــبــور الــرجــاء بصعوبة 
عقبة بيراميدز املصري بالفوز عليه بركات 
الــتــرجــيــح، بــعــد الــتــعــادل ذهــابــًا وإيــابــًا بــدون 
ــت تــخــطــى شــبــيــبــة الــقــبــائــل  ــ أهــــــــداف، فــــي وقـ
على  تفوق  بعدما  الكاميروني،  القطن  عقبة 

الحصان األسود ذهابًا وإيابًا )5 – 1(. 
عد املــبــاراة، وإحـــراز الــكــأس، فرصة ذهبية 

ُ
وت

البقاء  الفريقني للحصول على فرصة  ملدربي 
ــي مــنــصــبــيــهــمــا ملـــوســـم مــقــبــل عـــلـــى األقـــــل،  فــ
وتــجــنــب شــبــح اإلقـــالـــة أو الــرحــيــل فــي نهاية 

نهائي 
الكونفيدرالية 

األفريقية

تستضيف دولة بنين اليوم، وألول مرة، مواجهة عربية خالصة، لحسم أول 
ألقاب بطوالت األندية األفريقية لموسم 2020-2021، عندما يلتقي الرجاء 

المغربي مع شبيبة القبائل الجزائري، في نهائي كأس »الكونفيدرالية«

3031
رياضة

تقرير

الشابي  التونسي األسعد  كان  املوسم، ســواء 
املـــديـــر الــفــنــي لــلــرجــاء، أو الــفــرنــســي دينيس 

الفاني املدير الفني لشبيبة القبائل.
ويــدخــل الـــرجـــاء املــغــربــي الــلــقــاء وهـــو يبحث 
عـــن حــلــم حــصــد الـــكـــأس الــثــانــيــة لـــه فـــي عــالــم 
الــكــونــفــيــدرالــيــة، بــعــدمــا نـــال قــبــل 3 ســنــوات، 
وتحديدا في عام 2018، لقب البطل، متسلحا 
بــقــوتــه الـــضـــاربـــة، يــتــصــدرهــا خـــط هــجــومــه 
الــقــوي املــكــون مــن بــن مــاالنــغــو رأس الــحــربــة 
الـــكـــونـــغـــولـــي، والـــثـــنـــائـــي املـــغـــربـــي املـــوهـــوب 
ســفــيــان رحــيــمــي ومــحــمــود بـــن حــلــيــب، وهــي 
الـــقـــوة الــهــجــومــيــة الــتــي يــعــول عــلــيــهــا املــديــر 
الفني الشابي في هز الشباك وحصد الكأس 
الــقــاريــة، ومــصــالــحــة الــجــمــاهــيــر بــعــد صدمة 
خــروج الفريق املبكر من نسخة دوري أبطال 
أفــريــقــيــا خـــال النسخة الــجــاريــة أيــضــا، قبل 
الــتــوجــه إلـــى الــكــونــفــيــدرالــيــة وبــلــوغ النهائي 

بعد رحلة من االنتصارات.
وإلــــى جــانــب ثــاثــي الـــهـــجـــوم، تــبــرز عــنــاصــر 
أخــــرى ال تــقــل أهــمــيــة داخــــل تشكيلة الــفــريــق 
املــغــربــي فـــي مـــراكـــز حـــراســـة املـــرمـــى والـــدفـــاع 
والوسط، مثل الحارس أنس الزنيتي وإلياس 

الحداد ومروان هدهودي ومدكور وسوكخان 
عليها  يعتمد  الــتــي   ،3/3/4 بطريقة  ويلعب 
خلفا  املسؤولية  توليه  منذ  الشابي  األســعــد 
لجمال السامي، فيما أثار املدير الفني جدال 
واسعا في األوساط اإلعامية املغربية بقراره 
من  الكبير،  النجم  متولي،  محسن  استبعاد 
ــــوض الـــلـــقـــاء، فــــي ظــل  ــقــــرر لـــهـــا خـ قــائــمــتــه املــ
تــردد عن عــدم قناعة  الفنية، ومــا  خافاتهما 
املدير الفني بمستواه ورغبته في رحيله عن 

الفريق في نهاية املوسم الجاري.
الجزائري  القبائل  شبيبة  يدخل  املقابل،  فــي 
الـــلـــقـــاء وهــــو يــبــحــث عـــن حــلــم كــســر صــيــامــه 
الطويل عــن األلــقــاب الــقــاريــة، بعدما تــوج من 
قــبــل بــطــا لــبــطــوالت دوري األبـــطـــال وكـــأس 
الـــكـــؤوس وكــــأس االتـــحـــاد األفــريــقــي، وكــتــابــة 
التاريخ مع الفاني، املدير الفني، وهو يراهن 
على قوته الضاربة ممثلة في مهاجمه العائد 
مــن اإلصـــابـــة بــولــحــيــة، صــاحــب الــثــنــائــيــة في 
مرمى القطن الكاميروني خال آخر مباريات 
الــفــريــق، إلـــى جــانــب أحــمــد كـــروم وبـــدر الــديــن 
سوياد وعزيز بن عايدي ومحمد بن شريفة 
ــات عــبــد الــســام  ــا بـــن ســايــح وأحـــمـــد آيــ ورضــ
التي  وأسامة بن يوط بطريقة لعب 1-2-3-4، 
تتغير إلى 4-2-3-1 وفقا لسير املباريات، في 
ظل املرونة التي يعتمد عليها املدير الفني في 

التعامل مع اللقاءات.
وحرص مسؤولو الناديني فور الوصول إلى 
بنني على إعــان رصــد حــوافــز مالية ضخمة 
لاعبني في حال الفوز وحصد الكأس القارية 
التي تتيح ألي منهما املنافسة على لقب آخر 

