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في العدد

معبر باب الهوى

مليارات الدوالرات تم صرفها على قطاع الكهرباء منذ انتهاء الحرب األهلية، من دون نتيجة )حسام شبارو/األناضول(

ــى قــائــمــة  ــ ــّم فــيــه لـــقـــاح جـــديـــد إل ــت انـــضـ فـــي وقــ
بعدما  املعتمدة،  لكوفيد-19  املضادة  اللقاحات 
الـــطـــارئ للقاحها  ســمــحــت كــوبــا بــاالســتــخــدام 
»عــبــد الـــلـــه«، وهـــو األّول الـــذي يــتــّم تــطــويــره في 
الجديد،  كورونا  فيروس  الالتينية ضّد  أميركا 
أعلنت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون 
أّن االتحاد األوروبـــي حقق  ديرالين )الــصــورة( 
اللقاحات  مــن  كمية  امــتــالك  فــي  املتمثل  هــدفــه 
في   70 لتحصني  تكفي  لــكــوفــيــد-19  املــضــادة 
حكومات  وتتحّمل  البالغني.  السكان  من  املائة 
الــدول األعــضــاء في االتــحــاد، البالغ عددها 27، 

علمًا  بــالــلــقــاحــات،  مواطنيها  تــزويــد  مسؤولية 
أّن عــــددًا مــنــهــا يــتــقــدم فــي هـــذا املــجــال بــأســرع 
ها أكدت أّن »االتحاد 

ّ
من وتيرة دول أخرى. لكن

األوروبي أوفى بوعده«.
مــن جــهــة أخــــرى، يــواصــل مــتــحــّور »دلـــتـــا« من 
فيروس كورونا الجديد الذي ظهر للمّرة األولى 
في الهند، عرقلة العودة إلى الحياة الطبيعية في 
الــتــزايــد املطرد  الــعــالــم. وإزاء  دول عــديــدة حــول 
فـــي اإلصـــابـــات بــكــوفــيــد-19 فـــي خـــالل األيـــام 
املــاضــيــة، خــصــوصــًا بــني فــئــة الــشــبــاب، قــررت 
فــي شــمــال شــرقــي إسبانيا  كــتــالــونــيــا  منطقة 

ــائـــي. وعــلــى  ــإجـــراء وقـ ــاودة فـــرض قــيــود كـ ــعـ مـ
ــــاودت هــولــنــدا فـــرض قــيــود  ــرار كــتــالــونــيــا، عـ غــ
الــيــومــيــة لــإصــابــات  الــحــصــيــلــة  بــعــدمــا زادت 
سبعة أضــعــاف خــالل أســبــوع. وفــي وقــت بات 
الكتالونيون والهولنديون محرومني من النوادي 
إلى  الفرنسيون  عــاد  مــحــددة،  ملــّدة غير  الليلية 
آذار  مــارس/  األولــى منذ  للمرة  الليلية  الحانات 
الــواقــعــة فــي البحر  أّمــــا جــزيــرة مــالــطــا   .2020
األبيض املتوسط، فسوف تطلب مستندًا يفيد 
العمر 13  الذين يبلغون من  بتحصني زائريها 
عــامــًا فما فـــوق. وفــي أســتــرالــيــا، سّجلت واليــة 

العام  هــذا  يومية  زيـــادة  أكبر  ويلز  نيو ســاوث 
في عدد إصابات كوفيد-19 املنقولة محليًا، مع 
ربما  األســوأ  أّن  السلطات من  قبل  تحذير من 
رض 

ُ
ف التي  العاصمة سيدني  في  بعد  يــأِت  لم 

عــلــيــهــا عــــزل عــــام صــــارم ملــــّدة ثــالثــة أســابــيــع. 
الــواليــة غالديس  وزراء  رئيسة  وقــد صــّرحــت 
ه »عندما تعلم أّن ثّمة 26 حالة 

ّ
بريجيكليان بأن

معدية في املجتمع، فإّن االستنتاج الوحيد الذي 
يمكننا استخالصه هو أّن األمور سوف تزداد 

سوءًا قبل أن تتحّسن«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث 

تعاون أميركي روسي أول في سورية

األحد  11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2505  السنة السابعة

Sunday 11 July 2021

دالل أبو آمنة: مشوار فلسطيني
الغناء  بتوثيق  المهتم  ستي«  »مشوار  مشروعها  عن  آمنة  أبو  دالل  تتحّدث 

الفلسطيني، والذي سيعرض على شاشة »التلفزيون العربي«. ]22ـ23[

تعاني عنابر الشحن 
في مطار تونس قرطاج، 

من ثغرات يستغلها 
لصوص لسرقة أمتعة 

المسافرين.

13

كهرباء لبنان
فضيحة العتمة

في عام 2021، يعيش لبنان 
في العتمة نتيجة انقطاع التيار 

الكهربائي عن كل المناطق. وهذا 
القطاع هو الصندوق األسود 
األشهر للفساد في هذا البلد.
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للحديث تتمة...

تمديد آلية المساعدات 

إلى  الدولية  المساعدات  إدخال  آلية  تمديد  قرار  الدولي  األمن  مجلس  تمرير  بعد 
موافقة  خلف  تقف  التي  الصفقة  ماهية  لمعرفة  تتجه  األنظار  بدأت  سورية، 
موسكو، وخصوصًا أن الروس يريدون التركيز على إجراءات إيصال المساعدات عبر 

خطوط التماس، من أجل مساعدة النظام السوري

أمين العاصي

قيادة روسيا  أشهر طويلة من  بعد 
ــة واضـــــحـــــة تـــــعـــــارض تـــمـــديـــد  ــلـ ــمـ حـ
آلــيــة إدخـــال املــســاعــدات الــدولــيــة إلى 
ســوريــة، لــم يشهد مجلس األمـــن الــدولــي أول 
من أمس الجمعة سجااًل سياسيًا كان متوقعًا 
بـــن روســـيـــا والــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
بــعــدمــا تــوصــلــت مــوســكــو وواشـــنـــطـــن، عبر 
قنوات اتصال مشتركة، إلى صيغة توافقية لم 
عرف تفاصيلها بعد، ما سمح بتمرير القرار 

ُ
ت

الـــذي ثـــار جـــدل واســـع حــولــه خـــال الشهرين 
األخيرين. ومدد مجلس األمن الدولي، الجمعة 
املــــاضــــي، آلـــيـــة مـــعـــمـــواًل بــهــا مــنــذ عــــام 2014 
إلدخـــــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة إلــــى ســوريــة 
لستة أشــهــر، مــن خــال معبر بــاب الــهــوى مع 
العاشر من يناير/  التركي، أي حتى  الجانب 
لستة  للتجديد  قــابــلــة   ،2022 الــثــانــي  كــانــون 
أشهر بشكل فــوري، بعد تقرير يقدمه األمن 
العام لألمم املتحدة حول املوضوع. وتوصلت 
الواليات املتحدة وروسيا إلى صيغة توافقية 
سمحت بتمرير القرار، بعد سحب مشروَعي 
قرار آخرين ُوضعا للتصويت باللون األزرق، 
لــيــل الــخــمــيــس املـــاضـــي. األول كـــان مــشــروعــًا 
نــرويــجــيــًا إيــرلــنــديــًا يــجــدد لــآلــيــة لسنة عبر 
معبر بــاب الــهــوى مــع تــركــيــا. وكــانــت روسيا 
ــًا بـــهـــا يــمــدد  ــدمـــت مــــشــــروع قــــــرار خـــاصـ قــــد قـ
تقديم تلك املساعدات، ولكن لستة أشهر فقط، 
ومراقبة  اآللــيــة  عمل  فــي  بتغييرات  ويــطــالــب 
أوســع عليها.  ولــم يكد مجلس األمــن يوافق 
على القرار، حتى أرسلت األمم املتحدة، أمس 
إلى  باملساعدات  محّملة  شاحنة   41 السبت، 
الشاحنات  ودخــلــت  وريــفــهــا.  إدلـــب  محافظة 
مــــن مــعــبــر جـــيـــلـــوة غــــــوزو فــــي واليــــــة هــطــاي 
جـــنـــوبـــي تـــركـــيـــا، املـــقـــابـــل لــــبــــاب الــــهــــوى مــن 
»األناضول«  وكالة  وذكــرت  السوري.  الجانب 
أن املـــســـاعـــدات تــتــضــمــن اخـــتـــبـــارات الــكــشــف 
عــن فــيــروس كــورونــا، وحليب أطــفــال، ومــواد 

غذائية، وأدوات قرطاسية.
وأثــــار الــتــوافــق األمــيــركــي الــروســي تــســاؤالت 
حول طبيعة الصفقة التي تمت بن الطرفن، 
ــتـــي أتـــاحـــت تــمــديــد آلـــيـــة املـــســـاعـــدات، من  والـ
دون أن تــصــدر تــصــريــحــات فـــي مــوســكــو أو 
االتصال  لكن  طبيعتها.  إلــى  تشير  واشنطن 
الــذي جــرى بن الرئيس األميركي جو بايدن 
ونــظــيــره الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، والــــذي 
أوضــــح الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بــيــان أنـــه تخلله 
التي  املشترك  العمل  »جهود  الجانبن  بحث 
أدت إلى الوصول التفاق حول نقل املساعدات 

ــة«، كـــان  ــ ــــوريـ ــــسـ ــيــــة عـــبـــر الـــــحـــــدود لـ اإلنــــســــانــ
التي  التعبير األوضـــح عــن حجم االتــصــاالت 
ــن. كما  الــقــرار فــي مجلس األمــ سبقت تــمــريــر 
واألميركي  الروسي  املندوبن  تصريحات  أن 
حجم  تظهر  مــؤشــرات  حملت  الجلسة  خــال 
ليندا  األميركية،  السفيرة  واعتبرت  التوافق. 
ــا »لـــحـــظـــة مــهــمــة،  ــهــ تــــومــــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، أنــ
ــا والـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــيــ حـــيـــث تــمــكــنــت روســ
مــن الــتــوصــل التــفــاق حـــول مـــبـــادرة إنسانية 
مهمة  لحظة  وهــذه  السورين.  تدعم مصالح 
ملجلس األمـــن واألمــــم املــتــحــدة، أظــهــرنــا فيها 
أكــثــر مــن مجرد  أنـــه يمكننا أن نفعل مــا هــو 
نــعــمــل ســـويـــًا وأن نجد  أن  يــمــكــن  ــديـــث.  الـــحـ
حلواًل ألمور عالقة وصعبة«. وشددت على أن 
تبني القرار يؤمن تقديم املساعدات للمدنين 
ــقـــرار الــــذي تــم تبنيه  فــي ســـوريـــة. وقـــالـــت: »الـ
لـــن يــســد جــمــيــع االحـــتـــيـــاجـــات عــلــى األرض، 
ــة، وســنــقــوم  ولـــكـــن يـــقـــدم مـــســـاعـــدات ضــــروريــ
بــتــوســيــع طـــرق املـــســـاعـــدات«. مــن جــهــتــه، قــال 
لــدى األمــم املتحدة فاسيلي  الــروســي  السفير 
نيبنزيا إن »املجلس تمكن من التوصل لنقطة 
تقارب مهمة بشأن موضوع صعب، هي آلية 
إيصال املساعدات العابرة للحدود. ونعبر عن 
ولزمائنا  املجلس،  أعضاء  لجميع  امتناننا 
األمــيــركــيــن الـــذيـــن ســـعـــوا إلــــى تــحــقــيــق روح 
ــر فـــي قــمــة جــنــيــف بن  الـــوفـــاق، كــمــا كـــان األمــ
بــوتــن وبـــايـــدن. إن نــص الـــقـــرار الــــذي اعتمد 
ــة السورية  خــطــوة مهمة فــي طــريــق حــل األزمـ
وتجاوز تداعياتها«. وأضاف: »في هذا القرار 
نجد للمرة األولى إلحاحًا على كيفية تحسن 
إيــــصــــال املــــســــاعــــدات عـــبـــر خـــطـــوط الـــتـــمـــاس. 
وهـــذا ينسجم مــع مــبــادئ إيــصــال املساعدات 
اإلنسانية في األمم املتحدة«. وشدد نيبنزيا 
ــاء املــجــلــس مـــتـــحـــدون بــشــأن  عــلــى أن »أعــــضــ
اإلنسانية يجب  املساعدات  إن  القائلة  الفكرة 
أن تستجيب لاحتياجات العاجلة، وال سيما 
ــيـــاه واألغـــذيـــة واألدويـــــــة، ولــذلــك  الــصــحــة واملـ

االستمرار  يتم  لكي  األخــضــر  الــضــوء  منحوا 
باآللية عبر الحدود، وتبديلها بآلية املساعدة 
عــبــر خــطــوط املــواجــهــة )الـــتـــمـــاس(«. وأضـــاف 
املقبلة،  الستة  األشــهــر  فــي  العملية  »سنتابع 
ــام أن يـــقـــدم تــقــريــرًا  ــعــ ويـــطـــلـــب مــــن األمــــــن الــ
الــهــوى،  بــاب   حــول كيفية عمل معبر 

ً
مفصا

مع التركيز على شفافية العمليات وإجراءات 
إيــــصــــال املــــســــاعــــدات عـــبـــر خـــطـــوط الـــتـــمـــاس. 
في  التركية،  الخارجية  وزارة  رحبت  بدورها 
بــيــان أول مــن أمـــس، »بــاســتــمــرار آلــيــة إيصال 
ــابــــرة لـــلـــحـــدود،  ــعــ املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة الــ

التابعة لألمم املتحدة، الفاعلة من أجل تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الــشــعــب الــــســــوري عــبــر تــركــيــا«. 
ولفت البيان إلى أن تركيا تنتظر من مجلس 
ــلـــة، اتـــخـــاذ  األمــــــن والـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة الـــفـــاعـ
توافقية إليجاد حل  ومــواقــف  بناءة  خطوات 
ــا قد  ــيـ ــانـــت روسـ ــة الـــســـوريـــة.  وكـ ــم لـــألزمـ ــ دائـ
لّوحت باستخدام حقها في النقض إلجهاض 
إلى  املساعدات  تدفق  لــدوام  الدولية  املساعي 
النظام.  الخارج عن سيطرة  السوري  الشمال 
املعتمدة منذ  اآللــيــة،  هــذه  أن  وتـــرى موسكو 
ســـنـــوات، تــعــد انــتــهــاكــًا لــســيــادة الــنــظــام، وأن 
املــعــطــيــات عــلــى األرض تـــجـــاوزت هـــذه اآللــيــة 
الــتــي ُوضــعــت إبـــان صــعــود تنظيم »داعـــش« 
نحو  على  وسيطرته   ،2014 في  الدراماتيكي 
نصف مساحة سورية. وكــان من الواضح أن 
الدولي  املجتمع  ابتزاز  كانت بصدد  موسكو 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــكــاســب اقــتــصــاديــة 
ــوري، قــبــل أن  ــســ وســيــاســيــة لــهــا ولــلــنــظــام الــ
»تلّن« موقفها، خصوصًا بعد أن اصطدمت 
بـــاإلصـــرار األمــيــركــي عــلــى تــمــديــد الـــقـــرار. في 
املقابل، لم تحصل واشنطن على كل ما كانت 
ــرار، إذ فــشــلــت في  ــقــ الــ إلـــيـــه مـــن وراء  تــســعــى 
أكــثــر مــن معبر لسهولة  الـــروس بفتح  إقــنــاع 
الدولية، إذ كان األميركيون  تدفق املساعدات 
يريدون فتح معبر باب السامة في ريف حلب 

الشمالي، ومعبر اليعربية في ريف الحسكة.  
ــزال تــفــاصــيــل الــصــفــقــة األمــيــركــيــة  وفــيــمــا ال تــ
ــفـــال أن  الـــروســـيـــة غــامــضــة، فـــإنـــه ال يــمــكــن إغـ
ــة« أتــــــت بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات جــمــعــت  ــويــ ــســ ــتــ »الــ
األســبــوع املــاضــي مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي 
ألــكــســنــدر الفرنتييف،  إلـــى ســـوريـــة،  الــخــاص 
مع مسؤول الشرق األوسط في مجلس األمن 
األسبوع  جنيف  في  ماكغورك  بريت  القومي 

الفترة  األنظار خال  ولذلك ستتجه  املاضي. 
املــقــبــلــة إلـــى طــبــيــعــة الــخــطــوات والــســيــاســات 
ملعرفة  الـــســـوري،  بــاملــلــف  املتعلقة  األمــيــركــيــة 
ما إذا كانت ستشهد تغييرات جوهرية، بما 
فــي ذلـــك تــشــديــد »قـــانـــون قــيــصــر« مــن عــدمــه، 
أنــواع  بعض  على  القيود  تخفيف  وإمكانية 
املــســاعــدات، والــســمــاح ربــمــا لبعض األطـــراف 
التحتية في  البنية  بــنــاء  بــإعــادة  بــاالنــخــراط 

مـــجـــاالت مــــحــــددة، مــثــل الــصــحــة والــكــهــربــاء 
ومياه الشرب. ومن امللفات التي يمكن رصدها 
املفاوضات بن »قــوات سورية  التطورات في 
في  والنظام، خصوصًا  )قسد(  الديمقراطية« 
ظل العاقة األميركية املتينة مع األكراد. كذلك 
يــبــرز مــلــف إمــــــدادات الــنــفــط مـــن شــمــال شــرق 
سورية نحو مناطق النظام، أو دخول شركات 
ــذه املــنــطــقــة لــلــعــمــل عــلــى رفــع  ــة إلــــى هــ ــيـ روسـ
اإلنتاج. كما ال يزال من غير الواضح إذا تلقى 
الروس وعودًا بفتح أكثر من معبر داخلي بن 
مناطق النظام واملعارضة، وهو مطلب روسي 

ملح بهدف إنعاش اقتصاد النظام املتهالك.
الــبــاحــث السياسي فــي مــركــز »عــمــران«  ورأى 
ــديــــث مــع  ــــي حــ ــــات نـــــــوار شــــعــــبــــان، فـ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
»العربي الجديد«، أنه »ال يمكن القول إنه جرى 
تــمــريــر الـــقـــرار بــيــســر وســـهـــولـــة«، مــشــيــرًا إلــى 
أن »روســيــا قــادت، قبل أشهر، حملة إعامية 
ــده، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــصــعــيــد الــعــســكــري  ــ ضـ
فــي محافظة إدلـــب، والـــذي كــان ورقـــة ضغط، 
ســــواء فـــي جــولــة أســتــانــة 16 أو فـــي مجلس 
األمن«، مشيرًا إلى أنه »لم يصلنا ما حدث في 
أستانة وساعد على تمرير القرار«. ورّجح أن 
لفتح  تطمينات  على  حصلوا  الـــروس  يــكــون 
معابر داخلية بن مناطق النظام واملعارضة، 
الــقــرار ملدة  أن يكون  لــم يكن مفاجئًا  مضيفًا: 
ستة أشهر. وأوضــح أنه ال يعتقد أن الجانب 
ــنــــازالت لــلــجــانــب الـــروســـي،  األمـــيـــركـــي قــــدم تــ
مــضــيــفــًا: أعــتــقــد أن هـــنـــاك تــطــمــيــنــات قــدمــهــا 
بالعمل  للنظام  للسماح  للروس  األميركيون 
أكثر في منطقة شرقي نهر الفرات، وحول فتح 

املعابر الداخلية مع النظام بصيغة معينة.
السياسي رضــوان  أعـــرب املحلل  املــقــابــل،  فــي 
زيـــادة، فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، عن 
اعــتــقــاده بـــأن »صــفــقــة روســيــة أمــيــركــيــة جــرت 
ــايــــدن وبــــوتــــن فــــي جــنــيــف  ــمـــاع بــ ــتـ خـــــال اجـ
الشهر املــاضــي«. وقــال: بعد القمة قــال بايدن 
إنـــنـــا نــتــوقــع مـــن مــوســكــو أال تــســتــخــدم حق 
املساعدات  بشأن  قــرار  ضــد  )الفيتو(  النقض 
في سورية، وإال فإن األمور ستتعقد بيننا في 
امللف الــســوري. وأضـــاف: لذلك أشــار املندوب 
الروسي في مجلس األمن إلى أن اإلجماع الذي 
الــلــقــاء، واتصل  الــقــرار كــان ثمرة  حصل عليه 
ليشكره  الــروســي  بنظيره  األميركي  الرئيس 
زيــادة  واعتبر  »الفيتو«.  اســتــخــدام  عــدم  على 
أن الواليات املتحدة فهمت الرسالة الروسية، 
ولن تقوم بفرض عقوبات على شخصيات أو 

أفراد روس من خال »قانون قيصر«.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أشــــــــــار مـــــديـــــر فـــــريـــــق »مـــنـــســـقـــو 
االستجابة« اإلنساني في شمال غرب سورية 
محمد الحاج إلــى أنــه »للمرة األولــى يحدث 
تــوافــق روســـي أمــيــركــي فــي مجلس األمـــن في 
ــرار »نــصــف  ــقـ الــقــضــيــة الـــســـوريـــة«، مــعــتــبــرًا الـ
نصر«. وقال، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الــدولــي رضــخ لضغوط موسكو،  إن املجتمع 
إذ تــأجــلــت جــلــســة مــجــلــس األمـــــن خـــوفـــًا من 
»الفيتو« الروسي. وبّن أن اآللية هي ملدة ستة 
أشهر، قابلة للتجديد بناء على تقرير األمن 
ــال: سيحدث تفعيل  الــعــام لــألمــم املــتــحــدة. وقـ
ملــكــاتــب األمـــم املــتــحــدة فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، 
وربــمــا هــذا األمــر سيمهد لروسيا، بعد ستة 
أشــهــر، لــلــتــرويــج لــخــطــوط اإلمــــداد الــداخــلــيــة، 
مــا ُيــدخــلــنــا مـــرة أخــــرى فــي مــتــاهــات مجلس 
األمن. واعتبر أنه »من املعيب تسييس قضية 
إنسانية، مثل إدخــال املساعدات إلى املدنين 
فــي مــجــلــس األمــــن وفـــق أهــــواء دول«، مشيرًا 
إلــى أن مصير نحو أربــعــة مــايــن مــدنــي في 
الشمال الغربي من سورية معلق بيد املندوب 

الروسي في مجلس األمن.

عبسي سميسم

بكل بساطة، انتهت »أزمة« تمديد 
آلية إدخال املساعدات األممية 

إلى سورية، التي تصدرت مشهد 
القضية السورية في األشهر 

املاضية. وتدل السرعة والبساطة 
التي تّم بهما التصويت في مجلس 

األمن الدولي على القرار، على أنه 
لم يكن ليمر بهذه السهولة، من 
دون صفقة أميركية - روسية 

مرتبطة بامللف السوري، يصار من 
خاللها للروس تخفيض املساعدات 

تدريجيًا، وإمكانية فتح معابر 
بني مناطق سيطرة النظام من 

جهة واملعارضة من جهة أخرى. 
ويهدف ذلك إلى تحسني الوضع 
االقتصادي في مناطق النظام، 

مع مرور املساعدات )عبر خطوط 
التماس(، أي وصولها إلى مناطق 

النظام بإشراف روسي، أو منظمات 
لم تبِد حيادية بالتعامل مع األزمة 
السورية، كالصليب األحمر. إال أن 
ذلك يبقى بمثابة »تفاصيل«، أمام 

ما ورد في افتتاح كلمة املندوبة 
األميركية في مجلس األمن الدولي، 

ليندا توماس - غرينفيلد، عقب 
التصويت على القرار، إذ قالت إنه 

»يمكن ملالينَي السوريني تنفُس 
الصعداء، إذ يدركون أن تقديم 

املساعدات اإلنسانية العابرة للحدود 
سيستمر للسنة املقبلة. هذا االتفاق 

الذي توصلنا إليه، سينقذ األرواح 
ويسمح بتدفق املساعدات اإلنسانية 

والغذائية والطبية«.
كلمة املندوبة األميركية تندرج 

في إطار املقولة السورية الشعبية 
 
ً
»الضحك على اللحى«، التي عادة

ما تستخدم، لدى حل مشكلة بني 
طرفني باستخدام أدوات أو أشياء 
 وموضوعًا، أمام 

ً
صغيرة، شكال

 وموضوعًا. 
ً
مشكلة كبيرة، شكال

إذ ال تصّور بأن الصعداء يمكن 
أن يتنفّسها السوريون من خالل 
تجديد آلية املساعدات األممية، في 

 كل الكوارث التي واجهها الشعب 
ّ

ظل
السوري طوال السنوات العشر 

املاضية، من قصف طحن البشر 
 مع الحجر، واعتقال وإخفاء 

قسري طاول خيرة شباب البالد، 
وتهجير قام على أساس إحداث 

تغيير ديمغرافي، ومجازر وإبادة 
جماعية باستخدام السالح 

الكيميائي. وحصل كل ذلك من 
دون أن يرف للنظام وحلفائه جفن، 
خشية املعاقبة من املجتمع الدولي، 

الذي يختصر اليوم كل تلك املآسي، 
بالتهليل لتمديد آلية املساعدات.
 جذريًا 

ً
السوريون يريدون حال

إلنهاء معاناتهم، وغير ذلك هو 
»ضحك على اللحى« وإطالة أمد 

األزمة السورية وإدارتها واالنتفاع 
من مكاسبها في امللفات الدولية 

واإلقليمية للفاعلني.