الرجاء وشبيبة 
القبائل يبحثان عن اللقب 

العربي الرابع

سيميوني يشعر بالفخر والحماسة 
بعد التجديد مع أتلتيكو

قال مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني إنه يشعر بالفخر والحماسة واملسؤولية 
والتحدي بعد تجديد عقده مع »الروخيبانكوس« لعامني إضافيني حتى 30 حزيران/ 
مسؤولية.  »فــخــر.  االجتماعية  الشبكات  على  سيميوني  وكــتــب   .2024 عــام  يونيو 
التجديد  مفاوضات  وكانت  مــدريــد«.  أتلتيكو  في  باالستمرار  حماسة. سعيد  تحد. 
األيام  املادية في  املوافقة على مطالبه  بــدأت منذ عدة أشهر، وتمت  مع سيميوني قد 
األخيرة، وهو ما فتح الطريق لإلعان عن تمديد تعاقده مع جهازه الفني، باإلضافة 
إلى بداية العمل على استقدام عدة العبني جدد، على رأسهم العب الوسط األرجنيتيني 

رودريغو دي باول.

فيراتي: سرخيو راموس حقق األلقاب وسيساعدنا كثيرًا
رحب ماركو فيراتي، العب وسط باريس سان جيرمان، بانضمام اإلسباني سيرخيو 
راموس إلى النادي »الباريسي«، مؤكدًا أن العب ريال مدريد السابق »كسب العديد من 
األلقاب« وسيساعد فريق املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كثيرا. وقال فيراتي 
في مؤتمر صحافي في املركز الفني للمنتخب اإليطالي في مدينة كوفيرتشيانو في 
والية فلورينسا، وسط الباد: »أظهر أنه بطل. كسب العديد من األلقاب خال مسيرته 
وسيساعدنا. يسعدني انضمامه إلى باريس سان جيرمان. إنني سعيد ومتحمس 
مع  تعاقده  أعلن  الفرنسي  باريس ســان جيرمان  فريق  أن  ُيذكر  معه«.  للعب  للغاية 
املدافع اإلسباني سيرخيو راموس ملوسمني، بعقد يمتد حتى 30 حزيران/ يونيو عام 
2023. ونشر قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق في رسالة عبر »فيسبوك«: 
»باريس سان جيرمان هو أفضل مكان ملواصلة الحلم، أفضل فريق ملواصلة تحقيق 

االنتصارات. سنواصل الكفاح من أجل كل األلقاب«.

هولندا تعرض على فان غال تدريب المنتخب
يتوجه وفــد رفــيــع املــســتــوى مــن االتــحــاد الــهــولــنــدي لــكــرة الــقــدم إلــى الــبــرتــغــال لعرض 
الصحافة  ملــا نشرته  فــان غــال، وذلــك وفقا  لويس  األول على  املنتخب  منصب مــدرب 
الهولندية بعد استقالة فرانك دي بور، إثر اإلقصاء من ثمن نهائي بطولة »يورو 2020«. 
إلى  يــان هوغما  نيكو  الرياضي  واملدير  إريــك جــود  الهولندي  االتحاد  ويتوجه رئيس 
البرتغال »ملعرفة ما اذا كان فان غال يرغب في تدريب املنتخب الوطني«، وفقا ملا أعلنه 
الرسمي  اإلعــان  التوصل التفاق، سيتم  وفــي حــال  اإللكتروني.  االتحاد على موقعه 
خال األسبوع املقبل، وفقا لصحيفة »تيليغراف« الهولندية. وُيعد اسم فان غال األكثر 
ترددًا بعد رحيل فرانك دي بور، بعد إعان مدربني مثل مدرب أياكس إيريك تني هاغ 
ومدرب أملانيا السابق يواكيم لوف علنا عدم رغبتهم في تولي تدريب املنتخب الهولندي. 
وفي حال قبوله، سيتولى فان غال منصب املدرب للمرة الثالثة بعد تولي املنصب بني 
عامي 2000 و2001، وتحقيق املركز الثالث في مونديال البرازيل 2014. وتعود حاجة 
املقبل  أيــلــول/ سبتمبر  إلــى خوضه بني مطلع شهر  إلــى تعيني مــدرب جديد  املنتخب 
والتي ستعد حاسمة  األســود وتركيا،  والجبل  النرويج  أمــام  والسابع منه 3 مباريات 
لتحديد الصدارة في املجموعة الخامسة في التصفيات املؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

أولمبياد طوكيو بدون جمهور 
بسبب تزايد إصابات كورونا

املــدرجــات بسبب  بــدون جمهور فــي  املنافسات  أوملــبــيــاد طوكيو إجـــراء  قــرر منظمو 
ارتفاع حاالت اإلصابة في العاصمة بفيروس كورونا، وبعد التراجع عن اإلجراء الذي 
أعلن عنه قبل أسبوعني والذي كان ينص على السماح بوجود ما يصل إلى 10 آالف 
متفرج في املنشآت الرياضية. وأعلنت الوزيرة اليابانية املسؤولة عن األوملبياد تامايو 
ماروكاوا عن هذا التقييد غير املسبوق في حدث أوملبي بعد االجتماع الذي ُعقد بني 
منظمي الدورة وممثلي اللجان األوملبية الدولية واألوملبياد الباراليمبي. وتم اتخاذ قرار 
حظر وجود الجماهير في طوكيو بعد وقت قصير من إعان رئيس الوزراء الياباني 
في  كورونا  فيروس  بسبب  طــوارئ صحية جديدة  تطبيق حالة  يوشيهيدي سوغا 

العاصمة، والتي ستتزامن مع إقامة الدورة.

على هامش الحدث

الرجاء المغربي 
يسعى لتحقيق 
لقب قاري ُمهم 
)Getty(

يسعى فريق فينيكس صنز للتتويج بلقب الدوري 
)Getty(

هو  السوبر األفريقي. في الوقت نفسه، حرص 
الجهاز الفني للرجاء على إصــدار قرار داخل 
معسكر الفريق املغربي، تمثل في منع تواصل 
العــبــيــه عــبــر حـــســـابـــات »الــســوشــيــل مــيــديــا« 
ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، منعا إلثـــارة 
بــأي ضغوط جماهيرية  التأثر  أو  الجماهير 
تــــدعــــو إلـــــى ضــــــــرورة الــــفــــوز بـــالـــلـــقـــاء بــشــكــل 
يــكــون لـــه مـــــردود عــكــســي عــلــى األداء ويــولــد 
الترشيحات  في ظل  ضغطا عصبيا، خاصة 
الــرجــاء بطا  فــي صالح تتويج  التي تنصب 

للكونفيدرالية.
أجــواء  بــدوره  القبائل  وشهد معسكر شبيبة 
مشدودة هــذه املــرة، كــان بطلها شريف مال، 

وقــال الفاني في تصريحات صحافية فور 
الـــوصـــول إلــــى بـــنـــني: »املــــبــــاراة صــعــبــة وال 
يمكن التنبؤ بهوية من يحقق الفوز، فالكفة 
متساوية بني الفريقني. لن ندخر جهدا في 
أرض املــلــعــب مـــن أجـــل إســـعـــاد الــجــمــاهــيــر. 
الضاربة  قوتنا  بكامل  املــبــاراة  سنخوض 
إيجابي جدا  أمــر  وهــو  مكتملة،  وصفوفنا 

بالنسبة للفريق«.
وأضــاف »الــرجــاء فريق قــوي، يملك العبني 
أصحاب خبرات، منهم من فاز بأمم أفريقيا 
للمحليني، ووصوله لنهائي الكونفيدرالية 
هذا العام ونصف نهائي دوري األبطال في 
القوة. سنركز  املاضي يعبر عن هذه  العام 

رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق الذي دخل 
والصحافيني  اإلعاميني  مع  كبيرة  أزمــة  في 
بأسلوب عصبي  وتعامل  السفر  رحلة  خــال 
كبير بــداعــي عــدم تلقيه الــدعــم الــكــافــي، وهو 
األمــــر الــــذي أحــــدث صــدامــًا كــبــيــرًا، وصـــل إلــى 
حــد تلويح جــهــات إعــامــيــة بتحريك دعــاوى 
بدر  مــا  الشبيبة بسبب  رئيس  قضائية ضــد 
قبل  لديها  والعاملني  الصحافيني  نحو  منه 

اللقاء.
ومــــن جــانــبــه، أكــــد ديــنــيــس الفـــانـــي، املــديــر 
ــنــــي لـــشـــبـــيـــبـــة الــــقــــبــــائــــل، امــــتــــاكــــه مــع  ــفــ الــ
العــبــيــه طـــمـــوح الـــحـــصـــول عــلــى لــقــب بطل 
الــكــونــفــيــدرالــيــة وتــحــقــيــق إنــجــاز تــاريــخــي. 

على مراقبة عناصره الخطيرة، مثل رحيمي 
وبن ماالنغو، وعلينا الدفاع الجيد وتنظيم 
الصفوف في الوسط وغلق املساحات تمامًا 

أمام املنافس«.
الفني  املدير  الشابي،  أكد األسعد  املقابل،  في 
لــلــرجــاء، جــهــوزيــة العــبــيــه لــخــوض 90 دقيقة 
ــن أجــل  ــة أمـــــام مــنــافــس قــــوي مـ قـــويـــة وشـــرسـ
ــال »الــجــمــيــع في  تــحــقــيــق الــلــقــب الــكــبــيــر، وقـــ
حــالــة جــهــوزيــة تـــامـــة. لــديــنــا تــشــكــيــلــة رائــعــة 
للرجاء  لن تكون سهلة  املــبــاراة  الاعبني.  من 
النهائية  املــبــاريــات  الــقــبــائــل.  لشبيبة  وكــذلــك 
للمفاجآت  مصراعيها  عــلــى  مفتوحة  دائــمــا 

وعلينا االستعداد لها«.

صنز يكرر فوزه على 
باكس ويتقدم 2 ـ صفر

كــرر فــريــق فينيكس صنز على أرضـــه فــوزه 
برغم   ،)108  –  118( بــاكــس  مــيــلــووكــي  عــلــى 
ــانـــي، يــانــيــس  ــيـــونـ ــيــــر الـ تــســجــيــل نـــجـــم األخــ
أنتيتوكونمبو، العائد من اإلصابة 42 نقطة 
فـــي املـــواجـــهـــة، إال أنـــهـــا لـــم تــكــن كــافــيــة ملنع 
سلسلة  فــي  لفريقه  تواليًا  الثانية  الخسارة 
ــاراة الــنــهــائــيــة مــــن مـــنـــافـــســـات الــــــدوري  ــ ــبـ ــ املـ