الحوادث الغامضة في إيران تتواصلوفد إسرائيلي قريبًا في القاهرة الستكمال المفاوضات

تعاون أميركي 
روسي أول 
في سورية

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة، إن الــقــاهــرة 
ــيـــدات مـــن الـــجـــانـــب اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــأكـ تــلــقــت تـ
بشأن وصــول وفــد أمني رفيع املستوى إلى 
العاصمة املصرية، خال أيام، للمرة الثالثة، 
املفاوضات الخاصة بشأن تبادل  الستكمال 
األســــرى بــن حــكــومــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
وحركة »حماس«، وتثبيت وقف إطاق النار 
فــي قــطــاع غـــزة، والــتــوصــل إلــى اتــفــاق تهدئة 
املباشرة  املــفــاوضــات غير  فــي  املـــدى،  طويلة 

التي تجري بوساطة مصرية.
»الــعــربــي  وبــحــســب املــصــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
يــنــعــقــد  املــــــقــــــرر أن  مــــــن  فـــــإنـــــه  الــــــجــــــديــــــد«، 
ــــوزاري األمــنــي املــصــغــر للحكومة  املــجــلــس الـ
اإلسرائيلية خال أيام، لبحث ما تّم التوصل 
إلــيــه مــن بــنــود خـــال الـــزيـــارة الــثــانــيــة للوفد 
ــايــــة شـــهـــر يـــونـــيـــو/ ــهــ ــي لـــلـــقـــاهـــرة )نــ ــ ــنـ ــ األمـ
حـــزيـــران املــــاضــــي(، والـــتـــي شــهــدت خــافــات 
قــائــمــة أســمــاء األســــرى الفلسطينين  بــشــأن 
أصحاب املحكوميات العالية، واملتهمن في 
وقائع قتل خالها وأصيب جنود في جيش 
الوفد  رئيس  وكــان  ومستوطنون.  االحــتــال 
ــد، وقــتــهــا،  ــارون بـــلـــوم، قـــد أكــ ــ اإلســرائــيــلــي، يـ
بــإبــداء موقف رسمي في  أنهم غير مخولن 
مثل تلك القضية، وأن األمر يتطلب قرارًا من 

مجلس الوزراء اإلسرائيلي املصغر.
وحول املخاوف من اندالع مواجهة عسكرية 
جديدة في قطاع غزة، رّدت املصادر املطلعة 
على الوساطة املصرية، بشكل قاطع، إن ذلك 
»لن يحدث«، مضيفة أن مصر تلقت تأكيدات 
مــن الــجــانــب اإلســرائــيــلــي بــعــدم الــذهــاب إلــى 
مواجهة عسكرية، على األقل قبل نهاية العام 
أكدت  فــإن مصر  املــصــادر،  الحالي. وبحسب 
ضمانتها  على  جهتها،  مــن  لإلسرائيلين، 
وعلى  الفلسطينية،  املقاومة  فصائل  ملوقف 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــوم فــــي إيــــــــران إال ويـــحـــدث  ــ ــر يــ ــمـ ــاد يـ ــكــ ال يــ
ــار أو خــلــل فــنــي فـــي مــنــشــأة  ــفـــجـ حـــريـــق وانـ
بــــات شبه  لـــدرجـــة أن األمـــــر  هــنــا أو هـــنـــاك، 
اعـــتـــيـــادي، مـــا يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه 
أمـــام تــســاؤالت وتكهنات حــول أســبــاب هذه 
الـــحـــوادث املــتــكــررة. ولــعــل مــا يلفت األنــظــار 
نحو أي حادث حريق أو انفجار في املنشآت 
اإليـــرانـــيـــة، ويــجــعــل املــراقــبــن يــنــظــرون إلــيــه 
الراهنة  الظروف  بريبة وشكوك، هو طبيعة 
بن طهران وخصومها، خصوصًا تل أبيب، 
لجهة احتدام الحرب األمنية بينهما، والتي 
دخـــلـــت مــرحــلــة مــتــقــدمــة مــنــذ اغـــتـــيـــال أبـــرز 
فخري  محسن  اإليرانين،  النووين  العلماء 
 ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   27 فــي  زادة، 
أعــقــبــه اســتــهــداف مــنــشــأة »نــطــنــز« الــنــوويــة 
نووية  ومنشآت  املــاضــي،  إبريل/نيسان  في 
أخرى، وبينها واحدة تابعة إلى هيئة الطاقة 
الـــذريـــة اإليـــرانـــيـــة، نــواحــي مــديــنــة كـــرج قــرب 
طــهــران فــي الــــ23 مــن الشهر املــاضــي. وذكــرت 
وكالة »نور نيوز«، املقربة من املجلس األعلى 
 
ً
ــرانــــي، وقــتــهــا أن »عــمــا لــألمــن الــقــومــي اإليــ
ــز، لــكــنــهــا أكـــدت  ــركــ تــخــريــبــيــًا« اســـتـــهـــدف املــ
»إحــبــاط العمل الــتــخــريــبــي«. وكــشــف رئيس 
ــاء املـــدن  ــنـ ــوزارة الـــطـــرق وبـ ــ ــ ــام بـ ــ جـــهـــاز اإلعــ
اإليرانية، قاسم بي  نياز، أمس السبت، لوكالة 
»تــســنــيــم« اإليــرانــيــة، عــن وقـــوع »خــلــل تقني 
اللجنة  فــي  للعاملن  الكمبيوتر  أجــهــزة  فــي 
املركزية لــلــوزارة، ما تسبب في إغــاق موقع 
التابعة  اإللكترونية  املــواقــع  وبقية  الــــوزارة 
لــهــا«. وأعــلــن أن »الــخــبــراء الفنين يــدرســون 
واألنظمة  املوقع  الخلل وتشغيل  لرفع  األمــر 
ــال طـــهـــران  ــمـ ــان أهــــالــــي شـ ــ ــه«. وكــ ــ ــ الـــتـــابـــعـــة ل
انفجار  السبت، دوي  ـ  الجمعة  ليلة  سمعوا، 
ــامـــــض، لــتــنــتــشــر ســـريـــعـــًا مــقــاطــع  ــ كــبــيــر وغـ

املواجهة  )حــول  اإلسرائيلية  اإلعــام  وسائل 
»يــأتــي في  أن غالبيته  مــؤكــدة  الــعــســكــريــة(، 
الــخــداع االســتــراتــيــجــي، كتلك  إطـــار عمليات 
العملية  الوسائل خــال  التي قامت بها تلك 
ــرة، بــتــســريــب أنــبــاء كــاذبــة  ــيـ الــعــســكــريــة األخـ
ــا«. وأكــــدت  ــهـ ــتـــدراجـ لــتــضــلــيــل املـــقـــاومـــة واسـ
ــوقــــت الـــحـــالـــي،  ــة فــــي الــ ــربـ أن »األنـــــبـــــاء املـــسـ
ـــــل تـــخـــفـــيـــض ســــقــــف مـــطـــالـــب  تــــأتــــي مـــــن أجــ
لرواية  الترويج  عبر  الفلسطينية،  املقاومة 
ــدالع مـــواجـــهـــة جـــديـــدة،  ــ خـــاصـــة بــســهــولــة انــ

واستعدادات الجيش اإلسرائيلي لذلك«.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، كـــشـــفـــت املــــصــــادر 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عــــن رســــائــــل رســمــيــة  ـــ لـ
متبادلة بن حركة »حماس« وقيادة اململكة 
الــســعــوديــة، بــشــأن رأب الــصــدع بن  العربية 
وتحسن  النظر  وجــهــات  وتقريب  الجانبن 
تـــطـــورًا يمكن  الـــعـــاقـــات، مـــؤكـــدة أن هـــنـــاك 
السعودي،  الجانب  من  »اإليجابي«  بـ وصفه 
الــذي تعامل بتجاوب مع رسائل من جانب 
»حـــمـــاس«. ولــفــتــت إلـــى أن تــلــك الــرســائــل تم 
نــقــلــهــا أخــــيــــرًا عـــبـــر مـــصـــر ومــــســــؤولــــن مــن 
إحـــــــدى الــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، طـــبـــقـــًا لــحــديــث 
املـــصـــادر الــتــي أوضــحــت أن »الــفــتــرة املقبلة 
قــد تشهد خــطــوة جــديــدة عــلــى صعيد إزالـــة 
اململكة وحــمــاس، خصوصًا  بــن  الــخــافــات 
ــرة لــرئــيــس مكتب  ــيـ بــعــد الــتــصــريــحــات األخـ
ــة خـــالـــد مـــشـــعـــل، الــــذي  ــركـ ــحـ ــي الـ ــــارج فــ ــــخـ الـ
أثنى فيها على الـــدور الــســعــودي«، مــن على 
شاشة قناة العربية السعودية بالذات، على 
حد تعبير املــصــادر. ولفتت املــصــادر إلــى أن 
»هناك استعدادًا من جانب الحركة للجلوس 
يؤرقه  ملا  واالستماع  السعودي  الجانب  مع 

بشأن حماس«. 
ــإن »حــــمــــاس« بــعــثــت  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ
السابقة  االتهامات  ببعض  متعلقة  برسائل 
يكون  أن  مرجحة  لها،  السعودية  من جانب 

»إيسنا« اإليرانية عن رئيس اإلعام بالشركة 
صادق سكري. وأوضحت الشركة، في بيان، 
ــارات مــــوجــــودة في  ــقـــطـ أن »بــــرامــــج حـــركـــة الـ
ــلـــي ولــــم تــحــدث  الـــنـــظـــام اإللـــكـــتـــرونـــي الـــداخـ

مشكلة لقطارات الركاب والشحن«.
أما في ما يخص أزمة الكهرباء غير املسبوقة 
في إيــران، والتي أدت إلى انقطاعات متكررة 
للطاقة بشكل يومي، ولعدة ساعات في املدن 
اإليرانية،  »فـــارس«  وكالة  فتحدثت  والــقــرى، 
الخميس املاضي، عن توقيف ثاثة أشخاص 
مــن الــعــامــلــن فــي إحـــدى مــحــطــات الــكــهــربــاء، 
مشيرة إلــى أنــهــم »تــعــاونــوا مــع املجموعات 
ــــل إعــــطــــاب جـــزء  ــورة، مــــن أجـ ــثـ ــلـ املـــنـــاهـــضـــة لـ
انقطاعات  فــي  والتسبب  املحطة  نــشــاط  مــن 
ــــرى«. لــكــن  ــبـ ــ ــكـ ــ ــعـــض املـــــــدن الـ ــــي بـ ــتــــكــــررة فـ مــ
مصطفى  الكهرباء،  صناعة  باسم  املتحدث 
رجبي مشهدي نفى، في حديث مع التلفزيون 
املحلي أمس، وقوع أي عمليات تخريبية في 
شبكة تــوزيــع الــكــهــربــاء فــي محطة »طــهــران 
بـــارس« األســبــوع املــاضــي. فــي غــضــون ذلــك، 

رأسها »حــمــاس«، بعدم إقــدام أّي منها على 
عسكرية  مواجهة  تأجيج  شأنها  مــن  أفــعــال 

شاملة جديدة.
وأوضحت املصادر أن »بقاء الفرق الهندسية 
املـــصـــريـــة املــكــلــفــة بــعــمــلــيــة إزالــــــة الــــركــــام من 
املـــواقـــع الــتــي دّمـــرهـــا الـــطـــيـــران اإلســرائــيــلــي 
ــة األخـــــيـــــرة فــــي غـــــــزة، وبــــدء  ــهــ ــواجــ ــــال املــ خــ
املــقــرر  للمشاريع  الــهــنــدســي  املــســح  عمليات 
مــن جــانــب شــركــات مصرية ضمن  تنفيذها 
عمليات إعادة اإلعمار املرتقبة للقطاع، تعد 
بمثابة ضمانة لعدم اندالع مواجهة شاملة 
فــي الــقــطــاع«، مــؤكــدة أن »الــتــواجــد املــصــري 

سيتخذ أشكااًل عدة خال الفترة املقبلة«.
املــصــادر من أهمية ما يتم نشره في  لت 

ّ
وقل

قيل  لحرائق،  التواصل  شبكات  على  فيديو 
والذي  »ملت«،  متنزه  بالقرب من  ملباٍن  إنها 
اإليراني  والتلفزيون  اإلذاعـــة  هيئة  مقر  يقع 
بــالــقــرب مــنــه. لــكــن الــســلــطــات نــفــت وقـــوع أي 
حريق، معلنة أن االنفجار وقع داخل املتنزه 

وسببه غير واضح بعد.
القطارات  محطات  شهدت  أيــضــًا،  والجمعة 
في إيران حالة فوضى، وفقًا ملا أوردته وكالة 
»فارس« اإليرانية، التي أشارت إلى تعّرضها 
لــهــجــوم إلــكــتــرونــي مــجــهــول املـــصـــدر. وذكـــر 
إما  القطارات   رحــات 

ّ
أن اإليراني  التلفزيون 

لــغــيــت، فــي الــوقــت الـــذي تعطلت 
ُ
تــأخــرت أو أ

فــيــه خــدمــات مــكــاتــب الــتــذاكــر ومــوقــع خدمة 
وخدمات  اإلنترنت  على  الوطنية  الــقــطــارات 
الـــشـــحـــن. لـــكـــن، شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــحــديــديــة 
اإليرانية نفت، أمس السبت، تعّرض محطات 
»االخـــتـــال أو هجوم  الــقــطــارات فــي إيــــران لــــ
سيبراني«، مشيرة إلى أن »العطل حدث في 
الحديدية  الخطوط  بشبكة  التجاري  القسم 
ومـــصـــدره مــجــهــول«، وفــقــا ملـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

الفلسطينية محمود عباس،  السلطة  رئيس 
أحد األسباب وراء تعكير األجواء بن اململكة 
والــحــركــة. وكــان مشعل قــد أكــد أخــيــرًا، خال 
مقابلة على فضائية »العربية«، بعد فترة من 
القطيعة، أنه »لن نقطع عاقتنا بأي دولة في 
السعودية ومع  املنطقة، ونرحب بعاقة مع 
أي دولــة أخــرى، على قاعدة استقال قرارنا 
الــوقــت  فــي  الـــريـــاض،  مطالبًا  الفلسطيني«، 
الفلسطينين  املعتقلن  ذاتــه، بإطاق ســراح 
فــــي ســـجـــونـــهـــا، وفــــتــــح أبــــــــواب الـــعـــاقـــة مــع 

»حماس«.
ــعــــرض تـــصـــريـــحـــاتـــه،  ــــي مــ ودعـــــــا مـــشـــعـــل، فـ
الــــريــــاض، إلــــى عــاقــة جـــّيـــدة مـــع »حـــمـــاس«، 
ــرة تــرحــب بــــأي دور عــربــي  ــيـ مـــؤكـــدا أن األخـ
»الدور  داعم للقضية الفلسطينية، ومشيدًا بـ
الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة املـــســـانـــد 
في  التدخل  مشعل  ورفـــض  للفلسطينين«. 
شــؤون وعــاقــات أي دولــة عربية، من بينها 
السعودية، مؤكدًا أن من حق أي دولة اتخاذ 
موقف من أي دولة أخرى، وليس للحركة أن 
تــتــدخــل فــي شـــؤون الــــدول، ومـــا يعنيها هو 
أشــاد  كما  وخــدمــتــهــا.  الفلسطينية  القضية 
باتفاق مكة )عام 2007 بن حركتي »حماس« 
و»فتح«(، الذي أكد أنه كان تاريخيًا، مشددًا 

على أن »حماس« لم تفشله، بل التزمت به.
الفلسطيني  الرئيس  ذلــك، وصــل  في غضون 
ــبـــاس، إلــــى تـــركـــيـــا، أول مـــن أمــس  مــحــمــود عـ
ــارة تــأتــي اســتــجــابــة لــدعــوة  ــ الــجــمــعــة، فـــي زيـ
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان الــذي 
التقاه أمس في إسطنبول. وذكر بيان صادر 
عــن دائــــرة االتـــصـــال فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
التركية، أن زيارة عباس تستمر 3 أيام، لبحث 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن الــجــانــبــن مـــن كــافــة 
النواحي. وأشار إلى أن املباحثات ستتناول 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا لــتــطــويــر 

عاقات التعاون بن تركيا ودولة فلسطن.

تــــحــــدث املـــحـــلـــل اإليـــــرانـــــي املـــحـــافـــظ مــحــمــد 
مرندي، الخميس املاضي، لصحيفة »طهران 
في  أميركية«  تخريبية  »عملية  عن  تايمز«، 
خط إنتاج لقاح »إيــران بركت« ضد فيروس 
كــورونــا، والـــذي أزاحـــت شركة »شفا فارمد« 
ما  لكن سرعان  املــاضــي،  الشهر  الستار عنه 
التصريحات. وكان  الشركة صحة هذه  نفت 
وقـــع انــفــجــار، الــثــاثــاء املـــاضـــي، فــي منطقة 
»جشمه خوش« النفطية بقضاء دهلران في 
ــران، خلف 3  إيـ إيــام غربي  جنوب محافظة 
قتلى وأربعة جرحى. وذكرت وكالة »مهر« أن 
االنفجار وقع في خط لنقل النفط، وأن جميع 
بالقطاع  العاملن  من  هم  والجرحى  القتلى 
الـــنـــفـــطـــي. واإلثــــنــــن املــــاضــــي، الـــتـــهـــم حــريــق 
مــســتــودعــًا كــبــيــرًا لــلــســلــع املــضــبــوطــة غــرب 
طهران، ما خلف خسائر مادية كبيرة. ورجح 
ــفـــاء اإليــرانــيــة،  املــتــحــدث بــاســم مــنــظــمــة اإلطـ
تماسًا  الحريق  أن يكون سبب  جــال ملكي، 
ــّجــــل الـــشـــهـــر املــــاضــــي أيــضــًا  كـــهـــربـــائـــيـــًا. وســ
سلسلة حرائق في عدة منشآت، منها مصفاة 
نــفــط طـــهـــران، الـــتـــي طــاولــهــا حـــريـــق ضــخــم، 
استمر ليومن والتهم 18 مخزنًا، ومستودع 
املــشــروبــات غربي  لشركة »بهنوش« إلنــتــاج 
الــعــاصــمــة، والـــذي عــزتــه الــشــركــة إلــى ارتــفــاع 
ــد   عــن مــصــنــع »زرنـ

ً
درجــــات الـــحـــرارة، فــضــا

إيرانيان« للفوالذ في محافظة كرمان جنوب 
شرقّي الباد، ما أدى إلى وقوع انفجار فيه. 

ــفـــســـه، أعــلــنــت  ــي الــــثــــانــــي مــــن الـــشـــهـــر نـ ــ وفــ
السلطات اإليرانية مقتل طيارين عسكرين 
في حادث في منطقة دزفول، جنوبي الباد.  
كما أعلن الجيش اإليراني، في اليوم نفسه، 
العماقة  العسكرية  »خــــارك«  سفينة  غــرق 
لإلسناد والتدريب، وهي إحدى أكبر السفن 
ــة، بــعــد نــشــوب حــريــق  ــيـ ــرانـ الــعــســكــريــة اإليـ
املطل  جاسك  ميناء  مياه  من  بالقرب  فيها 

على بحر ُعمان.

الدولية،  اإلنقاذ  ولجنة  أوكسفام،  بينها  حقوقية،  منظمات  انتقدت 
حقوق  أجل  من  وأطباء  الدولية،  والعفو  ووتش،  رايتس  وهيومن 
اإلنسان، أمس األول، مجلس األمن، لموافقته روسيا على السماح بمرور 
المساعدات عبر معبر واحد فقط لمدة ستة أشهر، ثم تمديدها لستة 
أشهر أخرى وفق شروط. وكان األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، سارع للترحيب بالقرار »الذي يضمن إعادة التفويض باستمرار 

المساعدة ألكثر من 3.4 ماليين شخص محتاج«.

انتقادات لمجلس األمن

ثّمن فريق »منسقو 
االستجابة« اإلنساني 

في شمال غرب سورية 
قرار مجلس األمن. 
ورأى، في بيان، أنه 

»سيساهم إلى حد كبير 
في الحد من الكوارث 

اإلنسانية أو دخول 
المنطقة في حالة 
مجاعة حقيقية«. 
ودعا المنظمات 

الدولية إلى »إيجاد حلول 
بديلة خالل المرحلة 

المقبلة لغياب أي حلول 
سياسية للملف السوري«. 

وبحسب الفريق فإن 
المساعدات الدولية عبر 

آلية التفويض »تشكل 60 
في المائة من مقومات 

الحياة للمدنيين في 
شمال غرب سورية«.

تجنّب 
المجاعة

سيجرى إدخال المساعدات 
عبر باب الهوى فقط 

)Getty /رامي السيد(

رصد خاص

احتدمت الحرب بين إيران وخصومها منذ اغتيال فخري زادة )األناضول(

  شرق
      غرب

غارات روسية على ريفي 
إدلب والالذقية  

ــائــــرات حــربــيــة روســيــة  قــصــفــت طــ
وقــــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، أمـــس 
ــبـــت، مـــنـــاطـــق عـــــدة فــــي ريــفــي  الـــسـ
استهدفت  فيما  والــاذقــيــة،  إدلـــب 
ــيـــة«  ــقـــراطـ ــة الـــديـــمـ ــ ــــوريـ »قـــــــــوات سـ
ــقـــوات  )قــــســــد( مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـ
التركية وفصائل الجيش الوطني 
الطائرات  الباد. وقصفت  شمالي 
الـــروســـيـــة بـــالـــصـــواريـــخ الــفــراغــيــة 
حـــــرش بـــلـــدة جــــــوزف فــــي مــنــطــقــة 
جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، 
فيما أصيب عدد من املدنين جراء 
قــصــف تــعــرضــت لـــه قـــريـــة قــطــمــة، 
الــواقــعــة فــي ريـــف عــفــريــن شمالي 
غـــــــرب الــــــبــــــاد، مـــــصـــــدره مـــنـــاطـــق 

»قسد«. خاضعة لـ
)العربي الجديد(

قيادات سودانية 
تدعو للحوار

دعــــت قـــيـــادات ســيــاســيــة ســودانــيــة، 
أمس السبت، األحزاب وقوى املجتمع 
ــــى خـــلـــق تـــوافـــق  املــــدنــــي املـــحـــلـــيـــة، إلـ
وطني لحل أزمات الباد، عبر حوار 
االجتماعية.  املــكــونــات  كــافــة  يشمل 
لإلصاح  »املستقبل  حركة  ونظمت 
والتنمية« في الخرطوم، ندوة شارك 
فيها ممثلون عن »املؤتمر الشعبي« 
الـــســـودان«، حيث  و»تــحــالــف نهضة 
املـــشـــاركـــون شـــروطـــا لتحقيق  ــّدد  حــ
ــنـــي، وهــــي أن يــكــون  ــتـــوافـــق الـــوطـ الـ
 وجــامــعــًا وأال يــحــدث تدخل 

ً
شــامــا

خارجي.
)األناضول(

هادي عمر يزور
تل أبيب ورام اهلل

ــلــــف الــــعــــاقــــات  ــحـــث مـــــســـــؤول مــ ــبـ يـ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة فــي  ــفـ الـ
وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، هــادي 
ــيــــوم األحـــــــد، فــــي تــــل أبـــيـــب،  ــر، الــ ــمـ عـ
مــشــاريــع إعـــــادة اإلعـــمـــار فـــي قــطــاع 
ــزة والــســيــاســات اإلســرائــيــلــيــة في  غـ
الضفة الغربية. وذكر موقع »والاه« 
اإلسرائيلي، أمس السبت، أن الزيارة 
تــســتــغــرق 5 أيــــام، وتــشــمــل رام الــلــه، 
آلــيــات نقل  أنــهــا ســتــتــنــاول  مضيفا 
إلى  القطرية  املالية  املنحة  وتــوزيــع 

القطاع.
)العربي الجديد(

إسرائيل تعلن إحباط 
تهريب سالح من لبنان

أعــلــن جــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
الجمعة  ليل  إحباطه  السبت،  أمــس 
الساح  لتهريب  مــحــاولــة  الــســبــت،   -
ــان«  ــ ــلـــت إذاعــــــــة »كــ ــقـ مــــن لــــبــــنــــان. ونـ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن مـــصـــدر عــســكــري 
ــن جـــيـــش وشـــرطـــة   مــ

ّ
ــه، إن كـــــا ــولــ قــ

االحــــــــتــــــــال أوقـــــــفـــــــا مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الغجر املحتلة،  األشخاص في قرية 
وهم يقومون بنقل حقائب من لبنان 
إلى األراضي املحتلة، مضيفة أنه تم 
ضبط 43 قطعة ساح تقدر قيمتها 
بحوالي 700 ألف دوالر، فيما نقلت 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« عــن مــصــادر 
في جيش االحتال ترجيحها وقوف 

»حزب الله« وراء العملية.
)العربي الجديد(

تعديل وزاري في إسبانيا

ــانـــي  ــبـ ــيــــس الـــــــــــوزراء اإلسـ ــلــــن رئــ أعــ
بــيــدرو ســانــشــيــز )الــــصــــورة(، أمــس 
الــســبــت، تــعــديــات عــلــى حــكــومــتــه، 
مـــؤكـــدًا أن أولـــويـــة الــفــريــق الــجــديــد 
ــتــــعــــافــــي االقــــتــــصــــادي  »تــــوطــــيــــد الــ
ــاب  ــ ــقـ ــ وتـــــــأمـــــــن وظــــــــائــــــــف« فـــــــي أعـ
كـــورونـــا. ويــحــفــظ الــتــعــديــل لــحــزب 
»بــوديــمــوس« الــيــســاري املــتــشــدد 5 
حـــقـــائـــب، فــيــمــا تــشــمــل الــتــغــيــيــرات 
ــن أصـــــل 17  ــن الـــحـــقـــائـــب مــ عــــــددًا مــ
الحزب االشتراكي،  حقيبة يتوالها 
أو شــخــصــيــات مــقــربــة مــنــه. وأبــــرز 
الخارجية  وزيــرة  إعفاء  التعديات 
ــا غـــونـــزالـــيـــس اليـــــا، لــصــالــح  أرانــــشــ
ــــدى بـــاريـــس  ــانــــي لــ ــبــ الـــســـفـــيـــر اإلســ

خوسيه مانويل ألباريس.
)فرانس برس(
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على الرغم من 
إنهاء المفوضية 

العليا المستقلة 
لالنتخابات في 

العراق اإلجراءات 
الخاصة إلقامتها 

في 10 أكتوبر/
تشرين األول 

المقبل، وانطالق 
الحملة الدعائية 
للمرشحين الذين 
يتجاوز عددهم 

الـ3200، فإن 
هذا األمر لم يلغ 

المخاوف من 
إمكانية تأجيل 

االستحقاق، إذ 
تخلق قوى 

سياسية مشاكل 
لتعطيل االنتخابات

القاهرة ـ العربي الجديد

عــن تطورات  مــصــادر مصرية خاصة  كشفت 
ــدة مــرتــقــبــة بـــشـــأن املــــبــــادرة اإلمـــاراتـــيـــة  ــديـ جـ
ــــودان مــــن جــهــة  ــســ ــ لـــلـــوســـاطـــة بــــن مـــصـــر والــ
ــرى، بــشــأن أزمــــة سد  وإثــيــوبــيــا مـــن جــهــة أخـــ
النهضة اإلثيوبي. وقالت املصادر، لـ«العربي 
العامة  املــخــابــرات  إن رئيس جهاز  الــجــديــد«، 
ــبـــاس كـــامـــل زار أبــوظــبــي  ــواء عـ ــلــ املــــصــــري الــ
ــــي  ــاراتـ ــ األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، لـــبـــحـــث طــــــرح إمـ
بالوساطة.  الخاصة  املبادرة  بتنشيط  جديد 
وأضـــافـــت أن ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، مــحــمــد بن 
بــأن هناك  أخــيــرًا  القيادة املصرية  أبلغ  زايـــد، 
تفاهمات مع اإلدارة األميركية، بشأن صيغة 

جديدة للمبادرة اإلماراتية للوساطة.
ــادر أن هـــنـــاك تــحــركــا جــديــدًا  وكــشــفــت املــــصــ
عــلــى صــعــيــد الـــتـــطـــورات الــخــاصــة بــاملــبــادرة 
ــدور مــوقــف عن  ــة، ســيــبــدأ عــقــب صــ ــيـ ــاراتـ اإلمـ
أزمة  الخاصة بمناقشة  األمــن  جلسة مجلس 
ــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي.  ــــرت يـ ــتـــي جـ الــــســــد، الـ
وبحسب املصادر نفسها، فإن زيارة كامل إلى 

أبوظبي أخيرًا، سبقتها زيــارة إلى واشنطن، 
حيث التقى هناك مسؤولن رفيعي املستوى، 
ــد وفــــرص  ــأن أزمــــــة الـــسـ ــنـــقـــاش بـــشـ وجــــــرى الـ
التوصل لحل يمنع تفجر األوضاع في منطقة 
القرن األفريقي. وأشارت إلى االستياء املصري 
من نهج اإلدارة األميركية الجديدة بشأن أزمة 
الـــســـد، مـــؤكـــدة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن اإلدارة 
األمــيــركــيــة تميل دفـــة صــنــاعــة الــقــرار داخلها 
نحو الجانب اإلثيوبي، بدعوى أن أديس أبابا 
هي رمانة ميزان منطقة القرن األفريقي، وأي 

اضطراب بها سيفجر تلك املنطقة بالكامل.
وذكـــرت املــصــادر أن الـــدور اإلمــاراتــي الجديد 
به،  وقبول مصر  مــجــددًا،  الوساطة  وتنشيط 
جاء برغبة أميركية، وبمطلب من جانب إدارة 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن لــلــرئــيــس املـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي. وفي هذا اإلطار، يبرز موقف 
واشــنــطــن، الــــذي أعــلــنــتــه املــنــدوبــة األمــيــركــيــة 
لدى األمم املتحدة، ليندا توماس – غرينفيلد، 
ــة يــكــون عبر االتــحــاد  مــن أن الــحــل لــهــذه األزمـ
اعتبره مصدر دبلوماسي  األفريقي، وهو ما 
مصري، تحدث لـ«العربي الجديد«، أنه يعني 
عدم وجود إرادة أميركية واضحة باالنخراط 
املــبــاشــر فــي هـــذه الــقــضــيــة. وأضــــاف أن هناك 
مؤشرات متعددة على هذا املسلك، من بينها 
الخارجية  بــاســم  اإلقليمي  املــتــحــدث  قــالــه  مــا 
الجهود  أن  مــن  ويربيرغ  سامويل  األميركية 
األمــيــركــيــة مــتــواصــلــة عــبــر االتــحــاد األفــريــقــي 

لحل أزمة سد النهضة.
وأوضــحــت املــصــادر، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
اإلمارات، التي سبق أن قدمت تصورات خاصة 
بحل قضية سد النهضة، أضافت إليها بعض 
العروض الجديدة، من بينها السعي لحصول 
ــلــــى مــــنــــح وقــــــــــروض مــــالــــيــــة دولــــيــــة  مــــصــــر عــ
جديدة، تساعد في تجاوز التأثيرات السلبية 

املحتملة لعمليات ملء خزانات السد، بعد أن 
كانت التصورات السابقة تركز باألساس على 
اســتــفــادة مصر من  أن تشمل ضــمــان تعظيم 
اإلماراتية  واالستثمارات  التنموية  املشاريع 
فــــي املـــنـــطـــقـــة، وإدخــــــــال الـــقـــاهـــرة شـــريـــكـــا فــي 
عدم  بضمان  ــارات  اإلمــ تعّهدت  كما  بعضها. 
مساعدات  وتقديم  املــصــب،  بدولتي  اإلضـــرار 
أخــرى للمصرين إلنــجــاز مزيد مــن املشاريع 
ــرار الــنــاشــئــة عــن سد  ــ الــداخــلــيــة لــتــافــي األضـ
وأشــــــارت  ــاه.  ــ ــيـ ــ املـ إدارة  وتـــحـــســـن  الـــنـــهـــضـــة 
املــصــادر إلـــى أن هــنــاك مــوقــفــا ســودانــيــا أكثر 
إيجابية تجاه الــطــرح اإلمــاراتــي، وهــو مــا قد 

يساعد في تقبل هذا الطرح مصريا.
ــــري، مـــحـــمـــد عــبــد  ــــصـ ــري املـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ وحــــــــاول وزيـ
الـــعـــاطـــي، خــــال لـــقـــاء نــظــمــه املــجــلــس األعــلــى 

لـــتـــنـــظـــيـــم اإلعــــــــــــام، أمـــــــس الــــســــبــــت، طـــمـــأنـــة 
ــم لــكــل  ــدادهــ ــعــ ــتــ املــــصــــريــــن، مـــشـــيـــرًا إلــــــى اســ
الــســيــنــاريــوهــات بــشــأن الــســد، الـــذي اعتبر أن 
به عيوبا جسيمة تم إعانها وأخــرى لم يتم 
اإلعان عنها، مؤكدًا أن إثيوبيا ليست لديها 
مــلــزم بشأن  لــلــوصــول التــفــاق  إرادة سياسية 
مــلء وتشغيل الــســد. كــام يــأتــي بعد ساعات 
من توجيه رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد 
رسالة إلى الشعبن املصري والسوداني على 
 األنظمة. بدوره، دعا وزير 

ً
»تويتر«، متجاها

إثيوبيا  أمــس،  السوداني ياسر عباس،  الــري 
على  التفاوض، وحثها  استئناف عملية  إلى 
ــاع عــــن اتــــخــــاذ املــــزيــــد مــــن اإلجــــــــراءات  ــنـ ــتـ االمـ
أحــاديــة الــجــانــب، مــؤكــدًا أن الــخــرطــوم ترحب 

بمشاركة مجلس األمن لحل األزمة.