األميركي ملحترفي كرة السلة.
ــبـــاراة، استعاد  وبــعــدمــا عــانــى فــي بــدايــة املـ
فـــريـــق فــيــنــيــكــس صـــنـــز زمــــــام األمــــــــور قــبــل 
مجريات  على  قبضته  ليحكم  االســتــراحــة، 
الــلــقــاء عــلــى الـــرغـــم مـــن املـــحـــاوالت املــتــكــررة 
ــة،  ــافـــسـ ــنـ ــى أجــــــــــواء املـ ــ ــ ــودة إلـ ــعــ ــلــ لــــبــــاكــــس لــ
صافرة  بعد  الــومــضــات  بعض  وباستثناء 
الــبــدايــة، لــم يظهر بــاكــس فــي لــبــاس الفريق 
ــلـــوب لــعــبــه، مــظــهــرًا  ــقــــادر عــلــى فــــرض أسـ الــ
بــعــض الـــنـــقـــاط الــســلــبــيــة الـــتـــي رافـــقـــتـــه في 
ما   ،)105 – 118( األولــــى  املـــبـــاراة  خــســارتــه 
يمكن أن يشّكل حجر عثرة في سعيه إلحراز 

اللقب.
وبعدما طاولته االنتقادات بسبب خياراته 
ــى، دخـــل باكس  ــ الــدفــاعــيــة فــي املـــبـــاراة األولـ
غــرار  دفاعية جــديــدة، على  مــع خطة  اللقاء 

الهجوم الذي بدا أكثر صابة وقوة بالقرب 
من سلة صنز.

ونــجــحــت الــخــطــة الـــدفـــاعـــيـــة فـــي الـــحـــّد من 
بوكر،  بــول وديفن  الثنائي، كريس  خطورة 
مـــن املـــســـافـــات املــتــوســطــة بـــخـــاف املـــبـــاراة 
األولــى، فحاصر العبو باكس سلة منافسه 
ومــنــعــوه مــن تسجيل أي ســلــة مــن نقطتني 
فــي الــربــع األّول. قــــاوم صــنــز عــبــر الــرمــيــات 
التسديد  العبوه  فحاول  البعيدة،  الثاثية 
14 مــرة في الدقائق الـــ 12 األولــى مع نسبة 

نجاح مذهلة، حيث سجلوا 8 رميات.
لــفــريــق ميلووكيي  الــدفــاعــي  الــنــجــاح  أن  إال 
باكس قابله الفشل الهجومي حيث لم ينجح 
كريس ميدلتون سوى في رميتني من أصل 
10 وجــرو هوليداي في 3 من أصــل 14 قبل 
االستراحة، ما فرض على الفريق االستعانة 

بالرميات الثاثية من دون نجاح ُيذكر.
ــبـــاراة األولــــى،  وعــلــى غــــرار مــا حــصــل فــي املـ
واكــب تألق صنز على امللعب جماهيره في 
لصالحه  األّول  الـــشـــوط  مــنــهــيــًا  املــــدرجــــات، 
مــن  الـــــعـــــودة  ــعــــد  وبــ  ،)45  –  56( بــنــتــيــجــة 
االســـتـــراحـــة، أخــــرج أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفــضــل 
العب في الدوري املنتظم عامي 2019 و2020 
كل ما في جعبته ليسجل 20 نقطة في الربع 

الثالث مانعًا باكس من حسم اللقاء باكرًا.
وبــعــد نــهــايــة املـــبـــاراة قـــال الــيــونــانــي ابـــن الـــ 
أن نبقى عدائيني.  26 عامًا »يتوجب علينا 
مررنا بهذه الحالة سابقًا ونعرف ما يجب 
املباراة.  بــه. علينا أن نستمتع خــال  القيام 
مــن الــصــعــب فــعــل ذلـــك عــنــدمــا نخسر ولكن 

سنجد طريقة«.
األدوار  ــن  ــ عـ ــائــــب  ــغــ الــ فــــريــــق صـــنـــز  وقــــــــدم 
اإلقـــصـــائـــيـــة فــــي املــــوســــم املــــاضــــي، فــــي ظــل 
استعراض نجمه بول صاحب 23 نقطة و8 
نهائي يخوضه  أّول  فــي  تــمــريــرات حاسمة 
في سن الـ 36 عامًا، كما حصل على مساعدة 
مـــن زمــيــلــيــه بـــوكـــر مـــع 31 نــقــطــة والــجــنــاح 
ميكال بريدجز الفّعال من جميع املسافات، 
مـــع 27 نــقــطــة هـــي األعـــلـــى فـــي مــســيــرتــه في 

»باي أوف«.
الـــدوري،  فــي  األّول  لتتويجه  ويسعى صنز 
في حني يلهث باكس خلف لقبه األّول منذ 
50 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه في عام 1971، 
وبــات صنز يتقدم على باكس  )2 – صفر( 
بـــفـــوزه تـــوالـــيـــًا عــلــى أرضــــــه، قــبــل االنــتــقــال 
لـــخـــوض املـــبـــاراتـــني الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة في 

ميلووكي األحد واألربعاء تواليًا.
)فرانس برس(
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ولد نجم الكرة اليابانية ماساشي ناكاياما في 23 سبتمبر/ 
السير  أكثر  أيلول من عــام 1967، وحصل على واحــدة من 
الذاتية بروزًا في تاريخ كرة القدم اآلسيوية بعد فوزه بكأس 
آســيــا لــكــرة الــقــدم، وبــطــولــة األنــديــة اآلســيــويــة أبــطــال الـــدوري 
ــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن نجاحه  ــهـــوره فـــي كـــأس الــعــالــم. ول وظـ
هـــذا، هــنــاك فشل واحـــد على وجــه الخصوص بقي راسخا 
في ذهنه. وبعد عقدين منذ آخر مرة ارتــدى فيها القميص 
ناكاياما  اســم  يـــزال  ال  الــيــابــانــي،  للمنتخب  الشهير  األزرق 