طرابلس ـ العربي الجديد

ــداوالت  يــشــهــد األســـبـــوع املــقــبــل، ســلــســلــة مــ
الدفع  إلــى  تهدف  الليبي،  الشأن  في  أممية 
من أجل إقرار قاعدة دستورية لانتخابات 
فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول  املــقــررة  الليبية 
ــن تــكــثــيــف  ــا يــتــطــلــبــه ذلـــــك مــ ــع مــ ــل، مــ ــبـ ــقـ املـ
الــضــغــط الــدولــي لــضــمــان عـــدم تــأجــيــل هــذا 
املـــعـــرقـــلـــن  أدوار  وتـــحـــيـــيـــد  االســــتــــحــــقــــاق 

للمسار السياسي. 
تنظيم  ليبيا،  فــي  األمــمــيــة  البعثة  وتــعــتــزم 
ــلـــة، مــــع لــجــنــة  ــبـ ــقـ ــــال األيــــــــام املـ يـــن خــ لـــقـــاء
ــوار الــســيــاســي  ــحـ الــتــوافــقــات فـــي مــلــتــقــى الـ

الليبي، لبحث استمرار دعم البعثة للملتقى، 
من أجل تجاوز العقبات التي تقف في طريق 
التوافق حول أساس دستوري لانتخابات 
في  إجراؤها  املقرر  والرئاسية،  التشريعية 
24 ديسمبر املقبل. وبحسب مصادر مقربة 
اللقاءين سيعقدان  فإن  الحوار،  ملتقى  من 
ــد دعــت  ــدًا اإلثــــنــــن، وقــ افـــتـــراضـــيـــا، األول غــ
إلـــيـــه الــبــعــثــة رســمــيــا، ويـــهـــدف إلــــى تقييم 
املقترحات التي تقدمت بها لجنة التوافقات 
انعقدت  التي  للملتقى  العامة  الجلسة  إلــى 
في جنيف بداية شهر يوليو/تموز الحالي، 
وانــتــهــت بــعــدم الـــتـــوافـــق حــولــهــا. و«لــجــنــة 
التوافقات« مكونة من 13 عضوًا، وتختص 
القاعدة  بشأن  املقدمة  املقترحات  بمناقشة 
الــدســتــوريــة الــتــي ســتــجــرى عــلــى أســاســهــا 
خريطة  وفـــق  املـــقـــررة  الليبية  االنــتــخــابــات 
ــانـــت الــبــعــثــة  الـــحـــل الــســيــاســي الــلــيــبــي. وكـ
ــّددت فـــي وقـــت ســـابـــق، على  ــ األمــمــيــة قـــد شـ
خريطة  تخالف  بمقترحات  تقبل  لــن  أنــهــا 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ ــن تـــفـــضـــي لـــانـ ــ ــريــــق، ولــ ــطــ الــ

موعدها املحدد.
وبناء على اللقاء األول، رجحت املصادر أن 
أن  املقبل، على  الجمعة  الثاني  اللقاء  يعقد 
يكون موضوعه مناقشة البدائل املمكنة مع 
اللجنة لطرحها أمام جلسة عامة للملتقى، 
مـــن املـــقـــرر أن تـــدعـــو إلــيــهــا الــبــعــثــة بــدايــة 
الحالي،  يوليو/تموز  من  الثالث  األســبــوع 

بحسب املصادر. 
وتــوافــقــت مــعــلــومــات املـــصـــادر حـــول تبني 
ــة مــضــمــونــهــا جـــمـــع مــلــتــقــى  ــرؤيــ الـــبـــعـــثـــة لــ
عامة جديدة،  في جلسة  السياسي  الحوار 
الثالث مــن يوليو، ملناقشة  خــال األســبــوع 
ــتــــوري لـــانـــتـــخـــابـــات وفــقــا  األســـــــاس الــــدســ
لــلــقــاعــدة الــدســتــوريــة املــقــتــرحــة مــن اللجنة 

ــــال اجــتــمــاعــاتــهــا  الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــلــتــقــى خـ
السابقة التي انعقدت في 26 و27 مايو/أيار 
مع  بالتنسيق  مقترحات  وتقديم  املــاضــي، 
حول  الخافات  لتجسير  التوافقات،  لجنة 
القانونية  اللجنة  رفعتها  التي  التوصيات 
اقترحتها.  التي  الدستورية  القاعدة  بشأن 
وتـــؤكـــد املـــصـــادر أن هــــذا الــتــوجــه الــجــديــد 
لــلــبــعــثــة مـــن أجــــل إعــــــادة املــلــتــقــى ملــنــاقــشــة 
القاعدة الدستورية، جاء بعد تعسر توافق 
أعـــضـــاء املــلــتــقــى عــلــى مــقــتــرحــات تــجــاوزت 
لتطاول  الدستوري،  األســاس  الحوار حــول 
العملية االنتخابية، من خال مطالبة عدد 

من األعضاء بتأجيل موعدها.
يوليو   2 في  األممية  البعثة  أعلنت  وبعدما 
الـــحـــالـــي، فـــشـــل مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 
ــتــــوري  ــي الــــتــــوافــــق حــــــول األســـــــــاس الــــدســ ــ فـ
لانتخابات، بعد انتهاء جلساته في جنيف، 
نفى املبعوث األممي إلى ليبيا، يان كوبيتش 
الفشل في املدينة  امللتقى قد واجــه  أن يكون 
ـــال كــوبــيــتــش مـــن طــرابــلــس  الــســويــســريــة. وقـ
»مفيدة  كانت  الجلسة  إن  املــاضــي  الخميس 
للغاية، وسنواصل العمل مع امللتقى وتيسير 
اجتماعاته«. وأملح كوبيتش إلى عزم امللتقى 
تنظيم لقاءات مع لجنة التوافقات، موضحا 
أنه »بمجرد أن ينتهي هذا األسبوع، نود أن 

نرى استمرار عمل اللجنة التي تم إنشاؤها 
املــاضــي، للمضي قدما  فــي جنيف األســبــوع 
ــتــــرحــــات، وخــلــق  ــقــ ــيـــد مــخــتــلــف املــ فــــي تـــوحـ
بعض األفكار حول كيفية العمل على قاعدة 

دستورية إلجراء االنتخابات«. 
لــكــن كوبيتش لــفــت إلـــى دور آخـــر يــجــب أن 
يضطلع به مجلس النواب الليبي واملجلس 
األعـــلـــى لـــلـــدولـــة فـــي لــيــبــيــا، بـــشـــأن »إعـــــداد 
الــتــشــريــعــات الــــازمــــة والـــعـــمـــل عــلــى إقــــرار 
ــراء االنــتــخــابــات«،  الــقــاعــدة الــدســتــوريــة إلجـ
مشيرًا إلى عزمه تقديم إحاطة عن الوضع 
في ليبيا خال جلسة خاصة ملجلس األمن 
املقبل. وأشــار كوبيتش،  الــدولــي، الخميس 
إلــــــى أن جـــلـــســـة مـــجـــلـــس األمـــــــن ســتــنــعــقــد 
مــشــددًا  فــرنــســا،  وبــرئــاســة  وزاري،  بتمثيل 
على أهمية إجراء االنتخابات في موعدها. 
ويرى األكاديمي الليبي واألستاذ الجامعي 
أن  الــغــزوي،  عيسى  السياسية،  العلوم  فــي 
 
ً
األممية ثقا البعثة  األمــن سيمنح  مجلس 

االنتخابي،  املسار  جديدًا في عملها ضمن 
وأنه عازم على اإلعان عن إجراءات جديدة 
ــة  ــاولـ ــات الـــلـــيـــبـــيـــة ومـــحـ ــافــ ــخــ لـــتـــطـــويـــق الــ
ــــاس  ــار الــــتــــوافــــق حــــــول أسـ ــســ إرجــــاعــــهــــا ملــ
ــلــــي.  ــكــــون مـــحـــط إجــــمــــاع داخــ دســـــتـــــوري يــ
ــــزوي، فــــي حـــديـــث لــــ«الـــعـــربـــي  ــغـ ــ ويــعــتــبــر الـ
الجديد«، أن توجه كوبيتش بلهجة مباشرة 
إلى مجلسي النواب واألعلى للدولة، بشأن 
على  للمصادقة  تشريعات  إنــشــاء  ضـــرورة 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة لــانــتــخــابــات، يعني 
رسالة للحد من تأثيرهما املباشر على عمل 
امللتقى وخلق الخافات داخله. وبرأيه، فإن 
»لدى املجتمع الدولي خيارات عديدة لدفع 
إلــى تقديم  الليبين  األفــرقــاء  املختلفن من 

تنازالت، من بينها فرض عقوبات«.

45
سياسة

سد النهضة: تنشيط أميركي لمبادرة الوساطة اإلماراتيةليبيا: حراك أممي جديد لتصور دستوري لالنتخابات

الــتــرشــح مـــرة أخــــرى، كــفــرد أو ضــمــن قائمة 
ثانية«. وكشفت غاي عن »وفاة 5 مرشحن، 
تــــم اســـتـــبـــعـــادهـــم مــــن االنـــتـــخـــابـــات. كـــمـــا تــم 
استبعاد العشرات ألسباب تتعلق بالنزاهة 
وعـــدم صــحــة الــوثــائــق الــدراســيــة، وبعضهم 
عــلــيــهــم قـــضـــايـــا جـــنـــائـــيـــة، وآخــــريــــن بــســبــب 
ــــددت  لـــة والــــعــــدالــــة«. وشـ شــمــولــهــم بـــاملـــســـاء

 ،1079288 عـــــددهـــــم  ــــغ  ــالـ ــ ــبـ ــ والـ ــيـــــش(  ــ ــــجـ والـ
واملصادق على أسمائهم وأعدادهم من قبل 
 103 »هناك  أن  وأعلنت  األمنية«.  املؤسسات 
ترشيحهم،  سحب  طلبات  قــدمــوا  مرشحن 
ومجلس املفوضن يدرس طلبات االنسحاب 
ملعرفة مدى مطابقتها للشروط والتعليمات. 
ــبـــول انــســحــابــهــم ال يـــحـــق لــهــم  ــال قـ ــ ــــي حـ وفـ

عــلــى أن »االنــتــخــابــات املــبــكــرة ســتــجــرى في 
إلــى  نــيــة لتأجيلها  تــوجــد أي  مــوعــدهــا، وال 
أي مـــوعـــد آخـــــر، واالســــتــــعــــدادات إلجــرائــهــا 
بــصــورة نــزيــهــة مستمرة وقــائــمــة، وهـــي في 
مــراحــلــهــا الــنــهــائــيــة عــلــى مختلف األصــعــدة 
الفنية أو األمنية وغيرها«. وقال رئيس كتلة 
»بيارق الخير«، في البرملان، محمد الخالدي، 

لـ«العربي الجديد«، إنه »رغم إكمال مفوضية 
االنتخابات اإلجراءات الخاصة لانتخابات 
االنتخابية  الدعاية  انطاق  وكذلك  املبكرة، 
ــاوف وقـــلـــق  ــ ــخـ ــ ــمـــرشـــحـــن، لـــكـــن هــــنــــاك مـ ــلـ لـ
سياسي وشعبي من عدم إجراء االنتخابات 
فــي موعدها املــحــدد«. وبــن أن »هــنــاك قوى 
ــاه تــأجــيــل  ــجـ ــاتـ ســـيـــاســـيـــة مـــتـــنـــفـــذة تـــدفـــع بـ

االنتخابات املبكرة، وهي تسعى إلى إجرائها 
فــي مــوعــدهــا الــرســمــي االعــتــيــادي منتصف 
إلـــى خــلــق مشاكل  عـــام 2022، ولــهــذا تسعى 
االنتخابات  تأجيل  بهدف  وأمنية  سياسية 
أن »عدم استقرار  الخالدي  املبكرة«. واعتبر 
الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي الـــعـــراق، خــصــوصــا مع 
وجود تصعيد خطير بن الفصائل املسلحة 
إلجراء  حقيقيا  تهديدًا  يعتبر  واألميركين، 
موعدها.  في  املبكرة  البرملانية  االنتخابات 
فعدم وجود استقرار أمني يعني عدم وجود 
انتخابات  بأي  القبول  انتخابات، وال يمكن 
تــجــرى وســط تــوتــر أمــنــي، وهـــذا األمـــر حتى 
مــرفــوض مــن قبل املجتمع الــدولــي«. وأشــار 
إلـــى أن »عـــدم اســتــقــرار الــوضــع األمــنــي قبل 
الساح  على  والسيطرة  االنتخابات،  موعد 
وغير  نزيهة  غير  انتخابات  يعني  املنفلت، 
 جــدًا 

ً
عــادلــة، وســيــكــون الــتــاعــب فيها ســهــا

التي تملك  السياسية،  األطـــراف  من قبل من 
الساح خارج سيطرة الدولة، وسيتم تكرار 
شابتها  الــتــي   ،2018 انــتــخــابــات  ســيــنــاريــو 

الكثير من الشبهات«.
التشريعية  االنــتــخــابــات  نــتــائــج  وتــعــرضــت 
التي جــرت فــي مــايــو/أيــار 2018 للطعن من 
قــبــل أحــــزاب خـــاســـرة، كــمــا وّجــــه سياسيون 
اتـــهـــامـــات ملــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
ــائــــج. وبــــعــــد الــــحــــراك  ــتــ ــنــ بــــالــــتــــاعــــب فـــــي الــ
االحتجاجي الواسع الذي انطلق في أكتوبر 
االنــتــخــابــات،  مفوضية  تغيير  جـــرى   ،2019
وســــن قـــانـــون انـــتـــخـــابـــات جـــديـــد، وتــحــديــد 
قال  املقابل،  فــي  املبكرة.  لانتخابات  موعد 
الخبير في الشأن السياسي واألمني العراقي 
أحــمــد الــشــريــفــي، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه 
»حتى اللحظة ال توجد أي ضمانات حقيقية 
إلجراء االنتخابات املبكرة في موعدها. وما 
يــصــدر حـــول ذلـــك هــو تــصــريــحــات إعــامــيــة، 
الــســيــطــرة  ــدم  ــ »عــ أن  ــــى  إلـ ــفـــت  ولـ إال«.  لـــيـــس 
ومنع  صحيح،  بشكل  املنفلت  الــســاح  على 
الفصائل  بــن  الخطير  العسكري  التصعيد 
العراقية والواليات املتحدة األميركية، يعني 
عدم إجــراء االنتخابات املبكرة في موعدها. 
وحقيقة هذا األمر تسعى إليه أطراف داخلية 
وحتى خارجية«. وأوضح الشريفي أن »هناك 
نــفــوذا سياسيا داخــلــيــا وآخـــر خــارجــيــا، قد 
يقل بنسبة كبيرة أو ينتهي بعد االنتخابات 
البرملانية املــبــكــرة، ولــهــذا فــإن أصــحــاب هذا 
الــنــفــوذ، هـــم الـــذيـــن يــعــمــلــون ويــســعــون إلــى 
تــأجــيــلــهــا، رغــــم أن مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات 
أكملت مــا عليها مــن إجــــراءات فنية إلجــراء 
االنــتــخــابــات. وحــتــى الــحــكــومــة ربــمــا تــكــون 
لديها نية صادقة إلجراء االنتخابات املبكرة 
في موعدها. لكن يبقى الفاعل السياسي هو 

املؤثر إلجراء االنتخابات من عدمها«.
قــوى سياسية عراقية تشكك  أن  إلــى  يــشــار 
في إمكانية إجراء االنتخابات البرملانية في 
موعدها املــقــرر، بسبب وجــود أزمــات مالية 
الــبــاد. كما أن قوى  فــي  وأمــنــيــة وسياسية 
االنتخابات  إجـــراء  تريد  ال  كبيرة  سياسية 
في املوعد املحدد، وتسعى ألن تكسب وقتا 
إضافيا لتكون مستعدة لها تماما. وتخشى 
أطراف سياسية عراقية مختلفة من التاعب 
والتأثير على الناخبن والنتائج بفعل نفوذ 
العامة في  الحياة  املليشيات وتغلغلها في 
الباد، خاصة بعد تشكيل عدد منها أجنحة 
املقبلة.  االنتخابات  في  للمشاركة  سياسية 
ويجري ذلك، في ظل تراجع أمني خطير في 
العراق، وحديث عن عدم قدرة الحكومة على 
إجــراء انتخابات نزيهة، مع تصاعد العنف 
واســتــمــرار انــفــات الــســاح، وســط توقعات 
ــــان مــجــلــس الـــــوزراء  بــتــأجــيــلــهــا مـــجـــددًا. وكـ
البرملانية  االنــتــخــابــات  تأجيل  على  صـــّوت 
املــبــكــرة، إلــى 10 أكــتــوبــر املــقــبــل، بعدما كان 
مـــقـــررًا إجـــراؤهـــا فـــي الـــســـادس مـــن يــونــيــو/

حزيران املاضي.

تقريررصد

طالب كوبيتش 
مجلسي النواب واألعلى 

بإقرار التشريعات

االنتخابات العراقية المحتملة باألرقام

وّجه الرئيس العراقي برهم صالح، أخيرا، توصية لمفوضية االنتخابات، 
وهو  التصويت،  عملية  انتهاء  من  ساعة   24 خالل  النتائج   بإعالن 
في  النتائج  تعلن  ما  عادة  إذ  تحققها،  حال  في  سابقة  يعتبر  ما 
التوصيات  ومن  االقتراع.  عملية  انتهاء  من  أيام  و10   3 بين  العراق 
أن تتم تغطية عملية  أنها ضرورية  العراقي  الرئيس  رأى  التي  األخرى 
المباشر في  البث  لالقتراع، عبر  العامة  االقتراع والعد والفرز والنتائج 

مراكز التصويت والعد والفرز.

توصيات برهم صالح

خاص

بغداد ـ عادل النواب

مــــــع إعــــــــــان املــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
العراق،  في  لانتخابات  املستقلة 
في  االنتخابية  الحمات  انــطــاق 
الــبــاد بشكل رســمــي، للمرشحن واألحـــزاب 
املصادقة  تمت  الــتــي  السياسية  والــكــيــانــات 
عــلــى مــشــاركــتــهــا فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــبــكــرة، 
كشفت  املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين   10 فــي 
املــتــحــدثــة بـــاســـم املــفــوضــيــة، جــمــانــة غـــاي، 
ــام  ــ لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن تــفــاصــيــل وأرقـ
جديدة متعلقة بعملية االقتراع، في وقت لم 
يخف فيه مسؤولون وسياسيون مخاوفهم 
بشأن إجراء االنتخابات في موعدها، في حال 
الفصائلي،  األميركي  األمني  التوتر  استمر 

وفشل الحكومة في احتواء املوقف.
وأعلنت املفوضية العليا لانتخابات، مساء 
الدعائية  الحملة  انطاق  املــاضــي،  الخميس 
أسمائهم.  عــلــى  املــصــادقــة  بــعــد  للمرشحن، 
محذرة، في الوقت ذاتــه، من أن لجان مراقبة 
ســتــكــون حــاضــرة ملــن يــخــالــف قــواعــد ونظم 
الدعايات االنتخابية. وقالت غاي، لـ«العربي 
الجديد«، إن العدد النهائي للمرشحن الذين 
بينما   ،3243 هــو  االنــتــخــابــات  سيخوضون 
يبلغ عـــدد مــراكــز االقـــتـــراع 8273، بــواقــع 55 
ألفا و41 محطة اقتراع، موزعة على 83 دائرة 
أن  الــعــراق. وبينت  انتخابية في عموم مــدن 
عدد العراقين الذين يحق لهم التصويت في 
ألفا  االنــتــخــابــات هــو 24 مليونا و299  هــذه 
و927 ناخبا، بينهم 988 ألفا يقترعون للمرة 
األولى، وهم من مواليد 2001 و2002 و2003 

)سنة الغزو األميركي للعراق(.
لجنة  »املفوضية شّكلت  أن  غــاي  وأضــافــت 
فــي وقــت ســابــق، بــرئــاســة عضو فــي مجلس 
املــفــوضــن وعــــدد مـــن املــوظــفــن املــخــتــصــن، 
قـــامـــت بـــزيـــارة مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن لحصر 
ــغـــرض تــســجــيــلــهــم بــايــومــتــريــا.  ــم بـ ــ ــدادهـ ــ أعـ
نــاخــبــا   120126 املــســجــلــن  عـــــدد  بـــلـــغ  وقـــــد 
نــازحــا. عــاوة على ذلــك، تم تسجيل بيانات 
األمنية  )الــقــوات  الــخــاص  التصويت  ناخبي 

بغداد ـ براء الشمري

ــدات لــلــتــحــالــف  ــ ــعـ ــ تــــعــــرض رتــــــل يـــنـــقـــل مـ
الــدولــي، أمــس السبت، إلــى تفجير بعبوة 
ناسفة في محافظة األنبار غربي العراق، 
فـــي اســتــمــرار لــلــعــمــلــيــات الــتــي تستهدف 
أرتال التحالف، والتي تتزامن مع تصعيد 
إيــران  مــن  املــدعــومــة  املسلحة  للمليشيات 
العراق وعودة  في  األميركية  القوات  ضد 

الحديث عن وساطات لوقف التصعيد.
وقالت مصادر أمنية في محافظة األنبار، 
ــديــــد«، إن عـــبـــوة نــاســفــة  لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــ
الدولي  للتحالف  تابع  رتل  انفجرت على 
عند مرورها على الطريق الدولي السريع 
باملحافظة، مؤكدة  الصقاوية  في مدينة 

أن التفجير لم يتسبب بحدوث خسائر. 
ــع الــــذي  ــ ــرابـ ــ ــذا الـــتـــفـــجـــيـــر هــــو الـ ــ ويــــعــــد هــ
ــي فــي  ــدولــ ــال الـــتـــحـــالـــف الــ ــ ــ يــســتــهــدف أرتـ
ــــوع، إذ  ــبـ ــ ــن أسـ ــقـــاويـــة خـــــال أقـــــل مــ الـــصـ
انفجرت الثاثاء املاضي 3 عبوات ناسفة 
بــأرتــال للتحالف فــي املــديــنــة مــن دون أن 
تــحــدث خسائر بــشــريــة.  وعــلــى الــرغــم من 
فتح تحقيقات بالتفجيرات املتكررة التي 
تــســتــهــدف أرتـــــال الــتــحــالــف الــــدولــــي، فــإن 
الجهات  عــن  تعلن  ال  الــعــراقــيــة  السلطات 

التي تقف وراء التفجيرات. 
عــلــى  تـــطـــلـــق  مــســلــحــة  مـــلـــيـــشـــيـــات  أن  إال 
نــفــســهــا تــســمــيــات مــخــتــلــفــة، مــثــل »قــاصــم 
الــدم«، تتبنى  أولياء  الجبارين« و«سرايا 
بــشــكــل مــتــكــرر عــمــلــيــات اســتــهــداف أرتـــال 
ــــوجــــد فـــيـــهـــا قــــوات 

ُ
ــع ت ــ ــواقـ ــ الـــتـــحـــالـــف ومـ

تمثل  العمليات  هــذه  أن  وتؤكد  أميركية، 
ــقـــدس« في  انــتــقــامــا ملــقــتــل قــائــد »فــيــلــق الـ
الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني، 
ونائب رئيس »هيئة الحشد الشعبي« أبو 
مــهــدي املــهــنــدس، الــلــذيــن قــتــا فــي ضربة 
الدولي  بغداد  مطار  قــرب  أميركية  جوية 
مطلع عام 2020، وكذلك ردًا على الغارات 

األمــيــركــيــة الــتــي تــوقــع بــن الــحــن واآلخــر 
قتلى ضمن صفوف الفصائل املسلحة. 

وتسببت ضربة جوية أميركية استهدفت 
مـــواقـــع لــفــصــائــل عــراقــيــة مــســلــحــة نــهــايــة 
ــــي، عــلــى  ــــاضــ شـــهـــر يــــونــــيــــو/حــــزيــــران املــ
الحدود العراقية السورية، بمقتل عدد من 
الشهداء«  سيد  »كتائب  مليشيا  عناصر 
ــن إيـــــــــــران، صــــعــــدت بــعــدهــا  ــ املــــدعــــومــــة مـ
الــفــصــائــل هجماتها ضــد مــواقــع عــراقــيــة 

وجد فيها قوات أميركية. 
ُ
ت

الناطق باسم  وفــي موقف جــديــد، تحدث 
مــلــيــشــيــا »كــتــائــب ســيــد الـــشـــهـــداء« كــاظــم 
ــــس الـــســـبـــت، عــــن وجــــود  ــرطـــوســـي، أمـ ــفـ الـ
وساطات من قبل أطــراف مختلفة، تهدف 
إلى وقف تصعيد الفصائل املسلحة ضد 
القوات األميركية في العراق، موضحا في 
تــصــريــح صــحــافــي أن »فــصــائــل املــقــاومــة 
رفضت بشدة أي وساطات في ما يخص 
الــقــوات  ضــد  العسكرية  العمليات  إيــقــاف 
األمــــيــــركــــيــــة«.  وأشــــــــار الـــفـــرطـــوســـي إلـــى 
أن »الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري ضــــد الـــقـــوات 
ــن أجـــــل إخـــــــراج كــامــل  ــيـــة جـــــاء مــ ــيـــركـ األمـ
لــلــقــوات األمــيــركــيــة القتالية مــن األراضـــي 
الــعــراقــيــة كــافــة، وبــخــاف ذلــــك، لــن تكون 
هناك أي تهدئة ولن يتم إيقاف التصعيد، 

مهما كانت الضغوطات على الفصائل«. 
ولـــم يــتــم اإلعــــان عــن وجـــود وســاطــة بن 
األميركين والفصائل املسلحة من قبل أي 
مصدر رسمي، واكتفى مسؤول حكومي، 
تواصل معه »العربي الجديد«، بالقول إن 
أمن  على  كبير  بشكل  حريصة  الحكومة 
الــقــوات والــبــعــثــات األجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
الباد. وأوضح املصدر نفسه أن السلطات 
ــاذ جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الـــازمـــة  ــخـ بـــصـــدد اتـ
واملــطــارات  العسكرية  القواعد  أمــن  لحفظ 
ــرور أرتـــــــال الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي،  ــ ــرق مــ ــ وطــ
العراقية في  للقوات  املساعدة  يقدم  الــذي 

ماحقة بقايا تنظيم »داعش«.