اليابانية، وذلك بعدما قدم مسيرة  القدم  حاضرًا داخل كرة 
كروية ناجحة وضعته كواحد من رواد كرة القدم في باده، 
املعشوق  له يحمل وزنــا وأهمية كبيرة.  قــول  إن كل  بالتالي 
من قبل الجماهير، لطاملا تعاكس أسلوبه الكروي الشامل مع 
لقبه )غون(، والذي جاء بسبب تشابهه مع شخصية )غون 
فريكس( في املسلسل الكرتوني الكوميدي الذي كان يعرض 
ليلة.  كــل  مــن  وقــت متأخر  فــي  الياباني  التلفاز  على شاشة 
مــبــاراة عبر مسيرته  فــي 539  ــا 

ً
هــدف ناكاياما 247  وسجل 

الكروية مع النادي والتي استمرت 23 موسما مدهشا، لكن 
فشله في هز الشباك في إحدى املرات يبقى في ذهنه. وربما 
على  األول  اليابان  بتسجيله هدف  ناكاياما مشهورًا  يكون 
اإلطاق في نهائيات كأس العالم، عندما أحرز هدف منتخب 
باده الوحيد خال الخسارة 1-2 أمام جامايكا في مونديال 
فرنسا 1998، ولكن هناك حادثة كانت في وقت سابق من 
السابق  »الساموراي«  في ذهن مهاجم  عالقة  بقيت  البطولة 
عندما يتذكر ظهور منتخب باده ألول مرة في أعظم حدث 

في هذه اللعبة. 
الظهر  مــا بعد  فــتــرة  وقـــال ناكاياما وهــو يستعيد ذكــريــات 
لاتحاد  الــرســمــي  للموقع  سابقة  تصريحات  وفــي  الــدافــئــة 
لــلــيــابــان في  الـــهـــدف األول  ــيــــوي: »أعــتــقــد أن تــســجــيــل  اآلســ
املونديال ليس مهما بالنسبة لي؛ لقد كان الفشل عندما كنت 
الــكــرواتــي، هــذا ما أتــذكــره أكثر.  في مواجهة حــارس املرمى 
القدم  كــرة  فــي  »هــاتــريــك«  أســـرع  قائمة سجاته  وتتضمن 
الدولية، والذي تم إحرازه خال الفوز 9-0 ضمن التصفيات 
املؤهلة لكأس آسيا عام 2000 ضد بروناي دار السام في 
ماكاو في شباط/ فبراير 2000. وتم تسجيل األهداف الثاثة 
في غضون ثاث دقائق وثاث ثواٍن فقط منذ صافرة البداية، 
وهو إنجاز مذهل يمكن القول إنه تجاوز تحقيقه الهاتريك 
أربـــع مـــرات متتالية، وهــو أيــضــا رقــم قياسي عــاملــي سجله 
ناكاياما في الدوري الياباني قبل ذلك بأقل من عامني، وفي 
في  والــبــارزة  الطويلة  اإلصابة مسيرته  أنهت  املطاف،  نهاية 

عام 2009.
)العربي الجديد(  

حماساشي ناكاياما
نجم كرة قدم ياباني سجل هدف منتخب بالده األول في المونديال 

وذلك في نسخة 1998، وأحرز 247 هدفًا في 539 مباراة خاضها

وجه رياضي
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سنية إبيضي
تونسيّة تزرع أزهارًا لألكل

تونس ـ مريم الناصري

أزهار »أبو خنجر« أو »الثالوث« 
ــثــــور« وغـــيـــرهـــا من  ــان الــ ــسـ أو »لـ
األســــمــــاء الـــتـــي قـــد تـــبـــدو غــريــبــة 
ــّكـــل حــلــم  ـــشـ

ُ
عـــلـــى مـــســـامـــع الـــتـــونـــســـيـــني، ت

سنية إبــيــضــي )42 عــامــًا(، مــنــذ أكــثــر من 
عشر سنوات. من عالم الصحافة إلى عالم 
اعــتــادوا  الــذيــن  لــم يألفه التونسيون  آخــر 
أزهــار الزينة أو بعض األزهــار العاجية، 
ــا  ــهـ ــي إطـــــــــاق مـــشـــروعـ ــيــــضــ ــارت إبــ ــ ــتـــ ـــ اخــ
الباد،  الزراعي في منطقة طبرقة، شمال 
لــزارعــة األزهــــار الــقــابــلــة لــألكــل. لــم تــدرس 
ها 

ّ
 أن

ّ
الزراعة أو اإلعــام، بل املوسيقى، إال

خاضت تجربة العمل في مجال الصحافة 
ــثـــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات فــــي بــعــض  مـــنـــذ أكـ
املــؤســســات اإلعــامــيــة املحلية والــعــاملــيــة. 
الــرغــم مــن نجاحها فــي تلك املهنة  وعــلــى 
وحصولها على جوائز في مجال اإلعام 
فـــكـــرة إطـــــاق مــشــروع   

ّ
أن الــســيــاحــي، إال 

ــل كـــانـــت  لـــــزراعـــــة األزهــــــــــار الـــقـــابـــلـــة لــــألكــ
تراودها على مدى سنوات عّدة. 