استهداف جديد 
للتحالف الدولي

عدد المرشحين 
الذين سيخوضون 

االنتخابات هو 3243

قوى سياسية تريد 
إجراء االنتخابات منتصف 

عام 2022

أضافت اإلمارات، التي 
سبق أن قدمت تصورات 

خاصة لحل قضية سد 
النهضة اإلثيوبي، بعض 

العروض الجديدة، 
بهدف مساعدة مصر 

لتجاوز تأثيرات السد

تتمسك البعثة األممية 
في ليبيا، بملتقى الحوار 

ولجانه، لرسم اآللية 
الدستورية لالنتخابات، 

بمواجهة المعرقلين 
في الداخل إلجراء 

االنتخابات في موعدها

متابعة مخاوف من نجاح ضغوط قوى سياسية متنفذة في 
تأجيل استحقاق 10 أكتوبر

  شرق
      غرب

تونس: المرزوقي يدعو 
لهدنة سياسية

ــبـــق  ــتـــونـــســـي األسـ دعـــــا الـــرئـــيـــس الـ
)الــصــورة(، أمس  املــرزوقــي  منصف 
الـــســـبـــت، إلــــى هـــدنـــة ســيــاســيــة بــن 
الرؤساء  مطالبا  الباد،  في  الفرقاء 
الثاثة بإنقاذ البلد. وقال، في فيديو 
»فيسبوك«،  على  صفحته  على  بثه 
إن »الــــوضــــع االســتــثــنــائــي يــتــطــلــب 
قرارات استثنائية وهدنة سياسية، 
وتــــدخــــا قـــويـــا لــلــمــجــتــمــع املـــدنـــي، 
األبيض،  للجيش  ودعما المحدودا 
ــن ملـــســـؤولـــيـــتـــه  ــ ــواطـ ــ ــل مـ ــ وتـــحـــمـــل كـ
وباء  انتشار  إيقاف  في  الشخصية 

كورونا«.
الجديد( )العربي 

 
بكين تدعو واشنطن 

مصالحهما  لتعزيز 
المشتركة

أكـــد نــائــب الــرئــيــس الــصــيــنــي وانـــغ 
الــســبــت ملناسبة  ــان، أمـــس  تــشــي شــ
لزيارة  الخمسن  السنوية  الــذكــرى 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي األسبق 
إلــى بكن، ضــرورة  هنري كيسنجر 
تــعــزيــز الــصــن والـــواليـــات املــتــحــدة 
و«الــوصــول  املشتركة،  ملصالحهما 
ــيــــة مــشــتــركــة مــــع تــنــحــيــة  ــــى أرضــ إلـ
الــخــافــات جــانــبــا، واحــتــرام ســيــادة 
ــه األمـــنـــيـــة  ــالــــحــ ــنـــهـــمـــا ومــــصــ كـــــل مـ
من  الخافات  وتسوية  والتنموية، 

خال الحوار واملشاورات«.
)قنا(

قطر وأميركا تبحثان 
تطوير التعاون

بــحــث نــائــب أمــيــر قــطــر عــبــدالــلــه بن 
ــة أمـــس  حـــمـــد آل ثـــانـــي، فـــي الــــدوحــ
ــد مــــن الــكــونــغــرس  ــ ــبـــت، مــــع وفـ الـــسـ
األمــــــيــــــركــــــي، »عـــــــاقـــــــات الــــصــــداقــــة 
قطر  بــن  االستراتيجية  والــتــعــاون 
والواليات املتحدة األميركية وسبل 
تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا، بـــاإلضـــافـــة 
الــتــطــورات  تـــبـــادل اآلراء حــــول  إلــــى 
اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة«. كـــمـــا بــحــث 
الــوفــد األمــيــركــي مــع رئــيــس مجلس 
ــر الــداخــلــيــة خـــالـــد بن  ــ الـــــــوزراء وزيـ
ثـــانـــي  ــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل  بـ خـــلـــيـــفـــة 

التطورات في املنطقة.
)قنا(

 
هايتي تطلب قوات 

دولية لحماية مواقع 
استراتيجية

طــلــبــت الــحــكــومــة فــي هــايــتــي، أمــس 
الــــســــبــــت، مـــــن الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة 
ــــوات إلــى  واألمـــــم املــتــحــدة إرســـــال قـ
مواقع  تأمن  فــي  للمساعدة  الــبــاد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، خـــشـــيـــة تــعــرضــهــا 
للتخريب في أعقاب اغتيال الرئيس 
جوفينيل مويز. وقال الوزير املكلف 
بيير  ماتياس  االنتخابية  الــشــؤون 
اعتقدنا  الرئيس،  اغتيال  »بعد  إنــه 
بــعــض  يــــــدمــــــرون  قـــــد  ــة  ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ املـ أن 
في  الفوضى  إلثــارة  التحتية  البنى 
ــبـــاد«. وأضـــــاف: »خــــال مــحــادثــة  الـ
ــيــــركــــي  مـــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة األمــ
املــتــحــدة،  ــم  واألمـ بلينكن(  )أنــتــونــي 
ــلــــب« إرســــــــال قـــــــوات إلـــى  قـــدمـــنـــا طــ
هايتي. يأتي ذلك في وقت يتواصل 

التحقيق في اغتيال مويز.
)فرانس برس(

 
مالي: إصابة سبعة جنود 

بانفجار أمميين 
أعلنت بعثة األمم املتحدة في مالي، 
أن سبعة  السبت،  أمس  تغريدة  في 
من جنود حفظ السام الدولين في 
الـــبـــاد )مــيــنــوســمــا( جـــرحـــوا، أمــس 
األول، في انفجار عبوة خال مرور 
آلــيــتــهــم فـــي مــنــطــقــة مــوبــتــي وســط 
األممية  البعثة  تكشف  ولــم  الــبــاد. 
عـــن جــنــســيــات الـــجـــرحـــى، مــوضــحــة 
أن رئيس البعثة القاسم واين »دان 
بــشــدة هـــذه األعـــمـــال الــجــبــانــة الــتــي 
تهدف إلى تعطيل سير عملياتنا«. 
يــشــار إلـــى أن »مــيــنــوســمــا« خسرت 
الباد  فــي  نشرها  منذ  جنديا   150

في 2013.
)فرانس برس(

Sunday 11 July 2021 Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة

يبلغ عدد مراكز االقتراع لالنتخابات 8273 )األناضول(

تتعرض القواعد األميركية الستهداف متكرر )مرتضى السوداني/األناضول(

زار عباس كامل أبوظبي األسبوع الماضي )محمد همص/فرانس برس(

يعول كوبيتش على تكثيف الضغط الدولي )حازم تركية/األناضول(
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بولسونارو يعزز الشكوك 
حول موعد االنتخابات

عـــــزز الـــرئـــيـــس الــــبــــرازيــــلــــي جــايــيــر 
بولسونارو، أول من أمس، الشكوك 
ــتـــمـــال تــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات  فــــي احـ
يــأمــل  الـــتـــي   ،2022 فــــي  الـــرئـــاســـيـــة 
وقــال  فيها.  انتخابه  إعـــادة  تتم  أن 
ــه فــي  بــــولــــســــونــــارو، أمــــــــام مــــؤيــــديــ
برازيليا، »أنا ال أخشى االنتخابات. 
ــاســــي( ملــن  ــرئــ ســـأمـــنـــح الــــوشــــاح )الــ
التحقق  يمكن  تصويت  بعد  يــفــوز 
مــنــه وجــديــر بــالــثــقــة«، لكنه أكـــد أن 
هـــذا االقـــتـــراع لــن يــحــدث مــا لــم تتم 
املــوافــقــة عــلــى االقـــتـــراع الـــورقـــي في 
اإللكتروني  التصويت  يعتمد  بلد 

منذ 1996.
)فرانس برس(

 
مقديشو: مقتل 8 

بهجوم انتحاري
في  الصومالية  الشرطة  قــائــد  نجا 
مــقــديــشــو، الــعــقــيــد فــرحــان محمود 
قــرولــي، أمـــس الــســبــت، مــن محاولة 
اغــتــيــال، بــعــد اســتــهــداف انــتــحــاري 
مـــوكـــبـــه فــــي تـــقـــاطـــع بــــنــــادر جــنــوب 
ــد لـــوكـــالـــة  ــاهــ الــــعــــاصــــمــــة. وقـــــــال شــ
يـــقـــودهـــا  ــارة  ــ ــيــ ــ ســ إن  »رويــــــــتــــــــرز« 
انـــتـــحـــاري اســـتـــهـــدفـــت املــــوكــــب، مــا 
أشــخــاص.  ثمانية  مقتل  عــن  أســفــر 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 
الهجوم، لكن »حركة الشباب« كثيرًا 

ما تنفذ مثل هذه التفجيرات.
)العربي الجديد، رويترز(

 
إسرائيل تتهم إيران 

بالتخطيط لمهاجمة 
سياحها

ــل، أمـــــس الــســبــت،  ــيــ ــرائــ اتـــهـــمـــت إســ
إيـــــــران بـــمـــحـــاولـــة تــنــفــيــذ هــجــمــات 
تستهدف ســيــاحــا إســرائــيــلــيــن في 
أنــحــاء الــعــالــم. ونــقــلــت قــنــاة »كـــان« 
ــيــــة فـــــي تـــــل أبـــيـــب  ــنــ عـــــن دوائــــــــــر أمــ
إيرانين« هم  أن »عمالء  ترجيحها 
الــذيــن وضــعــوا، الخميس املــاضــي، 
حقيبة فــي مــطــار بــروكــســل، بهدف 
فـــحـــص اإلجـــــــــــراءات األمـــنـــيـــة الــتــي 
تـــتـــخـــذهـــا الـــســـلـــطـــات الــبــلــجــيــكــيــة، 
تمهيدًا لتنفيذ عمليات ضد أهداف 

إسرائيلية في البالد.
)العربي الجديد(

تمدد »طالبان«

روســـيـــا وإيــــــران، عــلــى مــراقــبــة الـــوضـــع عن 
كــثــب، مــا زال املــشــهــد ضبابيا فــي الــداخــل، 
يوميا  تؤكد  التي  الحركة  تصريحات  بــن 
إمــارة  بإقامة  وتمسكها  تمددها،  استمرار 
وبن  نفسه،  الوقت  في  وبالسالم  إسالمية 

محاولة كابول استعادة زمام املبادرة.

معارك متواصلة 
املائة  فــي  إعـــالن سيطرتها على 85  وغـــداة 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــارع  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي تـ
وتـــيـــرة الـــتـــطـــورات املــيــدانــيــة في 
أفــغــانــســتــان، بــالــتــزامــن مــع العد 
الــعــكــســي النــســحــاب آخـــر جندي 
أمــيــركــي وأجــنــبــي مــن هــذا البلد، 
مع التقدم السريع على األرض الذي تحرزه 
حــركــة »طــالــبــان« تــواصــلــت إدارة الــرئــيــس 
ــايــــدن، أمــــس الـــســـبـــت، مع  ــيـــركـــي جـــو بــ األمـ
إســـــــالم أبــــــــاد، فــــي مـــحـــاولـــة لــــوقــــف نــزيــف 
الــخــســائــر الــتــي تصيب الــقــوات األفــغــانــيــة، 

منذ فقدانها الغطاء الجوي األميركي. 
 
ّ
وبالتوازي، أعلنت الخارجية األميركية، أن
املبعوث األميركي الخاص إلى أفغانستان، 
زملــاي خليل زاد، بــدأ جولة جــديــدة، تشمل 
قــطــر وبـــاكـــســـتـــان وأوزبـــكـــســـتـــان، في  دول 
مــحــاولــة جــديــدة للسعي إلــى الــتــوصــل إلى 
اتــفــاق ســالم بــن حركة »طــالــبــان« وكــابــول. 
التي  األفــغــانــي  الــجــوار  دول  تــركــز  وبينما 
تــســعــى إلـــى أداء دور أكــبــر فـــي األزمـــــة، مع 
وصــــول »طـــالـــبـــان« إلــــى حــــدودهــــا، وأولــهــا 

مـــن أراضـــــي أفــغــانــســتــان، مــســتــكــمــلــة بــذلــك 
ــة إلـــى  ــيــ ــرانــ ــن الــــحــــدود اإليــ قـــوســـا يــمــتــد مــ
الحدود مع الصن، واصلت حركة »طالبان« 
وتمكن  العسكرية،  حملتها  الــســبــت،  أمــس 
مــســلــحــوهــا مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــتــي 
ســرخ بــارســا وشيخ علي، فــي واليــة بــروان 
سيطرت  كــمــا  كـــابـــول.  للعاصمة  املـــجـــاورة 
الــحــركــة عــلــى مــديــريــة عــلــيــشــنــك فـــي واليـــة 

لغمان، شرقي البالد.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة 
ــهــا تتهيأ الســتــعــادة مــعــبــر إســالم 

ّ
أمـــس أن

قلعة الــحــدودي مع إيــران، والــذي يعد أكبر 
معبر تــجــاري بــن إيـــران وأفــغــانــســتــان، من 
ــال املــتــحــدث بــاســم حاكم  يــد »طــالــبــان«. وقـ
 السلطات 

ّ
واليــة هــرات، جيالني فــرهــاد، إن

ــدة الســـتـــعـــادة  ــديــ تــســتــعــد لــنــشــر قــــــوات جــ
رسل بعد 

ُ
 »التعزيزات لم ت

ّ
املعبر، مضيفا أن

إلى  إرســالــهــا  إلــى إســـالم قلعة، لكن سيتم 
لـ«العربي  أمني  هناك قريبا«. وقــال مصدر 
تمكنت  الــحــكــومــيــة  ــوات  ــقــ الــ  

ّ
إن ــديـــد«  الـــجـ

واليــة  فــي  يفتل  مديرية  على  السيطرة  مــن 
بدخشان، بعد مــعــارك مــع »طــالــبــان«، التي 

كـــانـــت ســيــطــرت عــلــى هــــذه املـــديـــريـــة، قبل 
أسبوع. كما أعلنت وزارة الدفاع األفغانية، 
أمــس، مقتل 191 عنصرًا من »طالبان« في 
الساعات  خــالل  األفغاني  للجيش  عمليات 
ـــ24 املــاضــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى إصــابــة 102  الــ
واعتقال 23 عنصرًا آخرين. وبحسب بيان 
 العمليات العسكرية جرت في 

ّ
الــوزارة، فإن

واليات غزني، وخوست، وزابل، وبادغيس، 
ــدوز، وتــــخــــار،  ــ ــنــ ــ ــنـــد، ونــــيــــمــــروز، وقــ ــمـ ــلـ وهـ

وكابيسا.
وكانت كابول قد أكدت أول من أمس الجمعة، 
ها استعادت أول عاصمة والية هاجمها 

ّ
أن

الحالي،  األسبوع  »طالبان« خالل  مسلحو 
وهــــي قــلــعــة نــــو، عــاصــمــة واليــــة بــادغــيــس، 

شــمــال غــربــي الــبــالد. وكــانــت »طــالــبــان« قد 
سيطرت خــالل األيـــام املــاضــيــة، على معبر 
تـــورغـــونـــدي الـــحـــدودي مـــع تــركــمــانــســتــان، 
إلــــى جـــانـــب إســـــالم قــلــعــة، بــحــســب مـــا أكــد 
املتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد. وجاء 
ذلك مع تأكيد روسيا أول من أمس، سيطرة 
األفغانية  الحدود  ثلثي  نحو  على  الحركة 
- الطاجيكية في تقدم سريع. وأكد وفد من 
ها 

ّ
قادة الحركة في موسكو، أول من أمس، أن

باتت تسيطر على نحو 250 من أصل 400 
القيادي  بحسب  أفغانستان،  فــي  مقاطعة 
في الحركة شهاب الدين دالور، الذي أضاف 
كل  على  السيطرة  بإمكانها  »طــالــبــان«  أن 
أفغانستان في غضون أسبوعن، لكنها ال 

تنوي حاليا السيطرة على املدن الكبرى.
أمــس صحة  نفت  األفــغــانــيــة  الحكومة  لكن 
ــام الــتــي تــقــدمــهــا »طــالــبــان«. وتــســاءل  ــ األرقـ
الـــدفـــاع األفــغــانــيــة،  بـــاســـم وزارة  املــتــحــدث 
فــؤاد أمــان: »إذا كانوا يسيطرون على مثل 
ــي، فــلــمــاذا يقيم  هــذه القطاعات مــن األراضــ
قــادتــهــم فــي بــاكــســتــان وال يمكنهم املــجــيء 
إلــى أفــغــانــســتــان؟ ملـــاذا يــرســلــون مقاتليهم 
القتلى أو الجرحى إلى باكستان؟«. بدوره، 
قــــال املــتــحــدث بــاســم الــداخــلــيــة األفــغــانــيــة، 
 »ادعــاء طالبان ال أســاس له 

ّ
طــارق أريــن، إن

كانت  »لــو  الحركة   
ّ
أن الصحة« مضيفا  من 

ــة، لـــكـــان عــلــيــهــا أن تــنــقــل قــيــاداتــهــا  صــــادقــ
إلــى األراضــــي األفــغــانــيــة مــن دول الــجــوار«. 

ــن بــــــــدوره، عــــن ســـبـــب وجــــود  ــ وتــــســــاءل أريــ
الــجــوار، معتبرًا  قيادات »طالبان« في دول 
تــقــوم بحملة إعــالمــيــة فقط من  الــحــركــة   

ّ
أن

 خــســائــر 
ّ
ــن إن ــ ــال أريـ ــ اتــــهــــا. وقـ خــــالل ادعــــاء

تنقل  ها 
ّ
وإن يومي،  تــزداد بشكل  »طالبان« 

ـــى بـــاكـــســـتـــان. وحــــذر  ــ ــا إلـ ــتـــالهـ ــامـــن قـ ــثـ جـ
املتحدث الحركة من إضاعة فرصة الحوار 

مع الحكومة »قبل فوات األوان«.

ضحايا مدنيون
إلى ذلك، يستمر سقوط الضحايا املدنين 
جراء النزاع الذي يشتد في أفغانستان. وفي 
هــذا اإلطـــار، قتل وأصيب عــدد من املدنين 
ــارات وأعــــمــــال عــنــف شــهــدتــهــا  جـــــراء انـــفـــجـ

ــيــــب 6  ــل مـــدنـــيـــان، وأصــ ــتـ ــبــــالد أمــــــس. وقـ الــ
ــرون، جــــراء انــفــجــار وقـــع صــبــاح أمـــس،  ــ آخــ
في منطقة كارتي نو، وسط كابول. وقالت 
 االنفجار نجم عن مواد متفجرة 

ّ
الشرطة إن

للمقاولة.  إلــى جانب مكتب  مــزروعــة  كانت 
وفـــي حــــادث آخــــر، قــتــل مــدنــيــان وأصــيــب 3 
ــراء انــفــجــار ســيــارة مفخخة في  آخــــرون، جـ
مــديــريــة دامـــان فــي واليـــة قــنــدهــار، جنوبي 
أفــغــانــســتــان. وقـــال مــصــدر أمــنــي لـ«العربي 
 التفجير كان يستهدف مسؤول 

ّ
الجديد« إن

الحكومة املحلية في مديرية دامان، حاجي 
بير محمد، الذي لم يصب بأذى. كما قتل 3 
أطفال جراء انفجار لغم أرضي في مديرية 

صبري يعقوبي في والية خوست.
فــي غــضــون ذلــــك، حــّمــل الــرئــيــس األفــغــانــي 
ــة »طــــالــــبــــان«  ــ ــركـ ــ ــــي، أمـــــــــس، حـ ــنـ ــ أشـــــــــرف غـ
ــال الـــعـــنـــف الــــجــــاريــــة فــي  ــ ــمـ ــ مـــســـؤولـــيـــة أعـ
الــبــالد. وقــال غني، خــالل كلمة أمــام تجمع 
فــي واليـــة خــوســت، شــرقــي أفــغــانــســتــان، إن 
»طـــالـــبـــان مــســؤولــة عـــن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب، 
سأل ملن يقاتلون، ومن املستفيد 

ُ
ويجب أن ت

ــــرت أفــغــانــســتــان وقــتــل مــواطــنــون«.  ــ إذا ُدّم
ــــاف: »نــريــد الــســالم مــع الــجــمــيــع، فــإذا  وأضـ
تل ما بن 200 و600 أفغاني كل يوم، فمن 

ُ
ق

الـــذي سيستفيد مــن ذلــــك؟«. وأكـــد الرئيس 
األفـــغـــانـــي أن حــكــومــتــه »بـــذلـــت الــكــثــيــر من 
الــســالم، لكن طالبان  لــدفــع عملية  الــجــهــود 

واصلت العنف«.

حراك سياسي أميركي
إلـــى ذلـــك، تــبــدو الـــواليـــات املــتــحــدة، عــاجــزة 
عن وقف التدهور األمني السريع الحاصل 

ــم تــــداعــــيــــات  ــ ــ ــتــــان، كــــأحــــد أهـ ــانــــســ ــغــ فـــــي أفــ
انسحابها من هذا البلد. وفيما تراكم حركة 
»طـــالـــبـــان«، أوراق الـــقـــوة، وســـط تــحــذيــرات 
دولية استخبارية من قرب سيطرتها على 
الـــبـــالد، تـــحـــاول واشـــنـــطـــن، إحـــيـــاء الـــحـــوار 
املتعثر بن الحركة وكابول والتشديد على 
اتــفــاق ســالم بــن الطرفن،  ضـــرورة توقيع 
يبدو التسليم فيه، إذا ما تّم، واضحا، لقوة 
الحركة. وفي هذا الصدد، دعا وزير الدفاع 
األمــيــركــي لــويــد أوســـن، أول مــن أمـــس، إلى 
ممارسة ضغط دولــي من أجــل إبــرام اتفاق 
وكتب  و«طالبان«.  األفغانية  الحكومة  بن 
 »الواقع األمني 

ّ
أوسن على موقع تويتر، أن

فـــي أفــغــانــســتــان يــتــطــلــب تــعــزيــز الــضــغــط 
الــدولــي مــن أجــل اتــفــاق سياسي يضع حدًا 
للنزاع«، مؤكدا أن »العالم بأسره بمقدوره 

املساعدة عبر مواصلة هذا الضغط«.
وأمس السبت، أعلنت الخارجية األميركية، 
إلــــى  الــــــخــــــاص  ــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ املـــــبـــــعـــــوث   

ّ
أن

أفغانستان، زملاي خليل زاد، سيواصل في 
جــولــة جـــديـــدة لـــه، تــشــمــل قــطــر وبــاكــســتــان 
اتفاق  إلــى  للتوصل  السعي  وأوزبــكــســتــان، 
ــان«. وأضـــافـــت  ــبــ ــالــ ســــالم بـــن كـــابـــول و«طــ
األميركي »سيعمل مع  املبعوث   

ّ
أن الـــوزارة 

جــمــيــع األطـــــــراف ومــــع أصـــحـــاب املــصــلــحــة 
اآلراء  اإلقليمين والدولين، لتعزيز توافق 
 التوافق 

ّ
بشأن تسوية سياسية« مؤكدة أن

السياسي »ما زال أمرًا ملحا«. كما تواصل 
وزير الخارحية األميركي، أنتوني بلينكن، 
أمس مع نظيره الباكستاني، شاه محمود 
الوصول  أجــل  من  التعاون  لبحث  قريشي، 

إلى اتفاق سالم في أفغانستان.

)Getty( »أكدت كابول عزمها استعادة أراٍض ومعابر من يد »طالبان

مجمل  في  تمددها  »طالبان«  حركة  تواصل 
جزء  في  عمليًا  أصبح  الذي  األفغاني،  الريف 
شماًال،  توسعها  مع  قبضتها،  في  منه  كبير 
استعادة  كابول  في  الحكومة  تحاول  فيما 
واشنطن  سعي  مع  بالتزامن  المبادرة،  زمام 
النتزاع صفقة اتفاق، بين الحركة والحكومة 

األفغانية، لحفظ ماء وجه انسحابها

الحدث

كابول تحاول 
وقف نزيف الخسائر

نفت كابول سيطرة 
»طالبان« على 85 في 

المائة من األراضي

بدأ زلماي خليل زاد جولة 
جديدة لبحث السالم 

األفغاني

مقاتلي  من  المئات  السبت،  أمس  انتشر 
»التحالف  في  السابق  القيادي  مليشيا 
أرجــاء  في  خــان،  اسماعيل  الشمالي«، 
والية هرات، غربي أفغانستان، لمواجهة 
»طالبان«. من جهته، أعلن حاكم والية 
نشر  عظيمي،  فــرهــاد  محمد  بــلــخ، 
أمن  لتعزيز  المليشيات  من  عنصر   1500
الوالية الشمالية. وقال محمد عطا نور، 
السابقين،  األفغانية  الحرب  زعماء  أحد 
الجيش  معنويات  إن  برس«،  لـ«أسوشييتد 
فوجئ  وإنه  بشدة،  متضررة  األفغاني 

بالتقدم السريع لـ«طالبان«.

عودة المليشيات

روسيا تعزز دورها لملء فراغ االنسحاب األميركي

موسكو ـ رامي القليوبي

ــتــــحــــدة وحـــلـــف  ــع انــــســــحــــاب الــــــواليــــــات املــ ــ مـ
شــمــال األطــلــســي مــن أفــغــانــســتــان، وسيطرة 
حــــركــــة »طــــالــــبــــان« عـــلـــى الــــجــــزء األكــــبــــر مــن 
أراضــــي الــبــالد، تتبلور مــالمــح تــزايــد الـــدور 

الـــروســـي فــي أفــغــانــســتــان وآســيــا الــوســطــى، 
وسط  واملــيــدانــي،  السياسي  املستوين  على 
مخاوف موسكو من انتقال رقعة التوتر إلى 
السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  أراضـــي 

في املنطقة.
ومــــن مـــؤشـــرات املــســاعــي الـــروســـيـــة لتعزيز 
دورهــــــــا فــــي مــنــطــقــة آســــيــــا، اســـتـــقـــبـــال وفـــد 
حركة »طالبان« في موسكو، الذي أكد خالل 
ــاورات مـــع مــبــعــوث الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــ ــشـ ــ املـ
كــابــولــوف، على عدم  زامــيــر  أفغانستان  إلــى 
املساس بحدود جمهوريات آسيا الوسطى، 
وســـالمـــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة األجــنــبــيــة 
ــــي األفــغــانــيــة. ومــيــدانــيــا، توجه  عــلــى األراضـ
التي  الجماعي،  األمـــن  معاهدة  منظمة  وفــد 
ــهـــوريـــات  ــمـ ــن الـــجـ ــ ــا وعـــــــــددًا مـ ــ ــيـ ــ تـــضـــم روسـ
الــســوفــيــيــتــيــة الـــســـابـــقـــة، إلــــى طــاجــيــكــســتــان 
ملراقبة الوضع على الحدود مع أفغانستان، 
وإعــداد مقترحات حول اإلجـــراءات املشتركة 

في إطار املنظمة.
ومــــع ذلـــــك، أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
ســيــرغــي الفـــــروف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
ــــالده ال  بـ الــجــمــعــة، أن  مــوســكــو أمــــس األول 
تــعــتــزم اتـــخـــاذ أي إجــــــراءات تــجــاه تــطــورات 

ــا املــتــحــدث بـــاســـم الــرئــاســة  ــيـــة«.  أمــ ــانـ األفـــغـ
الروسية، دميتري بيسكوف، فأرجع ضرورة 
ــاورات فـــي مــوســكــو إلــــى تــطــورات  ــشــ عــقــد املــ
ــتـــان، وعـــلـــى الـــحـــدود  ــانـــسـ ــغـ ــي أفـ ــع فــ الــــوضــ
األفــغــانــيــة الــطــاجــيــكــيــة، مـــؤكـــدًا أن الــرئــيــس 
بــزيــارة  علم  بــوتــن على  الــروســي فالديمير 

وفد »طالبان« إلى موسكو.
ــز  ــركــ ــيــــس »املــ وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، يــــرجــــع رئــ
األوراســــــي لــلــتــحــلــيــل« فـــي مــوســكــو، نيكيتا 
ــــدور الـــروســـي في  مــيــنــدكــوفــيــتــش، تــنــامــي الـ
الــوضــع  إلـــى إدراك مــوســكــو أن  أفــغــانــســتــان 
على األرض بــات حــرجــا، مــا دفعها لتكثيف 
الــجــهــود لــضــمــان أمــنــهــا وأمـــن حلفائها في 
في  ميندكوفيتش،  ويــقــول  الــوســطــى.  آســيــا 
حــديــث لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »بــــات الــوضــع 
إذ  األفغانية،  الحكومة  إلــى  بالنسبة  حرجا 
سيطرت طالبان بالفعل على نحو 70 إلى 80 
البالد، وهناك احتمال  أراضــي  املائة من  في 
ليس بضئيل لسقوط مــدن كبرى، بما فيها 

كابول، بن أيدي طالبان هذا العام«.
وحـــــول دوافــــــع روســـيـــا لــتــنــمــيــة دورهــــــا في 
أفغانستان، يوضح ميندكوفيتش أنه »بعد 
االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي تـــســـود الــفــوضــى في 
أفــغــانــســتــان، بــيــنــمــا يــتــحــدد مــوقــف روســيــا 
بـــأولـــويـــات ضـــمـــان أمــنــهــا وأمـــــن شــركــائــهــا 
املستقلة ومنظمة  الــــدول  رابــطــة  بــلــدان  بــن 
معاهدة األمــن الجماعي. صحيح أن روسيا 
كانت تفضل الحوار مع الحكومة األفغانية، 
ولكنها  املتحدة،  األمــم  قبل  بها من  املعترف 
اضطرت الستقبال طالبان، رغم أنها مصنفة 
في روسيا كمنظمة إرهابية، لرسم الحدود، 
دون أن تنقل أي قوات إلى الحدود الطاجيكية 
األفــغــانــيــة حــتــى اآلن«. وحــــول مـــا إذا كــانــت 
روسيا قادرة على ملء الفراغ وأن تحل مكان 
إلى  أفغانستان، يشير  املتحدة في  الواليات 
أن »موسكو ال تضع مثل هذا الهدف )نصب 
عينيها(، ولكن لم يعد أمامها خيار آخر في 
بالقرب من حــدود حلفائها،  الــراهــن  الوضع 
ــــدور حــــرب أهــلــيــة وتـــتـــزايـــد مــخــاطــر  حــيــث تـ
تـــهـــريـــب املـــــخـــــدرات إلـــــى روســــيــــا والـــبـــلـــدان 
األميركي من  أن االنسحاب  الحليفة«. ورغــم 
أفغانستان بــدأ سريعا خــالل واليــة الرئيس 
جــو بـــايـــدن، إال أن مــيــنــدكــوفــيــتــش يــقــلــل من 
ــرار بــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــس،  ــ ــقـ ــ أهـــمـــيـــة ربـــــط الـ
مرجعا إياه إلى تراكم انعدام ثقة األميركين 
في العمليات املتواصلة في أفغانستان منذ 

نحو عقدين.
الــســيــاســي، األســتــاذ املساعد  ويــعــزو املحلل 
ــة مـــوســـكـــو  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــة فـــــــي جـ ــفــ ــلــــســ ــفــ ــلــــيــــة الــ بــــكــ
الحكومية، بوريس ميجويف، حزم بايدن في 
إلــى عــدم تعرضه لضغوط  إتمام االنسحاب 

الوضع في أفغانستان، طاملا تجري األحداث 
ــذا الــبــلــد، بــاســتــثــنــاء الــحــث  ــــي هـ ــل أراضـ داخــ
عـــلـــى بـــــدء الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي أســــرع 
وقــــــت، فــيــمــا قـــالـــت املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، في 
مؤتمر صحافي، إن »طالبان احتلت في وقت 
قصير جـــزءًا كبيرًا مــن األراضـــي الــحــدوديــة، 
الــحــدود  ثلثي  حــوالــي  على  حاليا  وتسيطر 
مع طاجكستان«. ونقلت وكالة »إنترفاكس« 
عن الخارجية الروسية إعالنها أن »قاعدتنا 
في طاجكستان سترد على أي تصعيد على 
موسكو  وأن  األفغانية،  الطاجيكية  الحدود 
ومنظمة األمن الجماعي ستتصرفان بحسم 
الطاجيكية  الــحــدود  على  االســتــفــزازات  ملنع 

ــادة االنــتــخــاب. لكنه يقلل،  عــامــل ضـــرورة إعـ
ــه، مــن دقــة مــقــارنــة االنسحاب  فــي الــوقــت ذاتـ
األميركي املفاجئ من قاعدة باغرام ليلة عيد 
االستقالل األميركي، الذي يصادف 4 يوليو/
من  السوفييتية  الــقــوات  انسحاب  مع  تموز، 
والــذي   ،1989 فبراير/شباط  في  أفغانستان 
كــــان تــحــدد مـــوعـــده قــبــل نــحــو عــــام مـــن ذلــك 

الوقت.
تتركز«،  »اإلمــبــراطــوريــة  بعنوان  مقال  وفــي 
نــشــر بــصــحــيــفــة »فــيــدومــوســتــي« الــروســيــة 
ــه  أمــــــس الــــســــبــــت، يـــلـــفـــت مـــيـــجـــويـــف إلــــــى أنـ
ــمـــع الــــيــــوم أن  »يـــصـــبـــح بــديــهــيــا لــلــعــالــم أجـ
اإلدارة الحالية عازمة على تقليص الوجود 
العسكري األميركي في أوراسيا«، معتبرًا أن 
بايدن أظهر نفسه، على عكس سابقيه باراك 
أوباما ودونالد ترامب اللذين تراجعا تحت 
ضغط العسكرين، »سياسيا أكثر استقالاًل 
وحـــزمـــا مــمــا تــوقــعــه الــعــديــد مـــن املــحــلــلــن«. 
»بايدن تمكن، من دون مغازلة  أن  ويضيف 
حــــزب الـــحـــرب )الــجــمــهــوريــن(، مـــن فــعــل ما 
عــارضــه هــذا الــحــزب دائــمــا، أي إنــهــاء أطــول 
حـــرب فــي الــتــاريــخ األمـــيـــركـــي«. ويــلــفــت إلــى 
لــلــتــداعــيــات السياسية بن  وجـــود اخــتــالف 
ــــذي تــــرك خلفه  االنـــســـحـــاب الــســوفــيــيــتــي، الـ
فــراغــا لــلــقــوة لــم تــمــأه »طــالــبــان« ســـوى في 
أن  رغــم  األميركي،  واالنسحاب   ،1996 العام 
النهاية،  فــي  كــابــول  على  ستسيطر  الحركة 
ولكن »أوراســيــا ال تحكمها الفوضى اليوم، 
مراكز  بوجود بضعة  األقــطــاب  تعدد  وإنما 
ــــوة، وفــــي مــقــدمــتــهــا مــوســكــو وبـــكـــن، كما  قـ
ال يــنــبــغــي إغـــفـــال أنـــقـــرة وطــــهــــران«. ويــتــابــع 
مــيــجــويــف أن »األمـــيـــركـــيـــن يـــراهـــنـــون على 
تعدد األقطاب في أوراســيــا، الــذي تكّون من 
دون مشاركتهم وحتى رغما عنهم«. ويعتبر 
ــا ســتــضــطــر حــتــمــا لــلــتــدخــل في  ــيــ أن »روســ
القصة األفغانية، على األقل لحماية حليفها 
طـــاجـــيـــكـــســـتـــان«، بـــيـــنـــمـــا ســـتـــفـــعـــل الـــصـــن 
املنطقة  فـــي  الــوحــيــدة  حليفتها  لــدعــم  ذلـــك 
باكستان، ما قد يحقق رهانات إدارة بايدن 
عــلــى الـــصـــدام الــجــيــوســيــاســي بـــن موسكو 

وبكن في آسيا.
ومن مالمح إدراك موسكو أن إنهاء العمليات 
العسكرية الخارجية قد ال يكون حالة فردية 
فـــي عــهــد بــــايــــدن، اعـــتـــقـــاد مــبــعــوث الــرئــيــس 
ــــى ســــوريــــة، ألــكــســنــدر  الــــروســــي الــــخــــاص إلـ
الفرينتييف، في حوار مع وكالة »تاس« عقب 
الجولة األخيرة من محادثات أستانة أخيرًا، 
أن انسحاب األميركين من أفغانستان يشكل 
»إشارة واضحة إلى القوات التي يدعمونها 
في سورية، مثل األكــراد، بأنهم قد يتخذون 
« لالنسحاب من سورية.

ً
ذات يوم قرارًا مماثال )Getty( حددت روسيا أولوياتها بضمان أمن حلفائها

تدرك موسكو أن 
الوضع على األرض في 

أفغانستان بات حرجًا

تكثف روسيا، مع سيطرة 
حركة »طالبان« على 

مزيد من المناطق 
في أفغانستان، من 

جهودها لضمان أمنها 
وأمن حلفائها في آسيا 

الوسطى بالتزامن مع 
إبقاء موسكو على 

خطوط التواصل مع 
الحركة

تقرير
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سياسة

تمسك بإرث أوباما وتعزيز الشراكات
تعيينات بايدن الدبلوماسية

تواصل واشنطن 
توطيد العالقة مع الهند 

لمواجهة الصين

واشنطن ـ العربي الجديد

على غرار فريقه الوزاري للسياسة 
 ،

ً
ــذي أصــبــح مــكــتــمــا الــخــارجــيــة الــ

يتجه الرئيس األميركي جو بايدن 
إلــــى مــواصــلــة مــــلء الـــشـــواغـــر الــدبــلــومــاســيــة، 
بـــوجـــوه مــألــوفــة عــلــى صــعــيــد الـــشـــأن الـــعـــام، 
الرئيس   خــال حقبة 

ً
كثير منها عمل طــويــا

األســــــبــــــق بـــــــــــاراك أوبــــــــامــــــــا، ومـــعـــظـــمـــهـــا مــن 
الديمقراطي،  الحزب  في  البارزين  الناشطني 
أن يعلن  لــه. وبانتظار  الكبار  املمولني  أو من 
ــم »بـــاكـــورة«  الــبــيــت األبـــيـــض رســمــيــا عـــن اســ
إلى  الجديد  املتحدة  الواليات  سفرائه، سفير 
واشنطن مصممة  تبدو  التي  الــدولــة  الصني، 
عــلــى احـــتـــواء تــمــددهــا االقـــتـــصـــادي وقــوتــهــا 
الــعــســكــريــة املـــتـــصـــاعـــدة، وهــــو عــلــى األرجــــح 
الــدبــلــومــاســي الــســابــق نــيــكــوالس بــيــرنــز، فــإن 
دفــعــة الــتــعــيــيــنــات الــجــديــدة لــلــســفــراء، والــتــي 
ســتــنــتــظــر مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، تــؤكــد 
األزرق  للحزب  املخلصني  ملكافأة  بــايــدن  ميل 
واملــقــربــني مــنــه. هـــذا األمــــر، لــيــس مختلفا عن 
ــــذي اتـــبـــعـــه ســلــفــه دونــــالــــد تـــرامـــب،  الـــنـــهـــج الــ
سوى في أن الشخصيات التي يواصل نائب 
خبرة  أكثر  تعتبر  اختيارها،  السابق  أوباما 
في الشأن العام من تلك التي عّينها الرئيس 
الجمهوري السابق، وأكثر تمرسا في الحقول 
التي تعنّي فيها. كما تكمن املقارنة في سرعة 
التعيني، قياسا بالبطء والفراغ الذي اتسمت 
ــــب، خـــصـــوصـــا عـــلـــى صــعــيــد  ــرامـ ــ بــــه حـــقـــبـــة تـ

الكوادر الدبلوماسية.
وكشف البيت األبيض، أول من أمس الجمعة، 
عـــن أربـــعـــة أســـمـــاء جـــديـــدة ملــرشــحــني ملنصب 
وبنغادش  والهند  فرنسا  من  كل  في  سفراء 
وتشيلي. وتكمن أهمية اختيار سفير للهند، 
خـــصـــوصـــا، فــــي املـــقـــاربـــة األمـــيـــركـــيـــة لــلــمــلــف 
الــصــيــنــي، حــيــث تـــواصـــل واشـــنـــطـــن تــوطــيــد 
الــشــراكــة مــع نــيــودلــهــي، وهــي شــراكــة معقدة، 

األخرى الوحيدة التي يزيد عدد سكانها عن 
مليار نسمة. 

وكان بايدن، فور وصوله إلى البيت األبيض، 
قد عمل على تعزيز الشراكة »الرباعية« التي 
تــضــم الــــواليــــات املـــتـــحـــدة والـــهـــنـــد والـــيـــابـــان 
وأســتــرالــيــا، أربـــع ديــمــقــراطــيــات يجمعها هّم 
الــقــوة العسكرية واالقــتــصــاديــة  مــشــتــرك، هــو 
ــتــــي، وهـــو  ــيــ ــدة لـــلـــصـــني. لـــكـــن غــــارســ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ املـ
أول يـــهـــودي يـــتـــرأس بــلــديــة لـــوس أنــجــلــيــس، 
ــواء قلق  ــ ســيــتــوجــه أيـــضـــا إلــــى الــهــنــد فـــي أجــ
املتحدة، خصوصا بني  الــواليــات  فــي  متزايد 
الديمقراطيني، بشأن معاملة األقليات في ظل 
الحكومة الهندوسية القومية لرئيس الوزراء 
االنتخابية،  الحملة  وخــال  مــودي.  ناريندرا 
ــن خــيــبــة أمـــلـــه بـــشـــأن قـــانـــون  ــدن عــ ــايــ عـــّبـــر بــ
الــذي دفــع مــودي باتجاهه، والــذي  الجنسية 
يــقــول مــعــارضــوه إنـــه ســيــحــرم املــســلــمــني من 
حقوقهم. وانتقدت الخارجية األميركية العام 

املاضي، في موقف نادر، الهند، بسبب حملة 
قمع واسعة النطاق في كشمير ذات األغلبية 
املــســلــمــة. كــمــا تــواجــه الــهــنــد تــحــديــات كبيرة 
تتعلق خصوصا بوباء كورونا وتلوث الجو، 
وهما مشكلتان واجههما غارسيتي في لوس 
ــادر غــارســيــتــي مــنــصــبــه في  ــغــ أنــجــلــيــس. ويــ
»مدينة املائكة«، في وقت يواجه فيه انتقادات 
ارتفاع  بينها  من  املشاكل،  من  لعدد  متزايدة 
السابق  نائبه  اتهم  كما  فيها.  املشردين  عــدد 
أخيرًا في إطار فضيحة فساد تورط مسؤولو 
املدينة فيها كما يعتقد، بقبول رشاوى بشأن 
ــهــم مساعد 

ُ
ات بينما  مــنــاطــق،  تقسيم  ــرارات  قــ

كبير آخر له بسوء سلوك جنسي. وباإلضافة 
إلـــى ذلــــك، دعـــا مــتــظــاهــرون مــن حــركــة »حــيــاة 
ــــدن، إلـــــى عـــــدم اخــتــيــار  ــايـ ــ الــــســــود مـــهـــمـــة«، بـ
قسم  مــع  تعامله  بسبب  دور،  ألي  غارسيتي 
الشرطة. أما بالنسبة إلى مواقفه السياسية، 
اهتماما  السابق  أبــدى في  قد  فــإن غارسيتي 
فــي 2018، من  مــحــذرًا  الــخــارجــيــة،  بالسياسة 
العالم، ومعتبرًا  تنامي »استبداد جديد« في 
أنه ال يمكن التكهن بسلوك إدارة ترامب التي 

ال يمكن أن يثق بها الحلفاء. 
هاس،  بيتر  الديمقراطي  الرئيس  اختار  كما 
ــو مـــوظـــف فـــي وزارة الـــخـــارجـــيـــة، لــيــكــون  وهــ
ــغــــادش، بـــعـــدمـــا خـــدم  ــنــ ســـفـــيـــر بـــــــاده فــــي بــ
سابقا رئيسا للقنصلية األميركية العامة في 

التي  التعيينات  آخــر  أمــا  الهند.  في  مومباي 
كــشــف عــنــهــا الــجــمــعــة، فــهــي تــعــيــني بــرنــاديــت 
ميهان، الرئيسة الحالية للبرامج العاملية في 
مؤسسة أوباما، لتكون السفيرة األميركية في 
تشيلي، علما ان ميهان تملك الخبرة ألكثر من 
الحكومي،  الخارجية  العاقات  عقد في حقل 
كما كانت متحدثة رسمية باسم مجلس األمن 

القومي األميركي. 
ــلــــى مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ أن يــــصــــادق عــلــى  وعــ
االخــتــيــارات الــجــديــدة، علما أنــه أقــر إلــى اآلن 
أكثر من 80 اسما ملرشحي بايدن الحكوميني 
لصحيفة  إحصاء  آخر  بحسب  والفيدراليني، 
»واشــنــطــن بـــوســـت«، وهـــو يـــدرس فــي الــوقــت 

الحالي إقرار 160 اسما آخر. 
ـــّرع الــتــعــيــيــنــات  ــان قــــد ســـ ــ ــر أن بــــايــــدن كـ ــذكـ يـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة خــــــال األســــابــــيــــع املـــاضـــيـــة 
األخــيــرة. ومــن بــني اخــتــيــاراتــه األخــــرى، يذكر 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق كــني ســــــاالزار، الــذي  وزيــ
عــني أخــيــرًا ســفــيــرًا للمكسيك، وتــــوم نــيــدس، 
نائب وزير الخارجية السابق، سفيرًا ألميركا 
الـــ46  فــي إســرائــيــل. ويتوقع أن يعني الرئيس 
ــــؤول الـــســـابـــق فــي  ــسـ ــ ــتــــحــــدة، املـ ــلــــواليــــات املــ لــ
بيرنز،  نيكوالس  األميركية،  الخارجية  وزارة 
ــكـــني، وعـــمـــدة  لـــيـــكـــون ســفــيــر واشـــنـــطـــن فــــي بـ
رأس  على  إيمانويل،  راهــم  السابق،  شيكاغو 

الدبلوماسية األميركية في اليابان.

يواصل الرئيس األميركي 
جو بايدن ملء الشواغر 

الدبلوماسية لبالده حول 
العالم، في إطار نهج 

تعزيز فريق دبلوماسي 
متجانس ووفي للحزب 

الديمقراطي

)Getty/رفض غارسيتي الترشح للرئاسة العام الماضي )غاري كورونادو

ــدام مباشر  نــظــرًا لــعــدم رغــبــة األخــيــرة فــي صـ
ــا بــالــنــســبــة ألي تــعــيــني  ــ ــكـــني. أمـ ــــوي مــــع بـ وقــ
دبلوماسي أميركي في أوروبا، فيقع في خانة 
الــعــودة األميركية  بــايــدن، وهــو  تعزيز شعار 
بــقــوة لــقــيــادة الــعــالــم مـــن مــنــظــور »الــشــراكــة« 
على  ينطبق  ما  وهــو  الحلفاء،  مع  والتشاور 
فرنسا، التي ال تزال مؤمنة بدور قوي لحلف 
شمال األطلسي. ويعتزم البيت األبيض تعيني 
 لــفــرنــســا وإمــــارة 

ً
ــاور، ســفــيــرة ــ دنــيــز كــامــبــل بـ

مــونــاكــو، بــعــدمــا خــدمــت ســفــيــرة لــبــادهــا في 
أوباما  عــام 2013 ونهاية واليــة  بــني  بلجيكا 
ــاور، الــحــائــزة شـــهـــادة في  ــ الــثــانــيــة. وكـــانـــت بـ
العلوم السياسية من »أوكسيدنتال كوليدج« 
في لوس أنجليس، من أبرز جامعي التبرعات 
عودتها  وبعد  الرئاسيتني.  أوبــامــا  لحملتي 
إلى الواليات املتحدة على أثر فوز ترامب في 
2016، اســتــأنــفــت بــــاور الــعــمــل الــســيــاســي في 
2019 مشاركة في الحملة االنتخابية لبايدن. 
وتـــحـــدث الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بـــيـــان، أول من 
أمــس، عن »مهارتها في إدارة األزمـــات وبناء 
شــراكــات حــول األمـــن عبر األطــلــســي وتطوير 

التجارة الدولية«. 
إلــى ذلــك، اختار بايدن عمدة لــوس أنجليس، 
إلى  إريــك غارسيتي، ملنصب سفير واشنطن 
نيودلهي، مؤكدًا املعلومات التي ترددت منذ 
ــذا الــتــعــيــني. وكــــان غــارســيــتــي،  أشــهــر حـــول هـ
ــر مـــديـــنـــة أمـــيـــركـــيـــة  ــبــ ــانــــي أكــ الـــــــذي يـــحـــكـــم ثــ
ــل الـــحـــزب  ــ مـــنـــذ 2013، قــــد ســـطـــع نــجــمــه داخــ
الديمقراطي، لكنه رفض الترشح لانتخابات 
الرئاسية الــعــام املــاضــي، ويــرى مــراقــبــون أنه 
إلــى تعزيز موقعه في منصب جديد.  يسعى 
وفـــــور الــكــشــف عـــن تــرشــيــح الــبــيــت األبــيــض 
الــذي أمضى 12 عاما في  قــال غارسيتي،  لــه، 
اســتــخــبــارات احــتــيــاطــي الــبــحــريــة األمــيــركــيــة: 
ــّر  ــ قـ

ُ
»كــــّرســــت حـــيـــاتـــي لــلــخــدمــة الـــعـــامـــة. إذا أ

الطاقة  من  نفسها  الــدرجــة  فسأنقل  تعييني، 
ــزام والـــحـــب لــهــذه املـــديـــنـــة، إلــــى دوري  ــتــ وااللــ
الــجــديــد، وســأقــيــم شـــراكـــات واتـــصـــاالت )مــع 
الهند( من شأنها أن تساعد لوس أنجليس«. 
وإذا تــــّم تــثــبــيــتــه مـــن قــبــل مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــديــمــقــراطــيــون، وهــو أمر  الـــذي يهيمن عليه 
مرجح، سيتولى غارسيتي قيادة سفارة ذات 
تاريخ طويل. ومــن بني نــزالء »بيت روزفلت« 
ــلــــت هــــــاوس(، املـــقـــر الــرســمــي لــلــســفــراء  )روزفــ
األميركيني في الهند، جون كينيث غالبريث، 
واملــفــكــر الــســيــاســي دانـــيـــال مــويــنــيــهــان، الــذي 
أصبح سيناتورًا. لكن األهم هو أن غارسيتي 
تسعى  بينما  نيودلهي،  في  مهامه  سيتولى 
باده إلى تكريس عاقة مزدهرة مع الهند في 
تــشــددًا، والــدولــة  تـــزداد  التي  مواجهة الصني 
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المأزق المالي التونسي
تونس ـ إيمان الحامدي

تزيد تصنيفات الوكاالت الدولية 
ــلـــى الـــســـلـــطـــات  ــــن الـــتـــضـــيـــيـــق عـ مـ
مرمى  على  باتت  التي  التونسية 
ــن حـــلـــول ملــديــونــيــتــهــا  ــن الـــبـــحـــث عــ حـــجـــر مــ
مــن نـــادي بــاريــس )تــجــّمــع مــن الـــدول الغنية 
الــدائــنــة(، أو اإلعـــان الرسمي عــن عــدم قــدرة 
ــا وطـــلـــب إعـــــادة  ــهـ ــبــــاد عـــلـــى ســــــداد ديـــونـ الــ
ــة »فـــيـــتـــش«  ــ ــالـ ــ ـــضـــت وكـ

ّ
ــة. فـــقـــد خـــف ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ الـ

لــلــتــصــنــيــفــات االئــتــمــانــيــة، تــصــنــيــف تــونــس 
من »بي« إلى »بي ناقص« مع زيادة مخاطر 
السيولة املالية الخارجية، بسبب التأخر في 
التوصل إلى اتفاق على برنامج تعاون مالي 

جديد مع صندوق النقد الدولي. 
الخفض كان  هــذا  أن  املــالــيــة  ويعتبر خــبــراء 
متوقعا، وسبقته إنذارات للسلطة من وكالة 
موديز للتصنيفات االئتمانية، حني خفضت 

ــرى فــــي إبـــريـــل/ ــ ــ تــصــنــيــف تـــونـــس هــــي األخـ
املــاضــي، ونبهت مــن اآلفـــاق السلبية  نسيان 
السابق سليم  املالية  وزيــر  وأكــد  لاقتصاد. 
عــاديــة  نتيجة  فــيــتــش  تصنيف  أن  بــســبــاس 
لألزمة السياسية واالقتصادية التي تتخبط 
فيها الباد. مشيرا إلى أن هذا الترقيم يسّرع 
الخطى نحو إمكانية لجوء تونس إلى حلول 
مالية ضمن نــادي بــاريــس، أو التقدم بطلب 

رسمي لهيكلة دينها الخارجي.
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ ــبــــاس، فـ وقــــــــال بــــســ
الجديد«، إن أمام تونس هوامش تحرك قليلة 
ترتيب  إعـــادة  عبر  السيناريو،  هــذا  لــتــفــادي 
البيت الداخلي والتوصل إلى حلول سياسية 
تعيد التواصل والثقة بني مؤسسات الحكم 
إلقناع صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم 
تونس ومنحها الضمانات الكافية للخروج 
املـــــوارد. واعتبر  املــالــيــة لتعبئة  الــســوق  إلـــى 
ــــى الــــســــوق املــالــيــة  ــروج مـــبـــاشـــر إلـ ــ أن أي خــ

لاقتراض سيكون مخاطرة كبيرة، وسيزيد 
األجيال  ويهدد  واستدامته،  الدين  كلفة  من 
الـــقـــادمـــة الـــتـــي ســتــكــون مــجــبــرة عــلــى ســـداد 
وأفاد  بكلفة كبيرة.  الدولة  اقترضتها  ديــون 
في سياق متصل بأن تونس يمكن أن تطلب 
مساعدة مالية من الدول الصديقة والشقيقة 
الــحــلــول تحتاج  »لــكــن هـــذه  املـــــوارد.  لتعبئة 
ــن الـــضـــمـــانـــات،  أيـــضـــا إلـــــى الـــحـــد األدنـــــــى مــ
وأهمها االستقرار السياسي«، وفق بسباس.

وقــالــت وكــالــة »فــيــتــش« فــي بيانها الــصــادر 
ــام بــــاإلصــــاحــــات  ــيــ ــقــ الــ الـــخـــمـــيـــس إن عــــــدم 
االقــتــصــاديــة الــازمــة والــقــويــة يجعل إعـــادة 
هــيــكــلــة ديـــــــون الــــبــــاد أمـــــــرا ضـــــروريـــــا قــبــل 
لتونس،  مالي  إضــافــي  مالي  دعــم  أي  تقديم 
التفكير  بعدم  الحكومية  التصريحات  رغــم 
فـــي الــلــجــوء إلـــى هــيــكــلــة الـــديـــن أو املــشــاركــة 
فــي مــعــامــلــة نــــادي بـــاريـــس. ورجــحــت وكــالــة 
ــة مــرتــفــعــا  الــتــصــنــيــف أن يــظــل عــجــز املــــوازنــ

فــي حـــدود 8.9 فــي املــائــة مــن الــنــاتــج املحلي 
املائة  بـــ9.9 في  عــام 2021، مقارنة  اإلجمالي 
االقــتــصــادي محمد  الخبير  لــكــن   .2020 عـــام 
السيناريوهات،  أن كل  أكد  الشريف  منصف 
بما فيها الذهاب إلى نادي باريس، أصبحت 
مـــطـــروحـــة. مــشــيــرا إلــــى أن الـــســـوق املــحــلــيــة 
ــادرة عــلــى تــغــطــيــة كـــامـــل الــحــاجــيــات  ــ غــيــر قــ
الــتــمــويــلــيــة لـــلـــمـــوازنـــة. وقـــــال الـــشـــريـــف، في 
»العربي الجديد«، إن حلول الوضع  تصريح لـ
التونسي سياسية بامتياز، معتبرا أن تمّسك 
الدائنني  تجاه  بالتزاماتها  املالية  السلطات 
لدى  والثقة  الحماية  مــن  نــوعــا  للباد  يــوفــر 
مؤسسات اإلقراض. وأضاف أن عامل الوقت 
مهم جدا من أجل تدارك الوضع قبل انسداد 
األفــــق، مــرجــحــا أن تــعــود وكــــاالت التصنيف 
إلى تقييم تونس مجددا في غضون األشهر 
الستة املقبلة. وأكد على ضرورة العمل على 

ب املزيد من التصنيفات السلبية.
ّ
تجن

موسكو ـ رامي القليوبي

عاش الروبل الروسي أوقاتا عصيبة خال تعامات 
األســـبـــوع، وســـط ارتــفــاع ســعــر الــــدوالر فــي تعامات 
بـــورصـــة مــوســكــو إلـــى أكــثــر مـــن 75 روبــــا ألول مــرة 
منذ بــدايــة مــايــو/أيــار املــاضــي، ليعود إلــى مستوى 
نــحــو 74.4 روبــــا بــحــلــول نــهــايــة األســـبـــوع. ويلفت 
لــلــتــداول،  تــريــد«  »تيلي  مجموعة  فــي  املحللني  كبير 
مــــارك غــويــخــمــان فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
للروبل  التي تشكل دعما  العوامل  إلــى مجموعة من 
ــفـــاع املحتمل  خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، وأبـــرزهـــا »االرتـ

ــادة الــطــلــب عليها  ألســعــار الــهــيــدروكــربــونــات مــع زيــ
وسط تجاوز تداعيات جائحة كورونا، باإلضافة إلى 
توصل بلدان »أوبك+« إلى اتفاق بشأن زيادة اإلنتاج. 
ومـــن املــرجــح أن تــتــراوح أســعــار نــفــط »بــرنــت« خــال 
لــلــبــرمــيــل، وهــذا  األشــهــر املــقــبــلــة بــني 74 و80 دوالرا 
مستوى مناسب للروبل إلى حد كبير. باإلضافة إلى 
ذلك، ستساهم مواصلة املصرف املركزي الروسي في 
رفع سعر الفائدة األساسية في تعزيز مواقع الروبل، 
املــتــســارع«. ومع  التضخم  للسيطرة على  سعيا منه 
ذلك، يلفت إلى عوامل أخرى تؤثر سلبا على الروبل، 
مضيفا: »سيواجه الروبل مزيدا من الضغوط نتيجة 

الصعبة  العملة  مــن  املــالــيــة  وزارة  مشتريات  لــزيــادة 
وفقا لقاعدة املوازنة التي تقتضي زيــادة املشتريات 
كلما ارتفع سعر النفط، مما يحّيد املفعول اإليجابي 
للنفط على الروبل إلى حد كبير. كما أن هناك زيادة 
الـــواردات  ارتــفــاع  العملة مــع  مرتقبة فــي الطلب على 
وفتح الوجهات العامة للسياحة الخارجية، وتحويل 
الروسية عوائدهم  الشركات  املساهمني األجانب في 
من الروبل إلى العمات األجنبية. وعاوة على ذلك، ال 
يزال الغموض سيد املوقف من جهة انتشار الساالت 

الجديدة من كورونا«.  
ومـــع تــســارع وتــيــرة الــتــضــخــم فــي األشــهــر املــاضــيــة، 

ازدادت الترجيحات بأن املصرف املركزي الروسي قد 
دفعة  فــي  زيـــادة  أكبر  املقبل على  اجتماعه  فــي  يقدم 
واحدة لسعر الفائدة األساسية منذ نهاية عام 2014، 
الــتــابــعــة ألكبر  تــوقــعــت شــركــة »سبيربنك ســيــب«  إذ 
مــصــرف روســـي »ســبــيــربــنــك«ارتــفــاعــا بنقطة مئوية 

كاملة من 5.5 إلى 6.5 في املائة. 
ُيذكر أن املركزي الروسي رفع سعر الفائدة األساسية 
من 10.5 إلى 17 في املائة دفعة واحدة في ديسمبر/
كانون األول 2014 وسط تهاوي سعر صرف الروبل 
العقوبات  وفــرض  النفط  أســعــار  انهيار  تحت وطــأة 

الغربية على روسيا.

النفط وكورونا: عوامل متباينة تحدد أداء الروبل الروسي

صعود المخاطر التضخمية 
األوروبية

قال مسؤولون في البنك املركزي 
األوروبي إن التضخم قد يفوق 

التوقعات في السنوات املقبلة، ما 
يؤكد حالة عدم اليقني بشأن ما 

يمكن أن يواجه االقتصاد األوروبي 
رغم تعافيه من تداعيات جائحة 

كورونا. وبينت توقعات البنك 

املركزي األوروبي أن التضخم 
سيصل إلى 1.4 في املائة بحلول 

عام 2023، وهو أبعد مدى يتوقعه 
في الوقت الحالي.

الشركات األردنية تدعم 
التحول الرقمي

أكد ممثل قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات في غرفة 

تجارة األردن هيثم الرواجبة، 
قدرة شركات القطاع على دعم 
التحوالت الرسمية بخصوص 
الوصول للحكومة اإللكترونية 

والتحول الرقمي، وتسريع إنجازها 
بوقت قياسي. وقال في تصريح 

صحافي، السبت، إن شركات 
القطاع تملك قدرات وخبرات كبيرة 

وواسعة بمجال البرمجة التي 
تمكن االستفادة منها بخصوص 

الخدمات التي ترغب الحكومة 
بتوفيرها للمواطنني بمجال قطاع 

الخدمات وإنجاز معامالتهم 
بأسرع وقت. 

تعزيز قروض السكن 
في العراق

أعلنت رابطة املصارف الخاصة 
العراقية، السبت، منح املصارف 

الخاصة أكثر من 100 مليار دينار 
)68 مليون دوالر( قروضا سكنية 
ضمن مبادرة البنك املركزي. وقال 

املدير التنفيذي لرابطة املصارف 
الخاصة العراقية علي طارق في 

بيان صحافي، إن املصارف 
الخاصة تسهم بشكل كبير في 

دعم قطاع السكن وتخفيف األزمة 
على املواطنني، مشيرًا إلى أن »أكثر 

من 44 مصرفًا خاصًا تمنح 
قروضًا للمواطنني لشراء وحدات 
سكنية«. وأضاف أن »هناك إقباال 
كبيرا من املواطنني على القروض 

السكنية«.