ــهــا كــانــت عــلــى مـــدى تــلــك األعـــوام 
ّ
تــقــول إن

تقرأ عن نباتات الزينة واألزهار العاجية 
وتــلــك الــقــابــلــة لــألكــل. وعــــام 2018، قــررت 
إطاق هذا املشروع في منطقتها الزراعية 
الرطب  بمناخها  تتميز  التي  طبرقة،  في 
ووفــرة مياهها، وذلــك بعد مشاركتها في 

من مشتلها )العربي الجديد(

مسابقة سوق التنمية وتقديمها مشروعًا 
خاصًا بزراعة األزهار البيولوجية املعّدة 
لاستهاك الغذائي، والذي ُيعد األول من 

نوعه في تونس والوطن العربي. 
بعد  زراعــيــة  أرض  على  إبيضي  حصلت 
لتشغيل  الـــغـــابـــات  إدارة  ــع  مـ عــقــد  إبــــــرام 
تــلــك األرض عــلــى مــــدى خــمــس ســـنـــوات، 
التي قّدمتها  الــدراســة  وذلــك بعدما نالت 
مـــوافـــقـــة الــلــجــنــة، لــتــحــصــل عــلــى تــمــويــل 
اإلجمالية  الكلفة  من  املائة  في   35 بقيمة 
سيارتها  بيع  إلــى  واضــطــرت  ملشروعها. 
والــحــصــول عــلــى قـــرض مــصــرفــي لتأمني 
كامل مصاريف املشروع التي بلغت نحو 

40 ألف دوالر. 
أسماء بعض األزهار في قرية إبيضي تعد 
في  ها 

ّ
لكن التونسيون،  يألفها  وال  غريبة 

الــوقــت نفسه مــن بــني أفضل أنـــواع األزهــار 
الــصــالــحــة لــألكــل، إذ إن مــذاقــهــا قــريــب من 
الــخــضــار. ركـــزت عــلــى أنــــواع األزهــــار التي 
يــألــف الــتــونــســيــون مــذاقــهــا فـــي أطــبــاقــهــم. 
وتشير إلى وجود نحو 44 نوعًا من األزهار 
عّدة لاستهاك وذات فوائد صحية، وقد 

ُ
امل

ــــواع،  اخـــتـــارت االكـــتـــفـــاء بـــزراعـــة خــمــســة أنـ
منها زهرة »لسان الثور« ذات اللون األزرق، 
ويشبه طعمها الخيار، وزهرة »أبو خنجر« 
ذات الــلــونــني األصـــفـــر والــبــرتــقــالــي والــتــي 
السلطة،  في  الفجل وتوضع  مذاقها  يشبه 
لــألكــل. ومن  الصالحة  الــزهــور  ملكة  وتعد 

فوائدها أيضًا عاج الجروح، كما تستخدم 
ــرد. كــمــا تـــزرع  ــبــ كــمــضــاد حـــيـــوي لــنــزلــة الــ
ــســتــخــم 

ُ
ــرة »الـــثـــالـــوث« الـــتـــي ت ــ إبــيــضــي زهـ

فــي إعــــداد الــحــلــويــات، وزهــــرة »البنفسج« 
الخزامى  إلــى  الحلو، باإلضافة  املــذاق  ذات 

والبابونج وغير ذلك. 
من  الــعــديــد  ولـــون  »نستمتع بشكل  تــقــول: 
والغابات  الحدائق  فــي  تنمو  التي  األزهـــار 
من دون أن نعلم حقيقة منافعها الصحية 
قــيــمــتــهــا  أو  الــــعــــاجــــيــــة  واســــتــــعــــمــــاالتــــهــــا 
ــمـــر عــلــى  ــتـ الــــغــــذائــــيــــة. لـــكـــن اطـــــاعـــــي املـــسـ
ــار   نـــوع مــن األزهـ

ّ
املــعــلــومــات الــخــاصــة بــكــل

جعلني أكــتــشــف الــعــديــد مــن الــحــقــائــق عن 
بــعــض األزهـــــــار املـــتـــوفـــرة فـــي تـــونـــس. كما 
أتنقل فــي الــعــديــد مــن الــجــهــات للبحث عن 
ــــواع مـــن األزهـــــار تــنــمــو فـــي مــنــاطــق دون  أنـ

أخرى«. 
فـــي قــريــتــهــا الــصــغــيــرة، جـــهـــزت إبــيــضــي 
بــيــوتــًا مــكــّيــفــة لــحــفــظ مــشــاتــل نــبــاتــاتــهــا، 
األزهـــار.  تلك  لتجفيف  مكانًا  وخصصت 
كـــانـــت قـــد اســتــقــبــلــت الـــعـــديـــد مـــن الـــــزوار 
ــــى مــــشــــروعــــهــــا  ــلـ ــ ـــاع عـ ــ ــــاطــ ــ األجــــــــانــــــــب لـ
ــور. فــــي الـــبـــدايـــة،  ــ ــزهــ ــ ــلـــك الــ ــيـــل تـ ــفـــاصـ وتـ
فــكــرت فـــي تــوجــيــه غــالــبــيــة إنــتــاجــهــا إلــى 
الـــســـوق الـــخـــارجـــيـــة، ولـــكـــن مــنــذ نــشــرهــا 
تعريفًا  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
قبل  مــن  اتــصــاالت  تنتجه، وصلتها  عما 
الــعــديــد مــن أصــحــاب املــطــاعــم والــفــنــادق، 

وقد باتوا اليوم من أبرز زبائنها. واليوم، 
تــعــمــل مــعــهــا الــعــديــد مــن الــنــســاء. كــمــا أن 
إلى  أّدت  املــعــارض  بعض  فــي  مشاركتها 
املــعــارض من  لـــزوار  التعريف بما تنتجه 
املـــواطـــنـــني الـــعـــاديـــني الـــذيـــن بـــاتـــوا أيــضــًا 

يقبلون على ما تنتجه. 
ــرة، تــقــطــف واحـــدة  ــ ــمــا تــحــّدثــت عـــن زهـ