ضوء أخضر لضريبة 
الشركات الكبرى

في اليوم الثاني من أعمالها التي 
بدأت الجمعة في مدينة البندقية 
اإليطالية، أعطت دول مجموعة 

العشرين األغنى في العالم، السبت، 
ضوءا أخضر سياسيا لالتفاق 
بشأن الضرائب على الشركات 

املتعددة الجنسيات، الذي وافقت 
عليه أساسا 131 دولة وسيهز 
على األرجح األنظمة الضريبية 
الدولية لفترة طويلة. ويفترض 

أن توضع اللمسات األخيرة على 
قواعد هذا التغيير الضريبي 

املتمثل بفرض ضريبة عاملية 
نسبتها 15 في املائة على األقل 

إلنهاء املالذات الضريبية ورسوم 
على الشركات في الدول التي 

تحقق فيها أرباحا، بحلول أكتوبر/ 
تشرين األول على أن يبدأ تطبيقه 

في 2023.

أخبار

سوق 
السيارات 

الصيني

ارتفعت مبيعات السيارات في الصني، بواقع 25.6 في املائة، على أساس سنوي، إلى أكثر من 12.89 مليون وحــدة، خال النصف األول من عام 2021، حسبما 
أظهرت بيانات الجمعية الصينية ملصنعي السيارات. وأوضحت البيانات أن مبيعات مركبات الركاب زادت بنسبة 27 في املائة، على أساس سنوي، إلى أكثر 
من 10 مايني وحدة، خال فترة يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. وفي شهر يونيو وحده، بلغ إجمالي مبيعات السيارات حوالي 2.02 مليون وحدة، 
بانخفاض 12.4 في املائة على أساس سنوي، بينما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 16.5 في املائة مقارنة مع العام املاضي، إلى 1.94 مليون وحدة. وذكرت 

الجمعية أن إنتاج ومبيعات مركبات الركاب أظهرا »انخفاضا ملحوظا« الشهر املاضي، وذلك نظرا لتأثرهما بعدم كفاية املعروض من الرقائق.

اقتصاد
Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة

)Getty /كوستفوتو باركروفت(
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بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة الــكــهــربــاء في  ــّدة أزمــ تــتــفــاقــم حــ
ــرار الـــســـلـــطـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــان مـــــع اسـ ــبــ لــ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي اتــــخــــاذ قــــــــراراٍت 
عشوائية »ترقيعية« في قطاع يعتبر شريانا 
اقــتــصــاديــا رئــيــســيــا، وحــاجــة مــلــحــة لألسر 
والــــشــــركــــات. وشـــهـــد لـــبـــنـــان، يــــوم الــجــمــعــة، 
تــوقــف كـــل مـــن مــعــمــلــي الـــزهـــرانـــي )جــنــوب( 
الكهرباء تباعًا،  ودير عمار )شمال( لتوليد 
نتيجة نفاد مخزونهما من مادة الغاز أويل. 
ورغم الحل الجزئي للمشكلة، فقد كان لبنان 
أمام »بروفا« ملا ستكون عليه املرحلة املقبلة، 
ــال بــقــيــت مــحــركــات الــحــلــول الشفافة  فــي حـ
ــأة. وكـــان مشهد مــطــار بــيــروت الــدولــي 

َ
ُمــطــف

املعتم، وكأنه رد على تصريحات املسؤولني 
القدوم  إلــى  والسياح  املغتربني  دعــوا  الذين 

إلى لبنان.
يقول مارك أيــوب، الباحث في مجال الطاقة 
ــام فـــــــــارس فـــــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــــصـ ــد عـ ــهـ ــعـ فـــــي مـ
الجديد«،  »العربي  لـ بــيــروت،  فــي  األميركية 
إنه »قبل أزمة الفيول، كانت القوة التشغيلية 
فـــي مــعــمــل ديـــر عــمــار لــتــولــيــد الــطــاقــة تبلغ 
معمل  وفــــي  مـــيـــغـــاوات،   450 إلــــى   400 بـــني 
فبالكاد  الــيــوم،  أمــا  نفسها،  القوة  الزهراني 
د كل معمل 200 ميغاوات، واألرقــام إلى 

ّ
يول

إلى تخفيض  االتجاه   
ّ

تغّير مستمّر في ظل
ــة الــفــيــول،  ــ ــافـــي فـــي اإلنــــتــــاج بــســبــب أزمـ إضـ
إلــى اإلطــفــاء الكلي«. ويوضح  ربما وصـــواًل 
أيـــوب: »تــوقــف أيضًا معمال الجية والـــذوق، 
نتيجة عدم القيام بأعمال الصيانة الالزمة، 
وهنا مشكلة يجب اإلضاءة عليها، حيث إن 
األزمة ال تقتصر فقط على صعيد الفيول، بل 
الصيانة  إلى  الكهرباء  حاجة معامل توليد 
الكيميائية  ــــواد  الــغــيــار واملـ الـــدوريـــة وقــطــع 
لــلــتــشــغــيــل«. ويــلــفــت أيــــوب إلـــى أنـــه »عــنــدمــا 

تــتــوقــف خـــدمـــة املـــعـــامـــل، يــلــجــأ الـــنـــاس إلــى 
املـــولـــدات الــتــي تعمل عــلــى الــديــزل املــعــروف 
ــدأ الــتــقــنــني يشمل  ــد بــ بــتــكــلــفــتــه األعـــلـــى، وقــ
ـــص جــيــســيــكــا 

ّ
ــلـــخ ــيـــار أيــــضــــًا«. وتـ ــذا الـــخـ ــ هـ

بالسياسات  املتخّصصة  املــهــنــدســة  عــبــيــد، 
العامة في قطاع الكهرباء، األزمــة في لبنان 
ــة فـــاشـــلـــة، هــــــدر، فــــســــاد، انـــعـــدام  ــمـ ــوكـ »حـ ـــ بـ
»العربي  النوايا اإلصالحية«. وتقول عبيد لـ
 »مــشــاكــل الــكــهــربــاء فــي لبنان 

ّ
الــجــديــد«، إن

ليست تقنية، بل مرتبطة بضعف الحوكمة، 
وسط غياب تام للمحاسبة مع خرق فاضح 
 الـــحـــلـــول الـــتـــي تلجأ 

ّ
لـــلـــقـــانـــون، كــمــا أن كــــل

إليها السلطة سريعة وغير مستدامة وأكثر 
وقوع  عند  خذ 

َ
ت

ُ
وت تلوثًا حتى،  وأكثر  كلفة 

ــــة، فــتــطــرح خــيــارا من  الــكــارثــة وتــفــاقــم األزمـ
اثنني السيئ واألسوأ، واليوم الخيارات هي، 

العتمة أو املّس باالحتياطي اإللزامي«.
الشرق  فــي  النفط  تقول خبيرة  مــن جهتها، 
»العربي الجديد«،  األوسط، لوري هايتيان، لـ
 »شــركــة كــهــربــاء لبنان فــي حــالــة خسارة 

ّ
إن

مــســتــمــّرة وتـــراكـــمـــيـــة، وتــعــمــل وفــــق منهج 
الــســلــفــات لــتــأمــني الـــفـــيـــول، مـــا كــلــف خــزيــنــة 
ــــي الـــيـــوم  الــــدولــــة مـــلـــيـــارات الـــــــــــدوالرات، وهـ
بحاجة إلى املال، وهنا املشكلة األساسية ال 

 غياب 
ّ

الحصار الخارجي، وهذا كله في ظل
البدائل، حتى مسار شراء النفط العراقي ال 
يمكن وضــعــه إال فــي خــانــة الــحــلــول املؤقتة 
ــا ال تـــوجـــد مــعــالــجــة شــامــلــة  ــاملـ ــة، طـ ــ ــيـ ــ واآلنـ
وحكومة  املستويات  مختلف  على  وانتظام 
جـــديـــدة إصــالحــيــة تــبــاشــر املـــفـــاوضـــات مع 

صندوق النقد الدولي«.
وتــلــفــت إلـــى أن »انــعــكــاســات أزمـــة الــكــهــربــاء 
الدومينو  خطيرة جــدًا، فهي أشبه بأحجار 
الــتــي بــســقــوط واحــــدة تــنــهــار كــل املجموعة، 
إلى  بالكامل،  الذي ُيضرب  بدءًا باالقتصاد، 
غذائية،  صحية،  اختالفها،  على  القطاعات 
سياحية، وما إلى ذلك من الخدمات، ورأينا 
وطاولتها  املــيــاه  أزمـــة  تفاقمت  كيف  أخــيــرًا 
ــــدرة املــــــازوت أيــضــًا،  ســيــاســة الــتــقــنــني مـــع نـ
وهــنــاك مناطق عـــّدة تعاني مــن نــقــٍص حــاّد 
وال تصل إليها املياه ورفعت الصوت عاليًا 

وما من مستجيب«.
ــــؤرخ والــبــاحــث عـــن تــاريــخ  بـــــدوره، يــقــول املـ
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ـــــش، لــ ــ ـــّريـ ـــ ــو الــ ـــ ــان، زيـــــــــاد أبـــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
الـــجـــديـــد«، إن »قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لـــه تــاريــخ 
اجتماعي وسياسي حافل يرتبط بالتنمية 
االقتصادية والحركات االحتجاجية، وكانت 
حــصــلــت حــمــالت مــقــاطــعــة منظمة عــــّدة قــام 
ــــت إلـــى  ــــدن دعـ ــر مـ ــيـ ــان بــــيــــروت وغـ ــكـ بـــهـــا سـ
تــأمــني الــكــهــربــاء بسعر عـــادل وكــمــيــة كافية 
ونوعية مناسبة«. ويوضح أن »املشاكل في 
الحرب  بفترة  فقط  مرتبطة  ليست  الــقــطــاع 
ما  وفــتــرة   )1990-1975( اللبنانية  األهــلــيــة 
بــعــد الـــحـــرب، بـــل ظـــهـــرت فـــي الــعــشــريــنــيــات 
والثالثينيات واألربعينيات والخمسينيات 
وارتــبــاطــه  الــكــهــربــاء  قــطــاع  نتيجة منظومة 
تبنتها  التي  الفرنسي  االنــتــداب  بسياسات 
الدولة اللبنانية في بداية حقبة االستقالل«. 
التقنني غير  أنه »تاريخيًا، كان  إلى  ويشير 
م، ما أحدث في كثير من املراحل فوضى 

ّ
منظ

عــارمــة فــي الــبــالد. أمـــا الــيــوم فــبــات التقنني 
مــنــظــمــا، عــلــمــًا أنــنــا نــعــيــش فــي هـــذه الــفــتــرة 
أســــوأ حــالــة تــقــنــني، مــنــذ أول تــقــنــني رسمي 
شهده لبنان عام 1952«. ويلفت أبو الّريش 
الــتــي تشكلت  الــحــكــومــات   »غــالــبــيــة 

ّ
إلـــى أن

ولم  الكهرباء،  بــإصــالح قطاع  رفعت وعـــودًا 
الكثير من  أنها حصلت على  تــِف بها، رغــم 
املساعدات والقروض واملنح الخارجية ألجل 
تنفيذ هـــذه اإلصـــالحـــات عــلــى مـــدى ثالثني 
 اإلصالح 

ّ
عامًا وأكثر، من هنا نرى اليوم أن

الشروط  مــن  الكهرباء  قطاع  هيكلة  وإعـــادة 
ــي والـــــــدول  ــ ــدولـ ــ الــــتــــي يــضــعــهــا املـــجـــتـــمـــع الـ

الداعمة ملساعدة لبنان«.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

آسيا  لــغــرب  االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة  اللجنة  تقرير  كشف 
)اإلســـــكـــــوا( أن تــحــقــيــق الـــســـالم فـــي لــيــبــيــا يــضــمــن مــكــاســب 
اقتصادية للمنطقة بقيمة 161.9 مليار دوالر بني عامي 2021 

و2025.
وأوضح التقرير الذي حصلت »العربي الجديد« على نسخة 
منه أن مشاريع إعــادة اإلعمار في ليبيا ستولد فرص العمل 
الــتــي يمكن أن تــعــود بالنفع عــلــى عـــدد كبير مــن الــعــمــال في 
معدالت  تــطــاول  لليبيا  االقــتــصــاديــة  املــكــاســب  فيما  املنطقة، 

النمو والعمل واالستثمارات في البنية التحتية.
ونوه التقرير بأن عملية السالم ستحقق مكاسب بقيمة 99.7 
مليار   22.7 للجزائر،  دوالر  مليار  و29.8  ملصر،  دوالر  مليار 

دوالر للسودان، 9.7 مليارات دوالر لتونس.
ليبيا ستكون  السالم في  أن نتائج  التقرير  وأظهرت بيانات 
وفرنسا  إيطاليا  خــاصــة  الرئيسيني  الــشــركــاء  على  آثـــار  لها 
وتــركــيــا، وعلى مستوى دول الــجــوار تــونــس، الــجــزائــر، مصر 
 عن 

ً
والسودان، مما يسهم في تخفيض معدالت البطالة، فضال

انتعاش التجارة البينية، وتشكل حصة الدول العربية 25 في 
املائة من االستثمار املباشر في ليبيا خالل الفترة 2016-2003.

وتعتبر ليبيا منتجًا رئيسًا للنفط في شمال أفريقيا، وتواجه 
منذ سنوات عدم االستقرار واالنقسام واالشتباكات املتواصلة 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  وتشكلت  املتحاربة.  القوى  بني  ما 
برئاسة عبد الحميد دبيبة في ليبيا في مارس / آذار لتحل 
محل إدارتني متنافستني إحداهما في طرابلس واألخرى في 
برئاسة محمد  رئاسي جديد  الــبــالد. وانتخب مجلس  شــرق 
املــنــفــي فـــي مــنــتــدى الـــحـــوار الــلــيــبــي الــــذي عــقــد بــرعــايــة األمـــم 

املتحدة بحضور 73 شخصية ليبية من مختلف املناطق.
وأشار التقرير إلى أن النزاع في ليبيا أدى إلى تعطيل التجارة 
الخارجية بشكل كبير منذ عام 2011، مما أثر بشكل كبير على 
البلدان املجاورة، وذلك للتوقف املفاجئ للتجارة واالستثمار، 
بلدانها خاصة  إلــى  األجنبية  العمالة  في هجرة  تسبب  مما 

إلى مصر وتونس. وأكد التقرير أن التعاون اإلقليمي ال يعود 
بالنفع على التجارة فحسب، إذ تشهد أيضا مشاركة كبيرة 
والــســودان  كانت تونس ومصر  إذ  العاملة،  القوى  في حركة 

تشكل أكبر تحويالت خارجية من ليبيا.
وأوضح التقرير بأن التجارة الخارجية في ليبيا نمت بسرعة 
مند مطلع القرن حيث زادت من 13 مليار دوالر إلى 62 مليار 

دوالر بني عامي 2000 و2008.
كما أن االتحاد األوروبي، خاصة فرنسا وايطاليا، الشريكان 
التجاريان، يستفيدان من السالم، إذ في حني تتركز الصادرات 
الليبية على النفط بما يقرب من 95 في املائة، إال أن األسواق 
تعتمد بشكل رئيس على السلع املستوردة من الخارج. ونوه 
بأن التبادالت التجارية اتسمت في السنوات األخيرة بوجود 
شركاء دوليني جدد وتحديدا تركيا وبعض الدول اآلسيوية 

منها الصني.
 ويعتبر الباحث االقتصادي وئام املصراتي أن نتائج التقرير 
تشكل جرعة أمل، ويقول إن ليبيا تتطلع إلى جذب االستثمار 
األجنبي والبحث عن مصادر بديلة عن النفط، وذلك ال يتحقق 
إال باالستقرار السياسي واألمني في البالد وهو يبدو بعيد 

املنال حالًيا.
ــاذ االقـــتـــصـــاد أحـــمـــد املــــبــــروك أن  ــتـ ــرى أسـ ــرى، يــ ــ مـــن جــهــة أخــ
السالح  انتشار  بسبب  حاليا  لالستثمار  طـــاردة  بيئة  ليبيا 
وعــــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي، حــتــى أن الــحــكــومــة املـــوجـــودة 
أن حجم  الــعــام. ويضيف  نهاية  فــي  واليتها  وتنتهي  مؤقتة 
االستثمارات األجنبية ليست في مستوى الطموحات وجلها 

يتركز على قطاع النفط والكهرباء.
وتتقاطر الوفود األجنبية من االتحاد األوروبي، خاصة فرنسا 
وإيطاليا، باإلضافة إلى تركيا وروسيا ودول الجوار تونس 
ومصر والجزائر، بغرض توقيع اتفاقات التعاون االقتصادي 
والحصول على نصيب من كعكة اإلعمار. وبدأ هذا التنافس 
مهامها  الجديدة  الليبية  الحكومة  استالم  منذ  جلًيا  يظهر 
رسمًيا، وال تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن قيمة مشاريع إعادة 

اإلعمار املطلوبة.

أزمة الكهرباء في لبنان: 
تاريخ من الهدر والتقنين

تترقب ليبيا مرحلة إعادة اإلعمار )محمود تركية/ فرانس برس(المولدات الخاصة تعتمد التقنين أيضًا )جوزيف براك/ فرانس برس(
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كاد اللبنانيون يعيشون 
سيناريو العتمة الشاملة، 

الجمعة، مع توقف 
معامل إنتاج الكهرباء 

بسبب أزمة الوقود. 
وتشير الحلول الترقيعية 

إلى أن المشكلة ستتكرر

زيادة سعر الخبز في لبنان
زادت وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية 

سعر ربطة الخبز األبيض في األفران 
واملتاجر إلى املستهلك، إذ أعلنت السبت 

أنه »نظرا إلى الظروف االقتصادية 
الضاغطة والقدرة الشرائية املنخفضة 

التي يعانيها املواطنون، حدد سعر الخبز 
األبيض ووزنه في الفرن إلى املستهلك، 

ربطة من الحجم الكبير على أال يقل وزنها 
على 883 غراما بسعر 4000 ليرة حدا 
أقصى. وربطة من الحجم الوسط على 

أال يقل وزنها على 408 غرامات بسعر 
2750 ليرة حدا أقصى«. وفي ما يتعلق 

بسعر الربطة إلى املستهلك، أوضحت أن 
الربطة من الحجم الكبير يجب أال يقل 

وزنها على 883 غراما بسعر 4250 ليرة 
حدا أقصى. وربطة من الحجم الوسط 
على أال يقل وزنها على 408 غرامات 

بسعر 3000 ليرة حدا أقصى«. علمًا أن 
سعر ربطة الخبز من الحجم الكبير بزنة 
900 غرام كانت تباع بسعر 1500 ليرة 
في مطلع العام الحالي. واستندت الوزارة 

في قرارها إلى »ارتفاع سعر صرف 
الدوالر وأسعار املحروقات وارتفاع كلفة 

نقل الطحني من املطاحن إلى األفران، 
ونقل الخبز من األفران إلى مراكز البيع، 
واستنادا الى سعر القمح في البورصة 

العاملية، واستنادا إلى الدراسة التي 
قامت بها الوزارة لتحديد كمية املكونات 
املطلوبة إلنتاج أفضل نوعية من الخبز 

للمستهلك«.

فساد الكهرباء في العراق
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمي السبت، إلقاء القبض على 
متهمني بالفساد في ملف الكهرباء، 

فيما أكد أن الحكومة تعمل على خطة 
استراتيجية إلدامة الكهرباء. وقال 

الكاظمي خالل زيارته وزارة الكهرباء 
واجتماعه مع الكادر املتقدم للوزارة إنه 

»ال توجد حلول سريعة ملشكلة الكهرباء، 
لكننا نضع الحلول واإلجراءات بأسرع 

أداء ممكن، ونستنهض كل طاقات قطاعي 
اإلنتاج والتوزيع ألجل وضع الحلول، 

وليلمس املواطن نتائج إيجابية«. ولفت إلى 
أنه سبق أن أنفق العراق ما يقرب من 80 
مليار دوالر على قطاع الكهرباء منذ عام 
2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام 

توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو 
إنفاق غير معقول من دون أن يصل إلى 

حل املشكلة من جذورها.

التنقيب عن النفط األميركي
ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في 
أميركا خالل األسبوع الحالي، وكذلك عدد 

منصات الغاز الطبيعي. وأظهرت بيانات 
شركة »بيكرهيوز« األميركية، أن عدد 

منصات التنقيب عن النفط ارتفع منصتني 
ليسجل 378 منصة في األسبوع املنتهي في 
التاسع من يوليو/ تموز الجاري. وارتفع عدد 
منصات الغاز الطبيعي في الواليات املتحدة 

منصتني، ليصل إلى 101 منصة. 

مراجعة أمنية 
للشركات الصينية

قالت هيئة تنظيم الفضاء اإللكتروني في 
الصني، السبت، إن أي شركة لديها بيانات 
أكثر من مليون مستخدم ال بد أن تخضع 

ملراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في 
الخارج. وشرحت إدارة الفضاء اإللكتروني 
في الصني أن املراجعة األمنية ستركز على 

مخاطر تأثير الحكومات األجنبية على 
البيانات أو السيطرة عليها أو التالعب بها 

بعد اإلدراج في الخارج. ويأتي هذا اإلخطار 
بعد أن أطلقت السلطات الصينية تحقيقًا مع 

شركة ديدي غلوبال لخدمات نقل الركاب 
بزعم خرقها خصوصية املستخدمني بعد 

أيام من إدراجها في نيويورك. 

إقالة وزير الزراعة في 
قازاخستان 

أقال قاسم جومارت توكاييف، رئيس 
قازاخستان، وزير الزراعة سابرخان 

 إن وزارته لم تفعل 
ً
عمروف، السبت، قائال

ما يكفي ملعالجة تأثير الجفاف الذي أصاب 
املزارعني في عدة مناطق. ويعاني املزارعون 
من ارتفاع درجات الحرارة ونقص األمطار، 
ما أدى إلى جفاف املراعي وسّبب خسائر 
متعلقة بتربية املاشية. وقال توكاييف في 

اجتماع حكومي إن السلطات املحلية لم 
تتخذ مع وزارة الزراعة القرارات الصحيحة 
والتدابير الالزمة، ونتيجة لذلك انتهى األمر 

بمزارعينا في وضع صعب«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.2
قيمة  هــي  دوالر  مــلــيــار 
كانت  التي  السنوية  السلفة 
كهرباء  لــشــركــة  تعطى 
إضافة  الموازنة،  من  لبنان 
التي  الــدوالرات  مليارات  إلى 
ــم صــرفــهــا عــلــى بــواخــر  ت
تزال  وال  التركية،  الكهرباء 

األزمة على حالها

تقارير عربية

تقريراقتصاد الناس

ــر املـــــوارد املــائــيــة والـــري  قـــال وزيــ
ــري، مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي،  املــــصــ
إن الــدولــة جــاهــزة للتعامل مــع أي 
طــارئ فــي مــا يخص ملف املياه. 
ــوار مــفــتــوح حــول  وأشـــــار، فـــي حــ
»طرق إدارة املــوارد املائية بمصر 
في ظل التحديات املائية«، السبت، 
إلى أن الوزارة تبذل جهودا حيال 
املــائــيــة مــن خــارج  املـــــوارد  »إدارة 
ــان االســــتــــفــــادة  ــمــ مـــــصـــــر«، لــــضــ
الفجوة  وســد  املياه  من  القصوى 
أن هناك عدة  الحاصلة. وأضــاف 
تــجــارب كثيرة في  لهم  مــزارعــني 
الري الحديثة، مؤكدا  تطبيق نظم 
من  الفالح  على  اإليجابي  تأثيره 
إنــتــاجــيــة ومــعــيــشــة، حــيــث تــقــوم 
ــادة  ــري الــحــديــثــة عــلــى زيــ ــ نــظــم الـ
فضال  منها،  والــعــائــد  املحاصيل 
املياه واالستفادة  عن عــدم إهــدار 
إلــى وجود  ولفت  منها.  القصوى 
شبكة الرصد »التليمتري« إلدارة 
مــنــاســيــب املـــيـــاه والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــنــــة ملـــتـــابـــعـــة املـــحـــاصـــيـــل  ــــرقــــمــ وال

وكمية الزراعات.

إدارة مائية 
في مصر

عدنان عبد الرزاق

الـــغـــزل  الـــــســـــوريـــــة،  ــاعــــات  ــنــ الــــصــ وصــــلــــت أم 
ــيــــج، إلــــــى مـــرحـــلـــة االحـــــتـــــضـــــار. هـــذا  ــنــــســ والــ
القطاع كــان يشغل أكثر مــن 20 فــي املــائــة من 
الـــيـــد الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة بــعــدمــا وصــــل في 
الــبــالد من  إنــتــاج  الــقــرن املــاضــي  تسعينيات 
الــقــطــن إلـــى 1.3 مــلــيــون طـــن، قــبــل أن يتراجع 
فائض  بذريعة  متتالية،  بتوصيات حكومية 
اإلنتاج والتوجه إلى زراعات أخرى. في 2021، 
أصــبــح كــامــل إنـــتـــاج ســـوريـــة مـــن الــقــطــن 120 
ألــف طــن بعد زراعـــة 32 ألــف هكتار، مــا أوقــع 
ما تبقى من منشآت الغزل والنسيج وصناعة 
األلبسة بعجز تأمني الخيوط القطنية. وألول 

مرة في التاريخ الحديث، وافقت حكومة بشار 
ــد عــلــى اســتــيــراد 5 آالف طـــن مـــن القطن  األســ
الصناعيون  نــعــى  فيما  والــخــيــوط،  املــحــلــوج 
مــصــدر الــقــطــع األجــنــبــي الــثــانــي بــعــد الــنــفــط 
اتكأت عليه سورية بصادراتها لعقود،  الذي 
قــبــل أن تــتــحــول الـــيـــوم إلـــى مــســتــورد. ويـــرى 

مدير معمل غــزل إدلــب السابق، عدنان تامر، 
أن »الخبر على صدمته وكارثيته متوقع« ألن 
مــراكــز قــوة االقــتــصــاد الــســوري تهدمت، ومن 
الــطــبــيــعــي أن تــخــســر ســـوريـــة صــنــاعــة الــغــزل 
القطن  والنسيج بعد تراجع مساحات زراعــة 
وإنتاج الخيوط واألقمشة. ويلفت تامر، خالل 
الكمية  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  مع  حديثه 
التي سمحت الحكومة باستيرادها »هي أقل 
من ربــع إنتاج معمل إدلــب« وهــذا بــرأي تامر 
يدلل على تدهور وتراجع هذه الصناعة وقلة 
اســتــخــدام الــخــيــوط بــعــد تــهــديــم املــنــشــآت أو 

خروجها عن العمل. 
ويشرح تامر أنه عدا شركات الغزل الحكومية 
ــة، كـــــان لـــــدى املــؤســســة  ــ ــــوريـ الـــثـــمـــانـــي فــــي سـ

العامة للصناعات النسيجية 27 شركة، منها 
شركتي  مثل  وكــبــرى،  عريقة  نسيج  شــركــات 
الــــدبــــس والـــخـــمـــاســـيـــة فــــي دمـــشـــق وشـــركـــات 
األهلية والسورية والشهباء في حلب إضافة 
إلـــى أقــســام الــغــزل بــمــنــشــآت إدلــــب والــالذقــيــة 

وحماة والفرات.
إلــى أن إنتاج القطن وصــل في مطلع  ويشير 
الــتــســعــيــنــيــات إلـــى 1.3 مــلــيــون طـــن، وتــراجــع 
بقرارات حكومية إلى نحو 700 ألف طن قبل 
الثورة ومن ثم إلى ما هو عليه اليوم بحيث 
ال يزيد عــن 150 ألــف طــن فــي أحسن املــواســم. 
ويؤكد أن بالده كانت تصدر الغزول واألقمشة 
وحتى القطن الخام، بل إن االتحاد األوروبي 
ــراق أســواقــهــمــا  »إغــ ـــ ومــصــر اتــهــمــا ســـوريـــة بــ
بالغزول السورية« مشيرًا إلى أنه كان ضمن 
الوفد السوري عام 2004 الذي ذهب إلى مصر 

لحل مشكلة إغراق األسواق.
ــي، يــحــيــى تـــنـــاري  ــ ــزراعــ ــ ــنـــدس الــ ــهـ ــقــــول املـ ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أســبــاب تــراجــع زارعــة  لـــ
ــــاب عـــــــدة، مـــنـــهـــا تــفــتــت  ــبـ ــ ــعــــود ألسـ الـــقـــطـــن تــ
املــلــكــيــات الــزراعــيــة وخــــروج مــســاحــات كبيرة 
عن اإلنتاج بسبب الحرب. كما أن زراعة القطن 
تتطلب مياها كثيرة، لذا كانت تتركز زراعتها 
بمناطق األنهار أو الري الصناعي عبر اآلبار، 
فيما كمية املــيــاه تــراجــعــت فــي الــبــالد، ســواء 
ــار أو مــنــســوب مـــيـــاه األنـــهـــار،  ــطــ هـــطـــول األمــ

خاصة الفرات.
ــة الـــقـــطـــن، طــويــلــة  ــ ــ ويـــضـــيـــف تــــنــــاري أن زراعـ
ــار الـــبـــذار  ــعـ ــفـــالح بــســبــب أسـ ومــكــلــفــة عــلــى الـ
الــرعــايــة والــقــطــاف، خاصة  واألســمــدة وكلفة 
ــبــــذار  ــم الــ ــديـ ــقـ ــــن تـ ــة عـ ــكـــومـ ــــع الـــحـ ــــراجـ ــد تـ ــعـ بـ
النفطية.  املشتقات  أســعــار  وغـــالء  واألســمــدة 
»العربي الجديد« أن السعر  ويضيف تناري لـ
الــرســمــي الــــذي حـــددتـــه الــحــكــومــة لـــشـــراء طن 
الــقــطــن مــن الــفــالحــني كـــان الــعــام املــاضــي 700 
ــل مـــن الــتــكــلــفــة، وهـــذا  ــو أقــ لـــيـــرة ســــوريــــة، وهــ
املوسم، رفعت حكومة األسد السعر إلى 1500 
إلقــدام  أو مشجع  مغر  غير  يبقى  لكنه  لــيــرة، 

الفالحني على زراعة القطن.
بدوره، يقول املدير السابق للمؤسسة العامة 
رمــان  سمير  بسورية  النسيجية  للصناعات 

خــــالل حــديــث خــــاص مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  
ــتــــركــــز فـــــي مـــحـــافـــظـــات  ــقــــطــــن تــ إن زراعــــــــــة الــ
ــر الــــزور والــرقــة وحــلــب، إضــافــة  الحسكة وديـ
إلــى مساحات قليلة فــي حماة وإدلـــب، وهــذه 
املناطق شهدت حربًا وتعاني حتى اليوم من 
اإلنتاج  وارتــفــاع تكاليف  العاملة  األيــدي  قلة 
الــزراعــي، بعد تــراجــع املــيــاه وقــلــة املــحــروقــات 

واألسمدة.
ويضيف رمــان أن إنتاج القطن السوري منذ 
عـــام 2011 وحــتــى الــيــوم يهبط بـــاطـــراد. ففي 
حــني كــان اإلنــتــاج يـــراوح بــني 600 و800 ألف 
طــن مــن القطن الــخــام )وصـــل إلــى املليون في 
إحدى السنوات( تراجع اليوم بشكل مأساوي. 
تراجع  باستثناء  تعود  األســبــاب  أن  ويعتبر 
في  الشديد  النقص  إلــى  املــزروعــة،  املساحات 
كهرباء  مــن  الطاقة  مــواد  نقص  العاملة،  اليد 
مستلزمات  نقص  الحقول،  لسقاية  ومـــازوت 
ــا.  ــ ــواهـ ــ ــدة ومــــبــــيــــدات وسـ ــ ــمـ ــ ــن اسـ ــ اإلنـــــتـــــاج مـ
ــامـــل  ــالــــج واملـــعـ ــوقــــف املــــحــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تــ
 عن انعدام إمكانية 

ً
لسنوات عن العمل، فضال

التصدير عمليا. 
ويلفت املسؤول السابق إلى ان الكميات التي 
يــتــم الــحــديــث عـــن اســتــيــرادهــا ضــئــيــلــة وهـــذا 
يعني مــرة أخــرى انخفاضا مريعا في إنتاج 

القطاع الخاص وبدء موت هذه الصناعة.
ونــعــى الــكــثــيــر مـــن الــصــنــاعــيــني أم الــصــنــاعــة 
ستة  بعد  سيحدث  مــاذا  متسائلني  السورية 
أشهر بواقع تراجع اإلنتاج السوري املستمر.

»سورية  إن  طيفور  عاطف  الصناعي  ويقول 
ــيـــف«، مــضــيــفــًا خــالل  ــا حـ تـــســـتـــورد الـــقـــطـــن، يـ
ــتـــه وســـائـــل إعـــالمـــيـــة ســوريــة  مــنــشــور تـــداولـ
»ســلــمــونــي مــلــف الــقــطــن وإن لــم تــعــد ســوريــة 

للتصدير، لن أقبل بعقاب أقل من اإلعدام«.
وعلق طيفور على قرار االستيراد بقوله: »هو 
أســوأ خبر سمعته منذ بــدايــة األزمـــة، انــا في 
ــام، عــظــم الــلــه اجــركــم« مشيرًا  حـــداد لــثــالث أيــ
تـــزرع القطن منذ 4100 سنة،  إلــى أن ســوريــة 
وكــــان إنــتــاجــهــا الــــزراعــــي حـــوالـــي 1082 ألــف 
طن، »ولكن بفضل أهل االختصاص انخفض 
املــوســم املــاضــي إلـــى 14 الـــف طـــن، وأصبحنا 

نستورد«.

»اإلغراق« يضرب قطاع الدواجن العراقياحتضار النسيج في سورية بعد أزمة القطن

مصنع خيوط القطن في إدلب )جيم لوبيز/ فرانس برس(

بغداد ـ عمار حميد

يــعــيــش أصــحــاب املـــداجـــن فــي الــعــراق 
حالة قلق من تعرضهم لخسائر كبيرة 
هذا العام. لقد تراجعت قيمة الدينار 
ــدوالر  ــ ـــ ال ــام  ــ أمـــ  1500 إلـــــى   1200 مــــن 
الــــواحــــد، وارتـــفـــعـــت أســـعـــار األعــــالف، 
 عن فتح باب االستيراد مجددا 

ً
فضال

بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــــفــــوق عــــشــــرات آالف 
ما  الطيور،  إنفلوانزا  بسبب  الطيور 
تسبب في دخول أصحاب املداجن في 

أزمة كبيرة منذ أسابيع.
وقــــال مــحــمــود عــــداي صــاحــب مدجنة 
ــع »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــ ــديــــث مـ ــــي حــ فـ
املـــصـــالـــح  ــل  ــ ــــضـ أفـ ــن  ــ مــ »املـــــــداجـــــــن  إن 
االقــتــصــاديــة فــي الـــعـــراق، إذ تـــُدر على 
مــدة ال  الدنانير في  أصحابها ماليني 
تتجاوز 45 يومًا كحد أقصى بالنسبة 
ــثــــر مــــن ســـنـــة بــالــنــســبــة  لـــلـــدجـــاج، وأكــ
لــلــدجــاج الــبــّيــاض، لكنها حــوربــت من 
من  واملنتفعني  املــســؤولــني  بعض  قبل 
ــار األعـــــــالف وإغــــــراق  ــعـ ــتـــالعـــب بـــأسـ الـ
الـــســـوق املــحــلــيــة بــالــبــيــض والـــدجـــاج 
املستورد على حساب املنتج املحلي«. 
وأضــاف أن »90 في املائة من أصحاب 
مــن  األول  ــنــــصــــف  الــ خـــــــالل  املــــــداجــــــن 
عــــام 2021 تــعــرضــوا لــخــســائــر كــبــيــرة 
ــم الــــديــــون نــتــيــجــة  ــراكــ جــــــدًا، بــســبــب تــ
تعاملهم بــاآلجــل مــع أصــحــاب معامل 
الدجاج والعالجات  األعالف ومفاقس 
الحيوانية، فضال عن ارتفاع كلفة اليد 
ــار إلـــى أن »املـــئـــات من  ــ الــعــامــلــة«. وأشـ
أصحاب املــداجــن اضــطــروا إلــى إيقاف 
العمل وتسريح مئات العاملني بسبب 
الــخــســائــر«، مبينًا أن »بــعــض املــداجــن 
ــادة جــمــاعــيــة نتيجة  ــ تــعــرضــت إلـــى إبـ
ــتــــشــــار األمــــــــــراض خــــــالل الـــشـــهـــريـــن  انــ

املاضيني«.

خسائر كبيرة
من جهته، قال أحد كبار املستثمرين 

فـــي قــطــاع الـــدواجـــن حــســني املــفــرجــي 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
»قطاع الدواجن في العراق تحول إلى 
لــعــبــة قــمــار يــدخــل فــيــهــا الـــرجـــل ثــريــًا 
ويــخــرج غــارقــًا بــالــديــون بسبب عــدم 
اســتــقــرار ســـوق الـــدواجـــن فـــي الــفــتــرة 
الحالية«، وعزا سبب ذلك إلى »إغراق 
السوق بالبيض والدواجن املستوردة، 
خصوصًا من تركيا وإيران، فضال عن 
ارتــفــاع ســعــر األعــــالف ألكــثــر مــن 200 

دوالر للطن الواحد«. 
ــراق بــإمــكــانــه إعـــالن  ــعـ ــــاف أن »الـ وأضـ
والدجاج  البيض  من  الذاتي  االكتفاء 
طــــــوال الـــســـنـــة، لـــكـــن بـــعـــض أصـــحـــاب 
العالقة في الحكومة العراقية يعملون 
على عدم تحقيق ذلك، وقاموا بإطالق 
رصـــاصـــة الــرحــمــة عــلــى هــــذا الــقــطــاع 

بالدواجن املستوردة«.
وفـــي الــســيــاق، حــــذرت وزارة الــزراعــة 
مـــن مــغــبــة فــتــح بـــاب االســـتـــيـــراد أمـــام 
دخول بيض املائدة إلى البالد، كونه 
سيؤدي إلى انهيار قطاع الدواجن في 
العراق. واستغرب املستشار والخبير 
ــــن مــغــبــة  ــتــــار مـ الــــــزراعــــــي عـــــــادل املــــخــ
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــيـــراد الــــدواجــــن الـــذي 

حذرت منه وزارة الزراعة العراقية. 

إغراق السوق
وقــال املختار في حديثه مع »العربي 
هــي  الــــــزراعــــــة  »وزارة  إن  الــــجــــديــــد« 
املسؤولة عن ملف استيراد وتصدير 
املنتجات الزراعية وغيرها من السلع 
املرتبطة بها«، مشيرًا إلى أن »الوزارة 
ــن إطــــــــالق تـــحـــذيـــراتـــهـــا ملــنــع  ــ بــــــــداًل مـ
االســـتـــيـــراد بــاعــتــبــارهــا هـــي صاحبة 
الــالزم   عن تقديم الدعم 

ً
الــقــرار، فضال

لــحــمــايــة املـــنـــتـــج املـــحـــلـــي وتــخــفــيــض 
أسعار األعالف والعالجات البيطرية، 
تــــقــــوم بــــــإغــــــراق الـــــســـــوق بــمــنــتــجــات 
الدواجن املستوردة التي أثرت بشكل 
 مباشر على قطاع الدواجن بشكل عام«. 

ــه املـــســـتـــثـــمـــرون  ــيـ ــانـ ــعـ ـــا يـ ووصــــــــف مــ
ــي قـــطـــاع الـــــدواجـــــن بــــالــــعــــراق بــأنــه  فــ
الــقــطــاع«،  »مــعــركــة للحفاظ على هــذا 
»تفعيل  إلى  العراقية  الحكومة  داعيًا 
الــدواجــن  مربي  يدعم  وطني  برنامج 
واملــســتــثــمــريــن بـــأعـــالف مـــن الــحــنــطــة 
ــذرة الــصــفــراء املــحــلــيــة،  ــ والــشــعــيــر والــ
وكل أنواع الدعم الذي يساهم بتطوير 

هذا القطاع الحيوي واملهم«. 

سياسات خاطئة
وأشــار املختار إلى أن »وزارة الزراعة 
الــعــراقــيــة تــتــبــع ســيــاســة خــاطــئــة في 
فــرض  مــنــهــا  ــن،  ــ ــــدواجـ الـ قـــطـــاع  إدارة 
ضـــرائـــب عــلــى املــســتــثــمــريــن فـــي هــذا 
الـــــقـــــطـــــاع، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى اعـــتـــمـــاد 
ــدات  ــ ــولــ ــ ــلــــى املــ ــاب املــــــداجــــــن عــ ــ ــحــ ــ أصــ
مــــن حــجــم  الـــتـــي زادت  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
اإلنفاق على تربية الدواجن، ما جعل 
طــبــقــة الــبــيــض تــرتــفــع مـــن 2,5 إلــــى 5 
دوالرات، لتنعكس سلبًا على الوضع 

االقتصادي واملعيشي للعراقيني«.
ــال املــتــحــدث بــاســم وزارة الــزراعــة  وقــ
حــمــيــد الــنــايــف فـــي حــديــث صــحــافــي، 
ــدوالر في  ــ ــفـــاع ســعــر صـــرف الـ إن »ارتـ
ــاع مـــدخـــالت  ــ ــفـ ــ ــراق أثـــــر عـــلـــى ارتـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــــــدواجـــــــن، ومـــنـــهـــا األعـــــــــالف وفـــــول 
الصويا وغيرها من املواد التي تدخل 
فــي إنــتــاج الـــدجـــاج وبــيــض املـــائـــدة«، 
مبينا أن »الـــوزارة اتفقت مع منتجي 
الدواجن على عدم زيادة سعر الطبقة 

ألكثر من 5 آالف دينار عراقي«. 
وأضـــاف أن »الحلقة املــفــقــودة مــا بني 
للمنتج ومــا بني  ديــنــار  آالف   5 سعر 
املــســتــهــلــك الــــذي يــصــل إلــيــه بــســعــر 7 
الـــرقـــابـــة«.  آالف ديــــنــــار، هــــي ضـــعـــف 
وأشار النايف إلى أن »فتح االستيراد 
ــدة ســـيـــؤدي إلــــى انــهــيــار  ــائـ لــبــيــض املـ
بنيناه  بالكامل ومــا  الــدواجــن  قــطــاع 
فــي ثـــالث ســنــوات لتنمية ودعـــم هــذا 

القطاع سينهار«.

زراعةصناعة

هبط إنتاج القطن 
من 1.3 مليون طن 
إلى 120 ألفًا اليوم

Sunday 11 July 2021 Sunday 11 July 2021
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سيارات

لندن ـ العربي الجديد

تتجه دول العالم نحو السيارات 
الــكــهــربــائــيــة بــوتــيــرة مــتــســارعــة، 
وســــــــط بــــــــدء تـــطـــبـــيـــق األهــــــــــداف 
املناخية التي تتمثل في خفض االنبعاثات. 
حتى اليوم، أعلن عدد كبير من الدول حظر 
بــن عامي  الــوقــود  العاملة على  الــســيــارات 
الــنــاس  اتـــجـــاه  مـــن  يــزيــد  مـــا  2030 و2035، 
نحو السيارات البديلة. فقد أعلنت الحكومة 
أنه بحلول عام 2030، لن  العام  البريطانية 
بالبنزين  تعمل  ســـيـــارات  أي  ببيع  ُيــســمــح 
املــتــحــدة، وأنــه  الــديــزل تماًما فــي اململكة  أو 
الــســيــارات  عـــام 2035، سيتم حــظــر  بــحــلــول 
ــالــــت حـــكـــومـــة رئــيــس  ــــا. وقــ

ً
الــهــجــيــنــة أيــــض

الــوزراء الكندي جاسنت تــرودو في يونيو/ 

ــاضــــي إن كـــنـــدا ســتــحــظــر بــيــع  ــــران املــ ــزيـ ــ حـ
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة الــتــي تــعــمــل بــالــوقــود 
والشاحنات الخفيفة اعتباًرا من عام 2035 
في محاولة للوصول إلى صافي انبعاثات 
صفرية في جميع أنحاء البالد بحلول عام 

.2050
بينما لــم تــحــدد الـــواليـــات املــتــحــدة مــوعــًدا 
بعد، قالت كاليفورنيا، أكبر سوق للسيارات 
فــي الــواليــات املــتــحــدة، الــعــام املــاضــي، إنها 
ا من  ستنتقل إلى السيارات الكهربائية بدًء
االتــحــاد  مــفــوضــيــة  كــمــا تخطط  عـــام 2035. 
األوروبــــي ألهـــداف أكــثــر صــرامــة النبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، 
ــهـــاء مــبــيــعــات ســـيـــارات  ــيـــؤدي إلــــى إنـ مـــا سـ

الوقود بشكل فعال في غضون 14 عاًما.
فــمــا هـــي أفـــضـــل عــشــر ســــيــــارات كــهــربــائــيــة 

معروضة اليوم في األسواق وفق تحليل »ذا 
تيليغراف« البريطانية؟

كيا إي نيرو
مع إحداث املزيد من املتغيرات على النموذج 
األساسي وفق ذات األسعار املعقولة، أصبحت 
Kia E-Niro السيارة الكهربائية املفضلة وفق 
نسبة  تقدم  ال  فهي  تيليغراف«.  »ذا  تصنيف 
السرعة والسعر فقط، وإنما سواء  جيدة من 
اخترت بطارية 39 كيلوواطًا في الساعة أو 64 
كيلوواطًا في الساعة، فهي تسبق منافسيها 
كثيرًا من حيث الكفاءة. ويصل سعر السيارة 
الــــســــوق  فـــــي  دوالر  ــــــف  ألـ  40.8 ــــــى  إلـ الـــــيـــــوم 

 في الساعة.
ً
البريطانية، بسرعة 282 ميال

3.ID فولكس فاغن
بحلول الــوقــت الــذي تقرأ فيه هــذا الــنــص، قد 
تكون فولكس فاغن أضافت املزيد واملزيد من 
يبدو  مــا  على   ،3.ID مجموعة  إلــى  املتغيرات 
تقوم بذلك كل يوم، مع مجموعات مختلفة من 
البطارية واملحرك مما يوفر مجموعة كبيرة 
في  مــا جعلها  واألداء،  الــنــطــاق  تغييرات  مــن 
املرتبة الثانية بسعر 39.6 ألف دوالر، بسرعة 

 في الساعة.
ً
تصل إلى 336 ميال

تسال موديل 3 
ا أن النموذج 3 قد فاز 

ً
ال ينبغي أن يكون مفاجئ

بآالف املشترين في جميع أنحاء العالم. تتميز 
بالتصميم الداخلي الذكي والبسيط، والوصول 
إلى شبكة Tesla›s Supercharger، والسعر يبدو 
 إلــى حد مــا، نظًرا للنطاق 

ً
الــواقــع معقوال في 

الهائل واألداء الفائق، فهي تصل إلى 55.9 ألف 
 في الساعة.

ً
دوالر بسرعة 348 ميال

بورش تايكان 
يمكن القول إنها السيارة الكهربائية األفضل 

قـــيـــادة مــعــروضــة لــلــبــيــع الـــيـــوم، ولــكــن حتى 
وقت قريب سعر تايكان املرتفع من الصعب 
من  بشكل جميل  تم تصميمها  لقد  تبريره. 
الــــداخــــل، بـــأربـــعـــة أبــــــواب وجــــــودة صــنــاعــيــة 
كــبــيــرة، وســعــرهــا يــبــدأ مــن 93.5 ألـــف دوالر 

بسرعة 287 ميال في الساعة.

Mach-E فورد موستانغ
مع Mach-E، تمكنت شركة فورد من تصنيع 
ســيــارة SUV فــخــمــة تــوفــر واحــــدًا مــن أطــول 
مقنع.  كهربائية وبسعر  أي سيارة  نطاقات 
ـــا فــعــالــة بــشــكــل مــثــيــر لــإعــجــاب 

ً
إنـــهـــا أيـــض

دوالر  ألــف   51.5 بالنسبة لحجمها. سعرها 
 في الساعة.

ً
بسرعة  379 ميال

جاكوار آي بيس 
حصلت على مجموعة من الجوائز بما فيها 
ــم يــكــن ذلــك  ــيـــارة الـــعـــام 2019، ولــ ــائـــزة سـ جـ
مفاجأة كبيرة، ألن هذه السيارة ليست فقط 
الكهربائية،  السيارات  من معظم  إثــارة  أكثر 
ولكنها مجهزة بشكل جميل وسريع وتعتبر 
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة.  واحـــــــدة مــــن أرقــــــى الــــســ

سعرها يبدأ من 89.9 ألف دوالر بسرعة 292 
ميال في الساعة.

فيات 500
سرقت شركة فيات وهــج هوندا إي إلــى حد 
الجديدة 500  فــي سيارتها  قدمت  مــا، حيث 
ــا أكــبــر 

ً
مــركــبــة كــهــربــائــيــة أنــيــقــة تــوفــر نــطــاق

مــقــابــل نــقــود أقــــل، وبــنــفــس الـــقـــدر مـــن الثقة 
وأدائها  الجميل  مظهرها  وبفضل  بالنفس. 
املــفــعــم بــالــحــيــويــة، ال بــد أن تــجــد الكثير من 
املنازل بن سكان املدن املهتمن بها. السعر 
27.5 ألف دوالر بسرعة 199 ميال في الساعة.

EV كيا سول
ا 

ً
الكهربائية تميز واحــدة من أكثر السيارات 

على الطريق، تصميم Soul EV يجعلها تبرز 
من بن الحشود، حتى لو لم يكن ذلك يناسب 
ذوق الجميع. إنها عملية، وواسعة، ومجهزة 
جيًدا، ورائعة في القيادة، سعرها 47.7 ألف 

دوالر بسرعة 280 ميال في الساعة.

فوكسهول موكا إي
ذنــوب  تغفر  أن  يمكنك  الــالفــت،  بتصميمها 
الجيل الثاني من Mokka. حتى على العجالت 
األكبر حجًما، لديها أداء جيد مع االحتفاظ 
بالسيطرة الكافية على الهيكل ملنع االنحدار، 
سعرها يبدأ من 39.8 ألف دوالر بسرعة 201 

ميل في الساعة.

رينو زوي
ــر ومـــقـــصـــورة داخــلــيــة  ــبـ ــهـــرت بـــطـــاريـــة أكـ ظـ
جــديــدة لــهــذا الــنــمــوذج مــنــذ بــضــع ســنــوات، 
ا مثيًرا لإعجاب للغاية 

ً
مما يمنح Zoe نطاق

الطريق تظل واحدة  بالنسبة للسعر، وعلى 
من أكثر السيارات الكهربائية راحة. سعرها 
 في الساعة.

ً
39.8 ألف دوالر بسرعة 245 ميال
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حددت دول عامي 
2030 و2035 موعدًا 

لوقف سيارات الوقود

كيا »إي نيرو« تعتبر 
من أبرز السيارات 

الكهربائية في 2021

ارتفعت مبيعات 
السيارات الجديدة %28 

في يونيو الماضي

لندن ـ العربي الجديد

يــســتــعــد قــــطــــاع الــــســــيــــارات فــــي بــريــطــانــيــا 
ــــوع املـــقـــبـــل مــــن إجــــــــراءات  ــبـ ــ لــلــتــخــلــص األسـ
انتشار  ــرضــت عليه بسبب 

ُ
ف الــتــي  الــســالمــة 

ــا. إذ اعــتــبــر الــعــامــلــون في  ــورونــ ــيـــروس كــ فـ
القطاع أن اإلشعارات الرسمية ستكون كافية 
لعودة أعمالهم إلى طبيعتها في 19 يوليو/ 
تــمــوز بــالــكــامــل ومـــن دون قــيــود، بــعــد إعــالن 
رئيس الــوزراء بوريس جونسون أن إنكلترا 
 19-Covid في طريقها إلــى رفــع جميع قيود

الباقية، بدءًا من هذا التاريخ.
وقــــــــــال تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــــوقـــــع »كـــــارديـــــلـــــر« 
ــح أن تــعــنــي هــذه  ــ  مـــن األرجـ

ّ
الــبــريــطــانــي، إن

 ارتداء القناع والتباعد االجتماعي 
ّ
الخطوة أن

واختبارات كورونا لن تكون مطلوبة بعد 19 
الــســيــارات اإلنكليزية.  يوليو مــن قبل وكــالء 
ومــن املــتــوقــع أيــضــًا أن املــعــارض والــشــركــات 
املــرتــبــطــة بــقــطــاع الــتــجــارة فــي الــســيــارات لن 
تكون ملزمة بموجب القانون للحصول على 

شهادات األمان من كورونا.
كذلك أنهت الحكومة نصيحتها لألشخاص 
للعمل من املنزل، ما يعني أن جميع موظفي 
الوكاالت يجب أن يكونوا قادرين على العودة 
إلــى العمل فــي مــواقــع عملهم. ومــن املتوقع، 
وفـــق املــوقــع املــتــخــصــص، إصــــدار املــزيــد من 
املناسب، حــول كيفية  الوقت  اإلرشـــادات في 
تقليل الشركات لالتصال غير الضروري في 
مكان العمل. ولفت التقرير إلى أنه سيستمر 
ــن عــلــى تــقــديــم رمــــوز املــســح  ــاكـ تــشــجــيــع األمـ
لكنه   ،19-NHS Covid الضوئي عبر تطبيق 

لن يكون مطلبًا قانونيًا بعد اآلن.
وبن مارس/ آذار ويونيو/ حزيران من العام 
املــاضــي، اضــطــر الــوكــالء إلــى اإلغـــالق الــتــام، 
بريطانيا،  فــي  بــشــدة  الــوبــاء  تفشي  نتيجة 
القطاع خسائر ضخمة، حيث تقول  كّبد  ما 
التقارير إنه سيحتاج فترة ال تقل عن سنتن 
الوكالء  أعــاد   ،2020 يونيو  لتخطيها. ومنذ 
فتح شركاتهم إلى حد كبير، لكنهم خضعوا 
لقيود صارمة لضمان السالمة من الفيروس. 
ــتــــي نـــشـــرتـــهـــا جــمــعــيــة  وكـــشـــفـــت األرقــــــــــام الــ
أن   )SMMT( الـــســـيـــارات  وتـــجـــار  مــصــنــعــي 

بنسبة  ارتفعت  الجديدة  السيارات  مبيعات 
28 فــي املــائــة فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران، مــقــارنــة 

بالشهر ذاته من عام 2020.
وعلى الرغم من أن النمو الكبير يأتي نتيجة 
لــقــيــود فــيــروس كـــورونـــا األقــــل صــرامــة على 
أنه  إال   ،2020 يونيو  مــقــارنــة بشهر  الــوكــالء 
ُعــرقــل املــزيــد مــن إمــكــانــات املــبــيــعــات نتيجة 

مشكالت توريد أشباه املوصالت.
وتــســتــمــر الـــســـيـــارات الـــتـــي تــعــمــل بــبــدائــل 

الـــوقـــود فـــي احـــتـــالل الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة 
لــــزيــــادة املـــبـــيـــعـــات. فــقــد ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات 
بالكهرباء  املــوصــولــة  الهجينة  الــســيــارات 
بشهر  مـــقـــارنـــة  ــة،  ــائــ املــ فـــي   145.7 بــنــســبــة 
العام املاضي، بإجمالي 12,139  يونيو من 
الــســيــارات  مبيعات  سجلت  بينما  ســيــارة، 
زيــادة بنسبة 122.9 في  النقية  الكهربائية 

املائة عن الشهر ذاته من 2020.
»ذاتية  العادية  الهجينة  السيارات  وحققت 
 بزيادة قدرها 57.9 

ً
الشحن« 16,150 تسجيال

ارتــفــعــت مبيعات ســيــارات  املــائــة، بينما  فــي 
في   286.7 بنسبة  الخفيفة  والديزل  البنزين 

املائة و192.6 في املائة على التوالي.
وبلغ إجمالي املبيعات في عام 2021 حوالى 
حزيران  يونيو/  نهاية  في  سيارة   909,973
بزيادة 39.2 في املائة، مقارنة بالفترة نفسها 

من عام 2020.

سيارات بريطانيا
القطاع يستعد للتحرر من قواعد »كورونا«

سيارة »فاليينغ سبور« الهجينة من »بانتلي«

الشركة  بــالــطــراز األحـــدث مــن  كشفت »بانتلي مــوتــورز« عــن تفاصيل خــاّصــة 
الهادفة  مسيرتها  ضمن  وذلــك  الفخمة،  السيارات  لتصنيع  العريقة  البريطانية 
 Flying Spur إلى كهربائية. ويرتكز إطــاق طــراز لتحويل مجموعة سياراتها 
»فايينغ  من  الثالث  الجيل  به  ع 

ّ
تمت الــذي  النجاح  على  الجديد  الهجني   Hybrid

سبور«، حيث يتم استخدام نظام توليد حركة ثالث عالي االبتكار لتوفير سيارة 
بانتلي األكثر صداقة للبيئة حتى هذا التاريخ. ومن شأن طرح »فايينغ سبور 

هايبرد« أن ُيوِجد عائلة من سيارات بانتلي الهجينة للمّرة األولى.

»جيب غالديتور« للطرقات الوعرة

طــرحــت شــركــة »جــيــب« ســيــارة »غــاديــتــور ســانــد رانــــر«، الــطــراز عــالــي السرعة 
وبفضل  الصحراوية.  البيئات  وفــي  الوعرة  الطرقات  على  وأداًء  قــدرة  واألفضل 
نظام الدفع الرباعي املعروف من العامة وعمليات تحديث بارزة لنظام التعليق 
الذي خضع الختبارات شاملة على األراضي الرملية والصحراوية القاسية للتأكد 
من متانة السيارة وحمايتها، أصبحت »غاديتور ساند رانر« أول سيارة »جيب« 
في الشرق األوسط تحمل شارة »ديزيرت ريتد«. وتضم طرازات »غيب غاديتور 
ســانــد رانـــر« مــخــمــدات »فــوكــس« ذات ممر داخــلــي بــطــول 64 مــلــم، مــع خــزانــات 

خارجية معّدلة خصيصًا للسيارة.

»أستون مارتن فالكيري« تكسر الصور النمطية

شهد عالم السيارات املخصصة للقيادة على الطرقات نقلة نوعية تمثلت بظهور 
ســيــارة أســتــون مــارتــن فــالــكــيــري. وحــقــقــت بــعــده أســتــون مــارتــن تــطــورًا نوعيًا 
لتحقيق  الــســيــارة املصممة خصيصًا  بـــرو،  آر  إم  إيــه  فالكيري  بــإطــاق  جــديــدًا 
الــفــوز فــي سباق لــومــان 24 ســاعــة، لتكون نقطة انــطــاق لها نحو آفــاق جديدة. 
دخلت على 

ُ
وتستند سيارة فالكيري إيه إم آر برو الجديدة إلى التطورات التي أ

املحرك وحزمة الديناميكا الهوائية والشاسيه املخصص ملشروع تطوير السيارة 
الخاصة بسباق لومان.