ّ
كــل

ـــه 
ّ
ــون لــــتــــذوقــــهــــا عـــل ــ ـــزبــ ــ ــنـــهـــا وتـــــدعـــــو الـ مـ

يستطيع تمييز مذاق بعضها، التي تشبه 
الــخــضــار،  الــعــديــد مــن  بشكل كبير مـــذاق 
عــلــى غــــرار الــفــجــل أو الــبــصــل أو الــخــيــار، 
املــألــوفــة لدى  األخـــرى  النباتات  أو بعض 

التونسيني. 
 العمل في 

ّ
إلــى أن وأخــيــرًا، تشير إبيضي 

إلى  يحتاج  تــحــديــدًا  الصغيرة  ضيعتها 
مــتــابــعــة يــومــيــة وتــفــقــد مــســتــمــر ألوراق 
أزهــارهــا حتى ال تصيبها األمــــراض، وال 
ها ال تستخدم أي أسمدة أو أدوية 

ّ
سيما أن

فــكــرت فــي زراعــة  ــهــا 
ّ
أن كيميائية. تضيف 

أوراقــهــا،  غلي  يمكن  التي  الفاكهة  بعض 
الغابات  إدارة  مــن  معارضة  لقيت  ها 

ّ
لكن

التي منعتها من زراعة أنواع من الخضار 
أو الــفــاكــهــة الــتــي ال تــعــتــبــر مـــن الـــثـــروات 
الغابية، وقد تحتاج إلى استعمال بعض 
األدويــة الكيميائية، األمــر الــذي ُيمنع في 

تلك الجهة كونها مصنفة غابة. 
 إبيضي تعمل اليوم على توفير أنواع 

ّ
لكن

أخـــرى مــن تــلــك األزهــــار الــتــي تــؤكــل والــتــي 
جلبت غالبية بذورها من الخارج. وتشير 
ـــهـــا تــلــقــت الــعــديــد مـــن الـــعـــروض من 

ّ
إلـــى أن

بــعــض رجــــال األعـــمـــال فـــي عـــدد مـــن الـــدول 
العربية، على غرار املغرب والجزائر، إلطاق 
مشروع مماثل في تلك الدول، باإلضافة إلى 
العديد  زراعــة  تطوير مشروعها من خــال 
من أنواع النباتات واألزهار املعّدة للتقطير 
ستعمل كعاج طبي 

ُ
ت زيــوت  استخراج  أو 
أو في مجال التجميل.

في قريتها الصغيرة، 
جهزت إبيضي بيوتا 
مكّيفة لحفظ مشاتل 
نباتاتها، وخصصت 
مكانا لتجفيف تلك 
األزهار. في البداية، 
فكرت في توجيه 

غالبية إنتاجها إلى 
السوق الخارجية، 
ولكن منذ نشرها 

على مواقع التواصل 
االجتماعي تعريفا 

عما تنتجه، وصلتها 
اتصاالت من قبل 

العديد من أصحاب 
املطاعم والفنادق، وقد 
باتوا اليوم من أبرز 

زبائنها

■ ■ ■
»نستمتع بشكل ولون 

العديد من األزهار 
التي تنمو في الحدائق 
والغابات من دون أن 
نعلم حقيقة منافعها 

الصحية واستعماالتها 
العاجية أو قيمتها 

الغذائية. لكن اطاعي 
املستمر على 

املعلومات الخاصة 
 نوع من األزهار 

ّ
بكل

جعلني أكتشف العديد 
من الحقائق عن 

بعض تلك املتوفرة في 
تونس«

باختصار

حّققت التونسية سنية إبيضي فكرة بل حلمًا راودها منذ سنوات. تّقربت أكثر فأكثر من عالم األزهار لتطلق مشروعها لزراعة 
أصناف قابلة لألكل

هوامش

رشا عمران

دعيت، في أواخر عام 2007، إلى الجزائر برفقة الشاعر 
العربي  الشعر  الــراحــل فايز خــضــور، الســتــام شعلة 
إلــى سورية. كــان هــذا تقليدا سنويا في فكرة  ونقلها 
الجزائر عاصمة  الثقافية، ففي 2007 كانت  العواصم 
الــعــربــيــة، وكــانــت دمــشــق تتحضر الستقبال  الــثــقــافــة 
وقت  غالبية  أمضينا  أنــنــا  أتــذكــر  عــام 2008.  دورهـــا 
الدعوة خارج أوقات النشاطات الثقافية، في الفندق، إذ 
أحُدنا  يغادر  ال  أن  على   

ً
الداعية حريصة الجهة  كانت 

أمني،  أي فعل  الفندق من دون مرافقة خشية حــدوث 
وهـــو مــا جعلنا نلتقي األصـــدقـــاء واملـــعـــارف فــي بهو 

الفندق فقط، على عادة جميع الوفود الثقافية وقتها.
الــجــزائــر، سألني فايز  فــي  الثالث لوجودنا  الــيــوم  فــي 
أعرفه،  إنني ال  لــه  قلت  أعــرف عقاب يحيى.  إن كنت 
لــكــنــنــي قـــد أكـــــون ســمــعــت بـــاســـمـــه، فـــقـــال: حــتــمــا ال 
حافظ  لنظام  مــرٌّ  مــعــارٌض  فهو  شخصيا،  تعرفينه 
السبعينيات  الجزائر في منتصف  إلــى  األســد. هــرب 
خوفا من بطش النظام، وممنوع حتى اآلن من العودة 
إلــى ســوريــة. كــان مــن جماعة صــاح جــديــد، وحــاول 
تأسيس تجّمع معارض، ما جلب عليه غضب النظام، 
يلقى مصير جديد  أن  من  فخرج من سورية خوفا 
ومحمد عمران وسليم حاطوم وغيرهم. وأكمل: على 

، هو قادم اآلن إلى الفندق، وستسمعي منه قصته.
ٍّ

كل
بعد مضي أقل من ساعة، وصل عقاب يحيى، رجل 
وسيم في أوائل ستينياته )كان  قريبا في السن من 
أو ثاثة(. ما  فايز خضور، ربما أصغر منه بعامني 
زال يحافظ على لهجته »السلمونية« الواضحة، حيث 
القاف ملفوظ بشكل واضــح، وحيث األحــرف  حــرف 
شة كلها، تشعر وأنت تسمعها كما لو أن جبل 

ّ
معط

 على سلمية قد وضع كل ثقله في نطق 
ّ

بلعاس املطل
لــدى أهــل السلمية. وهــو ما كــان ظاهرا  العربية  اللغة 
في لهجة فايز خضور أكثر، إذ خففت سنوات الغربة 
ش األحرف 

ّ
والعيش بجانب البحر في الجزائر من تعط

العربية في لهجة عقاب يحيى. 
الــقــديــمــني. كان  الصديقني  بــني  الــلــقــاء  ــر لحظات 

ّ
أتــذك

ـــرا فــعــا، حــتــى أنــنــي أشــحــت بــصــري كي 
ّ
األمــــر مـــؤث

ــرك لهما حــريــة الــضــعــف، ثم  أخــفــي دمـــوع الــتــأثــر، وأتـ
عن سنوات  فيها  يحكي  طويلة،  اللقاء ساعات  امتد 
وللسلمية  لسورية  حنينه  وعــن  حياته  وعــن  غربته، 
البعث،  النضال في حــزب  وعــن سنوات  ولأصدقاء، 
وعـــن األحــــام املــجــهــضــة، وعـــن خــيــانــة حــافــظ األســد 
رفـــاق الــســاح ومـــن قــامــوا بــــ«ثـــورة آذار«، وعـــن دور 
حكم  تكريس  في  العاملي  والنظام  وأميركا  إسرائيل 
األسد بما سميت »الحركة التصحيحية« وقتها، وعن 
أن عقاب يحيى  ر 

ّ
أتذك األســد.  التوريث وحكم بشار 

قــال يومها: »لــن يكون مختلفا عن والــده إال باملظهر 
الخارجي، فمن يحكم سورية هو النظام الذي أّسسه 
والــده، حافظ األسد سيحكم سورية من قبره، لطاملا 
ط ليكون هــذا هــو واقــع الــحــال فــي ســوريــة«. .. لم 

ّ
خط

يعترض أحد منا يومها، بل أيده فايز خضور )الحزب 
السوري القومي اإلجتماعي( في كثير من كامه، لكن 
من دون الدخول في عمق تشريح الوضع السياسي 
نبوءة عقاب يحيى:  يعترض حتى على  لم  السوري، 
السوريني  لوقت طويل،  »الوضع صعب يستمر هيك 
رح ينفجروا ذات يوم قريب«. ثم قال خضور »أوافقك 
أن  نــأمــل  أحــيــانــا،  لكننا فــي ســوريــة نشعر  باملجمل، 
العصري«  »املظهر  كــان  التحّسن«.  فــي  آخــذة  األمـــور 

ــتــــه يــشــي بـــســـلـــوٍك مــخــتــلــٍف  ــاب وزوجــ لــلــرئــيــس الـــشـ
بالنسبة لكثيرين. لم تكن أي بادرة للربيع العربي قد 
الحت بعد، وال أحد كان يمكنه تخّيل مــاذا سيحُدث 

في سورية بعد سنوات قليلة جدا. 
العربي،  الربيع  اللقاء، بدأ  بعد ثاث سنوات على هذا 
الــقــيــامــة فــي ســوريــة. كــانــت بالنسبة لعقاب  وقــامــت 
يحيى األمل الذي انتظره طويا. لهذا انخرط من دون 
تردد في كل ما يتعلق بسورية كتابة وعما سياسيا. 
رأيــتــه فــي عــام 2012 فــي الــقــاهــرة الــتــي كــانــت مركزا 
يضم كل التيارات السورية املعارضة. قلت له مباشرة: 
 .. الجزائر.  أكثر شبابا مما كنت في 2007 في  أنــت 

أجابني: الثورة، يا عزيزتي، واألمل.
رحل عقاب يحيى قبل أيام، بعد معاناته مع مرض 
السرطان. لم يتحقق أمله لأسف، ال بسقوط النظام 
وال بــالــعــودة إلـــى ســلــمــيــة. كـــان مــحــقــا فــي قــولــه إن 
»حافظ األسد يحكم سورية من قبره«. رحل ودفن 
في تركيا، ليس بعيدا كثيرا عن سلمية، بينما رحل 
أربعني يوما باملرض نفسه )هل هو  قبله بأقل من 
الــقــدر؟( فــايــز خــضــور الـــذي عـــارض الــثــورة، واتهم 
ترى   .. السلمية.  فــي  دفــن  والعمالة.  بالتآمر  الــثــوار 
كيف كان اللقاء بينهما حيث هما اآلن؟! هل فّرقت 
بينهما السياسة أم تغلبت الصداقة، ومسحت دموع 

اللقاء غبرة الخاف السياسي؟

صداقة سياسة وموت

وأخيرًا

رحل عقاب يحيى قبل أيام، 
بعد معاناته مع السرطان. لم 

يتحقق أمله لألسف، ال بسقوط 
النظام وال بالعودة إلى سلمية
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