جديد السيارات

يتجه العالم نحو وقف استخدام سيارات الوقود بالكامل 
خالل السنوات المقبلة، بحيث حدد عدد من الدول العام 
الملّوثة  المركبات  من  التخلص  إلعالن  موعدًا   2030
للبيئة. السيارات الكهربائية هي البديل المطروح من قبل 

الحكومات

استباق التوجه نحو وقف سيارات الوقود

Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة
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يكشف التحقيق كيف تسرق أمتعة المسافرين التونسيين وأين، عبر تتبع مسار الحقائب منذ تسليمها إلى األعوان 
انتهاء إلى عنابر الشحن، التي تعاني من ثغرة أمنية يستغلها اللصوص، وتمنع من سدها األوضاع المالية السيئة للبالد

ثغرة أمنية تتيح نهب مقتنيات التونسيين

سلب أمتعة 
المسافرين

تونس ـ بسمة بركات

فوجئت الثالثينية التونسية منال 
الجبالي، بعد وصولها من مدينة 
تونس  مطار  إلــى  الفرنسية  ليون 
قرطاج في 23 يونيو/ حزيران املاضي، على 
رقــم tu851، بأن  الوطنية  الخطوط  منت رحلة 
حقيبتها التي ظلت تنتظرها مدة طويلة بدت 
فــي منتصفها، وجـــرت ســرقــة بعض  مهشمة 
األغــــراض، منها مــالبــس أطــفــالــهــا، كما تقول 
»العربي الجديد«، مضيفة:  شقيقتها أماني، لـ
ــــرة األولــــــى، ســبــق أن ســرقــت  ــــذه لــيــســت املـ »هـ
أغراض متنوعة من حقائبها في أعوام 2015 
فيها  تضع  تعد  لم  وبالتالي  و2020،  و2017 

أي مقتنيات ثمينة«.
ما وقع للجبالي تكرر مع عشرة آخرين، وثقت 
مــعــدة التحقيق تــفــاصــيــل مــا جـــرى لــهــم عبر 
ما  ووفـــق   ،Lost and Found Tunisia صفحة 
نشروه على موقع »فيسبوك«، خالل الفترة من 
يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى 8 يوليو/ 
ــمــــوز. وتــضــمــنــت املــــســــروقــــات مـــجـــوهـــرات،  تــ
وساعات وأجهزة موبايل، ومالبس وعطورا 
املسافرين  »ويختار لصوص حقائب  فاخرة. 
ضـــحـــايـــاهـــم عـــبـــر نـــوعـــيـــة وشــــكــــل الــحــقــائــب 
وأحـــيـــانـــا بــالــصــدفــة، فـــاألمـــر مـــوكـــول لــلــحــظ، 
أخــرى ال  الغنيمة جيدة، وأحيانا  وقــد تكون 
يتم العثور على شـــيء«، وفــق اعــتــرافــات أحد 
عــمــال نــقــل األمــتــعــة، الـــذي كـــان بــصــدد سرقة 
يقول  حسبما   ،2019 عــام  فــي  مسافر  حقيبة 
كاتب عام النقابة الجهوية ألمن مطار تونس 
الجديد«،  »العربي  لـ مؤكدا  الــورتــانــي،  أنيس 
تــســجــيــل 20 عــمــلــيــة ســرقــة خـــالل الــفــتــرة بن 
يناير وإبريل/ نيسان املاضي، وأضــاف: »تم 
بالسرقة  متلبسون  وهــم  عــمــال  على  القبض 

في ثماني عمليات«.

أين تقع السرقات؟
تــقــع ســـرقـــات األمــتــعــة عــنــد تــنــزيــلــهــا أو لــدى 
وضـــعـــهـــا فــــي عـــنـــابـــر الـــشـــحـــن )مـــســـتـــودعـــات 
الطائرات(، بحسب تحقيقات أمن املطار، كما 
املكتب  الــورتــانــي ورضــا نصري عضو  يقول 
الــديــوانــة  ألعـــوان  املــوحــدة  للنقابة  التنفيذي 
التحقيقات مع  تــؤكــده  )الـــجـــمـــارك(، وهـــو مــا 

وتمت اإلطاحة بعناصر الشبكة عبر كمائن 
ــر 2020، وتــبــن عقب  فــي أواخــ لــهــم  نصبت 
مــداهــمــة مــنــازلــهــم وجـــود املــســروقــات، التي 
وهواتف  مسافرين  وحقائب  أمتعة  شملت 
»الــعــربــي  جـــوالـــة، وفـــق الـــدالـــي، الــــذي قـــال لـــ
الــــجــــديــــد«: »هـــيـــئـــة املــحــكــمــة قــــــررت تــغــريــم 
املــتــهــمــن 60 ألـــف ديـــنـــار تــونــســي )22 ألــف 

دوالر أميركي(«.
وال تقتصر السرقات على الحاجيات الثمينة، 
بل طاولت طرودا بريدية مرسلة عبر الخطوط 
التي  عبده،  كريمة  تأكيد  بحسب  التونسية، 
أرســلــت فــي الــســابــع عشر مــن مـــارس املاضي 
أغراضا لشقيقها في السعودية لكنها وصلت 
مــنــقــوصــة، وتــقــول: »هـــذه ليست املـــرة األولـــى 
)أطعمة  تونسية  منتجات  فيها  نــرســل  الــتــي 

ومشروبات( لشقيقي وتصله ناقصة«.

كيف تقع السرقات؟
تــغــيــب كـــامـــيـــرات املـــراقـــبـــة عــــن مــســتــودعــات 
الورتاني  إليها، وفق  املــؤدي  الشحن واملسار 
التونسية  الخطوط  وتتولى شركة  ونصري، 
للخدمات األرضية التابعة للشركة األم، تأمن 
أمتعة املسافرين، وفق ناجي زيتون، آمر مطار 
تــونــس قــرطــاج الــســابــق )أقــيــل فــي 22 يونيو 
املسافرين  مسار حقائب  أن  مؤكدا  املــاضــي(، 
للناقلة  التابعن  لــألعــوان  تسليمها  من  يبدأ 
املسافر على األمتعة  الجوية ووضــع بيانات 
ثــم وزنــهــا ووضــعــهــا على الــســيــر، لتصل إلى 
غرفة الفرز، حيث تراقب آليا من قبل الديوانة، 
قبل أن يتم نقلها على عربات صغيرة من قبل 
األعــــوان وشحنها داخـــل مــســتــودع الــطــائــرة، 
وهو املسار الوحيد الذي تغيب عنه كاميرات 

املراقبة، لذا تحدث أغلب السرقات فيه. 
ويقول زيتون إن دورهــم يقتصر على توفير 
اآلليات الضرورية داخل املطار، مثل كاميرات 
والديوانة  الشرطة،  عمليات  قاعة  في  مراقبة 
وال دخل  والرقابة،  التفتيش  وتوفير وسائل 
لــهــم بــتــأمــن األمــتــعــة فـــي الــفــضــاء الــخــارجــي 
)مدرج الطائرات(، والذي يعد من اختصاص 
الناقلة الجوية. ويتفق معه نصري، قائال إن 
»اإلشكال الوحيد يبقى في الفضاء الخارجي، 
ألنـــه املــكــان الــوحــيــد الـــذي ال تــطــاولــه الــرقــابــة 

بالشكل الكافي«. 
ــنــــة شــــــؤون  وتــــــؤيــــــد مــــــا ســــبــــق رئــــيــــســــة لــــجــ
عــن حــزب قلب  النائبة  بــالــخــارج،  التونسين 
تــونــس )أحـــد أبـــرز أقــطــاب االئــتــالف الحاكم(، 
زار  اللجنة  مــن  وفـــدا  أن  مبينة  بالليل،  ليليا 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020  ــار فـــي األول مـــن  املـــطـ
ــلــــوقــــوف عـــلـــى الـــنـــقـــائـــص وبــــحــــث مــشــكــلــة  لــ
سرقة األمتعة، وتابعت: »كل األماكن مجّهزة 
بــكــامــيــرات مــراقــبــة بــاســتــثــنــاء عــنــبــر الشحن 
تــبــاحــثــت شخصيا  أنــهــا  ــاره«، مضيفة  ومـــسـ
مـــع عــــدد مـــن املـــســـؤولـــن بــاملــطــار والــخــطــوط 
التونسية ووزيــــر الــنــقــل مــعــز شــقــشــوق حــول 
الثغرة، لكن ال يوجد حل  تــفــادي هــذه  كيفية 
جذري، ألن تعين مسؤولن في عنبر الشحن 
يتابعون العملية منذ بدايتها وحتى وصول 
األمتعة في كل رحلة باملطار غير ممكن عمليا، 
إذ بــالــكــاد يــتــم تــوفــيــر الــعــمــال فـــي ظـــل وقــف 
االنــتــدابــات، ولــو تــم الــذهــاب إلــى خيار وضع 
كاميرات في عنبر الشحن، فسيكون هــذا في 
طائرات الخطوط الجوية التونسية، وال يمكن 
فرضه على بقية الشركات التي تعتمد حلوال 
أخرى لتأمن أمتعتها، ومنها وضع مراقبن، 
كما أن خيار وضع كاميرات مراقبة في عنابر 

يكون  لــن  التونسية  الخطوط  طــائــرات  شحن 
إال عــنــد اقــتــنــاء طـــائـــرات جـــديـــدة، كــمــا تــقــول 

»العربي الجديد«. بالليل لـ
ــســــؤول فــــي شـــركـــة الــخــطــوط  ورغــــــم إقـــــــرار مــ
التونسية )طلب عدم كشف هويته، ألنه غير 
مخول بالتحدث لإعالم(، بوجود ثغرات في 
عنبر الشحن يستغلها البعض للسرقة، لكنه 
يــبــرر عــدم تعين مــراقــبــن أو اقــتــنــاء طــائــرات 
ــــزودة بــكــامــيــرات مــراقــبــة فـــي عنبر  جـــديـــدة مـ
الــتــي تمر بها شركة  املــالــيــة  بــاألزمــة  الشحن 

الخطوط الجوية التونسية.
بحسب  مريحة،  غير  بوضعية  الشركة  وتمر 
مـــا قـــالـــه الــــوزيــــر شــقــشــوق فـــي جــلــســة لجنة 
اإلصالح اإلداري، مضيفا أن خسائر تونسيار 
بــلــغــت خـــالل الــفــتــرة مـــن 2010 وحــتــى مطلع 
ــارس املـــاضـــي، 887 مــلــيــون ديـــنـــار تونسي  مــ
)319 مليون دوالر أميركي(، كما أن مديونية 
الشركة بلغت 509 مالين دينار )183 مليون 
مليون   160( دينار  مليون   446 منها  دوالر(، 
بــضــمــان  )قــــــروض  املــحــلــيــة  لــلــبــنــوك  دوالر(، 
ــة األســــطــــول  ــزيــ ــاهــ الـــــــدولـــــــة(، مـــضـــيـــفـــا أن جــ
تـــدهـــورت فـــي ظـــل أزمــــة كــوفــيــد - 19، بسبب 
توقف عمليات الصيانة وعدم توفر السيولة 
الــكــافــيــة، قــائــال »هــنــاك تــراجــع فــي احتياطي 
الـــشـــركـــة مـــن قــطــع الـــغـــيـــار وتــعــطــل عــمــلــيــات 

التزود، نظرا لتراكم مستحقات املزودين«.

تجربة لم تستمر 
طالب النائب البرملاني زياد الهاشمي )عضو 
كــتــلــة ائـــتـــالف الـــكـــرامـــة(، فـــي جــلــســة اســتــمــاع 
بــالــخــارج،  التونسين  شـــؤون  لجنة  عقدتها 
بوضع إجراءات لحماية ممتلكات املسافرين، 
وهو ما رد عليه املدير العام السابق للخطوط 
الــتــونــســيــة إلـــيـــاس املــنــكــبــي، خــــالل الــفــعــالــيــة 
فبراير/ شباط 2020،  التي عقدت في  ذاتــهــا، 
تعاقدت  التونسية  الخطوط  شركة  إن  قائال 
ــة لــلــخــدمــات(  ــيـ ــالـ مــــع شـــركـــة خـــاصـــة )االتـــصـ

لتجاوز أزمة سرقة األمتعة.
لكن كــريــم يــحــمــدي، رئــيــس شــركــة االتصالية 
الـــخـــطـــوط  لـــلـــخـــدمـــات )خــــــاصــــــة(، يــــؤكــــد أن 
التونسية أنهت العقد مع شركته بعد مضي 
امليزانية  أن  شهر ونصف من توقيعه بحجة 
املخصصة لها تم توجيهها ملجابهة كورونا. 
ويــشــرح يــحــمــدي عــمــل األعـــــوان، والـــذيـــن بلغ 
»العربي الجديد«:  عددهم 180 موظفا، قائال لـ
»بــعــد إيـــــداع املــســافــر أمــتــعــتــه يــقــوم األعــــوان 
بـــفـــرزهـــا حــســب كـــل رحـــلـــة، ثـــم تــتــم الــتــعــبــئــة 
والــشــحــن فــي مــســتــودع الــطــائــرة تــحــت رقــابــة 
وفي  والشحن،  الترصيف  عمال  عــن  مــســؤول 
الــعــودة تنطلق مهمتهم منذ وصــول  رحــالت 
الــطــائــرة، حــيــث يــتــم وضـــع األمــتــعــة فــي سلة 
خــاصــة ثـــم تــمــر بــالــحــزام املــخــصــص وتــكــون 
الديوانة«، مضيفا  أعــوان  حينها تحت رقابة 
أن مسؤولن يراقبون عمل األعوان للحيلولة 
دون حـــصـــول أي ســــرقــــة، ويــــؤكــــد عـــلـــى عـــدم 
فــتــرة عملهم على  خـــالل  أي شــكــوى  تسجيل 
تــأمــن األمــتــعــة مــنــذ بــدايــة فــبــرايــر وحــتــى 14 

مارس 2020. 
ضــرورة  على  يــؤكــد  السابقة  التجربة  نــجــاح 
الشحن،  أعــوان مهمتهم مراقبة عنبر  تكليف 
املــكــتــب التنفيذي  وهـــو مــا يتفق مــعــه عــضــو 
للنقابة املوحدة ألعوان الديوانة، قائال: »يجب 
للظاهرة  التونسية وضــع حد  الخطوط  على 
رقــابــة مــشــددة على عنابر  بشكل نهائي عبر 

شحن الطائرات«.

ـــبـــض عــلــيــهــم فـــي 10 أكــتــوبــر/ 
ُ
ثـــالثـــة عـــمـــال ق

قضية سرقة  ذمـــة  عــلــى   ،2016 األول  تــشــريــن 
ــن حــقــيــبــة  ــ ــة مـ ــ ــاعـ ــ ــي ذهــــــب وسـ ــ ــرطـ ــ خــــاتــــم وقـ
ســفــر اإلعــالمــيــة بــالــتــلــفــزة الــوطــنــيــة إنــصــاف 
ــيــــاوي، فــــي 23 ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول مــن  ــيــــحــ الــ
ــقـــب الـــقـــبـــض عـــلـــى املــتــهــمــن  الــــعــــام ذاتـــــــه، وعـ
ومــواجــهــتــهــم، اعــتــرفــوا بــســرقــة املــضــبــوطــات 
فــي عنبر شحن طائرة  الحقيبة  خــالل وضــع 
تابعة للخطوط التونسية، سافرت اليحياوي 
على متنها من العاصمة إلى مدينة غرونوبل 

»العربي الجديد«. الفرنسية، كما تقول لـ
وتـــســـيء ظـــاهـــرة ســـرقـــة الــبــضــائــع واألمــتــعــة 
لــشــركــة الـــخـــطـــوط الــتــونــســيــة، وفــــق مـــا قــالــه 
)مــعــارضــة(،  الديمقراطية  الكتلة  عــن  الــنــائــب 
ــــودي، خـــــالل جــلــســة اســتــمــاع  ــمـ ــ ــن قـ ــديــ ــدرالــ بــ
لــجــنــة اإلصـــــــالح اإلداري  عــقــدتــهــا  بـــرملـــانـــيـــة 
والــحــوكــمــة الــرشــيــدة ومــكــافــحــة الــفــســاد في 
مارس/ آذار املاضي، موجها سؤاله إلى معز 
شــقــشــوق، وزيــــر الــنــقــل والــلــوجــســتــيــك، حــول 
وجــود خطة للحد من هــذه الظاهرة؟ خاصة 
أن املتضررين أجانب وتونسيون، لكن الوزير 
أجــــاب قـــائـــال: »هـــنـــاك إجـــــــراءات تـــم اتــخــاذهــا 
رغــم بعض االحـــتـــرازات على بعض األعـــوان، 
واعتمدنا على شركة عمومية )اتصالية( إلى 
حن إعادة الهيكلة والتنظيم صلب تونيسار 

هولدينغ«.
ــرار املــديــر الــعــام الــســابــق لشركة  سبق ذلــك إقـ
)أقيل في  املنكبي  إلياس  التونسية  الخطوط 
9 يوليو/ تموز 2020(، بوقوع السرقة، مؤكدا 
فــي جــلــســة اســتــمــاع عــقــدتــهــا لــجــنــة اإلصـــالح 
اإلداري في 4 يوليو 2019، وقوع 2016 عملية 
ــأن الــرقــم  ــام 2013، مــســتــدركــا بــ ســـرقـــة فـــي عــ

تراجع في عام 2018 إلى 270 عملية سرقة.
ويفاقم الظاهرة تورط شبكات من العاملن 
مــع مــشــتــري املــســروقــات، إذ قــضــت الــدائــرة 
تونس  فــي  االبــتــدائــيــة  باملحكمة  الجنائية 
ــدة عــشــريــن عـــامـــا عــلــى خمسة  بــالــســجــن ملــ
متهمن، 3 عــمــال )تــــراوح أعــمــارهــم بــن 26 
الخدمات األرضية  و39 عاما(، يعملون في 
إلى  التونسية، باإلضافة  التابعة للخطوط 
شــخــصــن اشـــتـــريـــا املـــســـروقـــات عــلــى مـــدار 
الناطق  يقول  حسبما  و2020،   2019 عامي 
الـــرســـمـــي بـــاســـم املــحــكــمــة مــحــســن الـــدالـــي. 

جاهزية أسطول 
التونسية تدهورت 

في ظل أزمة 
كورونا

887 مليون دينار 
خسائر شركة 

الطيران التونسية 
في 10 أعوام

Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة
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والء سعيد السامرائي

فـــي حلف  بــيــنــهــا دول  انـــتـــقـــدت 28 دولــــــة، 
شمال األطلسي )الناتو(، في جلسة ملجلس 
املــتــحــدة، في  التابع لألمم  اإلنــســان  حقوق 
لــة الــحــكــومــيــة في  بــيــان لــهــا، غــيــاب املــســاء
اســتــشــهــاد مـــئـــات الـــشـــبـــاب فـــي تــظــاهــرات 
ثـــورة تــشــريــن )2019( فــي الـــعـــراق، إضــافــة 
حقوق  عن  املدافعني  استهداف  جرائم  الــى 
اإلنسان والصحافيني والعاملني في مجال 
اإلعالم واملرشحني لالنتخابات وترهيبهم، 
وذكر البيان أن الحق في التجمع السلمي 
ــة  ــريــ ــيــــس الــــجــــمــــعــــيــــات وحــ ــأســ ــة تــ ــ ــريــ ــ وحــ
املجتمعات  التعبير واإلعــالم ضرورية في 
تفعيل  إلــى  الحكومة  داعــيــا  الديمقراطية، 
جهودها إليجاد بيئة آمنة لكل العراقيني، 
للسلطات،  الــضــروريــة  املــســاعــدة  وتــوفــيــر 
مــن أجــل تحقيق الــتــزامــات الــعــراق الدولية 
بــاحــتــرام الــحــريــات األســاســيــة، مثل حقوق 

حرية التعبير والتجمع السلمي.
ــا يـــطـــالـــب بــه  ــ ــــي مـ ــيــــان هـ ــبــ فــــحــــوى هــــــذا الــ
الـــعـــراقـــيـــون والــنــشــطــاء وأهـــالـــي الــشــهــداء 
واملغيبني وكل الشعب العراقي الذي يعيش 
اليوم تحت دكتاتورية املليشيات وفوضى 
ــة، لـــكـــن مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــ ــ ــــالدول الــ
يــغــض الــنــظــر، مـــع ســبــق اإلصـــــــرار، عـــن أن 
ومـــا سبقها  الــكــاظــمــي،  حــكــومــة مصطفى 
من حكومات، ال تطبق القانون على القتلة 
الرغم  التي تتركهم، على  واملجرمني، وهي 
من معرفتها بهم، وعلى الرغم من كل األدلة 

سالم الكواكبي

احــتــفــلــت الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة بــمــرور 
ــالــــم  وعــ الـــفـــيـــلـــســـوف  والدة  ــلــــى  عــ قـــــــرن 
االجــتــمــاع، إدغــــار مــــوران. ويــبــدو الخبر 
للوهلة األولـــى عــاديــا، ويمكن لــه أن يقع 
 
ّ
الــعــالــم. ولكن فــي  أي بقعة جغرافية  فــي 

تفصيال مهّما يغيب عن الخبر السابق، 
يحدد أن هذا االحتفال تم مع املحتفى به 

الذي بلغ املائة عام.  
بدأت االحتفاالت منذ عدة أسابيع بصدور 
كتاب جديد ملوران الذي أثبت للقوم أنه ما 
والتحليل.  والتفكير  العطاء  قمة  فــي  زال 
ــه مــنــظــمــة األمــــــم املــتــحــدة  ــتـ ــّرمـ ــم كـ ومـــــن ثــ
لــلــثــقــافــة والــعــلــوم )يــونــســكــو( فـــي مقرها 
الــبــاريــســي بــطــريــقــة مــتــمــيــزة، فــقــد أعــطــى 
مــحــاضــرة طــويــلــة، تــطــرق فيها إلــى أفكار 
فلسفية معقدة بكلمات بسيطة وواضحة، 
وعـــاد بــنــا إلـــى أصـــول طــرحــهــا، وكــيــف أن 
ــإعـــادة  بـ كـــفـــيـــالن  واإلرادة  الـــعـــقـــل  إعــــمــــال 
إنــتــاجــهــا عــبــر الــعــصــور، بــاالســتــفــادة من 
القراءة املتجّددة.  وتتالت البرامج اإلذاعية 
والـــتـــلـــفـــزيـــة الـــتـــي تــســتــعــرض إنــتــاجــاتــه 
الــفــكــريــة الــتــي فــاقــت خــمــســني كــتــابــا. ومــا 
»االحتفالية«  الــلــقــاءات  فــي  كثيرًا  أزعــجــه 
أو مستقبليه على عمره  تركيز محاوريه 
استمرار  مــن  استغرابهم  مبدين  الكبير، 
وتفاعل  اإلرادة  وتـــجـــاوب  الــعــقــل  رجــاحــة 
الجسد. لكن أدبه الجّم وابتسامته الحاّرة 
الـــرد بسلبية، وإنــمــا اســتــطــاع أن  ــبــاه 

ّ
جــن

يجترح جوابا ذكيا وفلسفيا من سؤال أو 
أسئلة تنقصها اللباقة، فكأننا بمحاوريه 

يستغربون عمره الطويل.
ــار مــــوران، الــشــيــوعــي الــســابــق وحتى  إدغــ
الستاليني السابق، والذي نقد فترته تلك 
بــنــصــوص عميقة حــافــظــت عــلــى يــســاريــة 
مبادئ  وتحمل  غاصبيها،  مــن  متخلصة 
احتفى  والديمقراطية،  واملــســاواة  العدالة 
يمينها ووسطها،  كما  فــرنــســا،  يــســار  بــه 
الــعــيــد شبه  عـــدا متطّرفيها طــبــعــا. مــســاء 
الوطني، أضاء الرئيس إيمانويل ماكرون 
مائة شمعة احتفااًل بضيفه الفيلسوف في 

رضوان زيادة

ــــي مــن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــاب األمـ ــــحـ ــــسـ ــــل مــــوعــــد االنـ
ّ
مــــث

ــلـــول املــقــبــل  أفــغــانــســتــان فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
ــيــــركــــي، جــو  ــا مـــبـــكـــرا لــلــرئــيــس األمــ صــــداعــ
القادمة  األخبار  مع تصاعد  بايدن، سيما 
من أفغانستان، والتي تخبرنا بتقّدم حركة 
فقد سيطرت  كــابــول،  املــذهــل نحو  طالبان 
ــــادل مـــســـاحـــة خــمــس  ــعـ ــ ــا يـ ــ ــلـــى مـ حـــالـــيـــا عـ
أفغانستان، وما زال االنسحاب األميركي لم 
يكتمل بعد. أعلنت وزارة الدفاع األميركية 
)الــبــنــتــاغــون( أن الجيش األمــيــركــي سحب 
ــه مــن  ــّداتــ ــعــ ــه ومــ ــواتــ ــن قــ ــن 90٪ مــ أكـــثـــر مــ
ــا  أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي ســـرعـــة مــخــيــفــة، أبـــرزهـ
الجوية،  عندما غادر بهدوء قاعدة باغرام 
وهو حدث تاريخي بعد أمر بايدن سحب 
الــقــوات األمــيــركــيــة مــن الــبــالد. وكــانــت هذه 
القاعدة قد شهدت، في ذروتــهــا عــام 2012 
ألــف جندي أميركي.  ، مــرور أكثر من مائة 
في  أميركية  عسكرية  منشأة  أكبر  وكــانــت 
أفغانستان. واليوم أخليت تماما بعد مرور 
أفغانستان،  في  الحرب  على  عاما  عشرين 

في رمزية ال تخفى على أحد.
لـــقـــد أثـــــــارت عــمــلــيــة االنــــســــحــــاب  مـــخـــاوف 
ــٍد  ــزيـ ــان إلــــــى مـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــتـــحـــول أفـ ــــن أن تـ مـ
ــقـــوات  ــاء بـــعـــد انـــســـحـــاب الـ ــدمــ ــة الــ ــ ــ مــــن إراقـ
األمــيــركــيــة، وهــو مــا أشـــارت إلــيــه التقارير 
ــتـــي ذكــــرت  االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة الـ
أن كــــابــــول الـــعـــاصـــمـــة ربـــمـــا تــســقــط خـــالل 
في  األفغاني  الجيش  فشل  مع  أشهر  ستة 
صــد الهجمات ضــد قـــوات »طــالــبــان«، وقد 
ــاء عـــن انــهــيــار هــــذا الــجــيــش  ــبـ تــحــّدثــت األنـ
أفغانستان،  فــي شمال  األمنية  الــقــوات  مــع 
حيث لجأ أكثر من ألف جندي من الجيش 
املـــجـــاورة، في  إلــى طاجيكستان  األفــغــانــي 
مشهد يذكر بانهيار الجيش العراقي أمام 
مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(. 
وهو ما يؤّكد أن احتمال اندالع حرب أهلية 

في أفغانستان مسألة وقت فقط.
بعد ما يقرب من 20 عاًما في أفغانستان، 
الــجــيــش األمـــيـــركـــي، بــتــوجــيــه مـــن الــرئــيــس 
ــة لــســحــب  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــل الـ ــ ــراحــ ــ ــي املــ ــ ــدن، فـ ــ ــايــ ــ بــ
قواته من الــبــالد، ووضــع حد ألطــول حرب 
ــر مــــن إعــــالن  ــهـ ــة أشـ ــد ثـــالثـ ــعـ أمـــيـــركـــيـــة. وبـ
بـــايـــدن قـــــراره بــســحــب الـــقـــوات بــحــلــول 11 
فاجئ وتيرة االنسحاب أعضاء 

ُ
سبتمبر، ت

ــن، ولــــيــــس ثــّمــة  ــطــ ــنــ الـــكـــونـــغـــرس فــــي واشــ
ــايـــدن، أو أيــــا مـــن كــبــار  مـــا يــشــيــر إلــــى أن بـ
فبايدن  الخطوة،  على  نــادمــون  مساعديه، 
قاسوا  قد  أنهم  باستمرار  يــكــرران  وفريقه 
الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة لــلــقــرار، 
ومــا زالــوا واثقني من أنــه الــقــرار الصحيح، 
أفغانستان فشلت  في  الدولة  بناء  فعملية 
فشال ذريعا بعد عشرين عاما من الوجود 
ــا جــعــل كــثــيــريــن  ــاك. وهــــو مـ ــنـ األمـــيـــركـــي هـ
ــــاب مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــــحـ ــــسـ ــهـــون االنـ ــبـ ــشـ يـ
بــاالنــســحــاب األمــيــركــي املــــذل فـــي فــيــتــنــام، 
األميركية  الحكومة  وعـــود  مــن  الــرغــم  على 
فيتنام  بمساعدة  نيكسون  عهد  في  هناك 
ــود طـــواهـــا  ــ ــوعــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــكـــن هــــــذه الــ
الشيوعية  الحكومة  تحترم  ولــم  النسيان، 
ــنــــام اتــــفــــاقــــيــــة بـــــــاريـــــــس، وإنــــمــــا  ــتــ ــيــ فــــــي فــ
انقضت  ثــم  األمــيــركــي،  االنسحاب  انتظرت 
ــنــــام،  فـــبـــعـــد شــهــريــن  ــتــ ــيــ عـــلـــى عـــاصـــمـــة فــ
مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــســـالم الــفــيــتــنــامــيــة، 
ــر الـــقـــوات الــقــتــالــيــة األمــيــركــيــة  ــادرت آخــ ــ غــ
هانوي  تــحــّررت  بينما  الجنوبية،  فيتنام 
مــمــن تــبــقــوا مــن أســـرى الــحــرب األميركيني 
ما  وهــو  الشمالية،  فيتنام  في  املحتجزين 
ــر على نهاية التدخل األميركي املباشر 

ّ
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ــنــــوات فــــي حـــــرب فـــيـــتـــنـــام. فــفــي  ثـــمـــانـــي ســ

لــــإدانــــة، بضمنها  املـــتـــوفـــرة  ــبــــاتــــات  واإلثــ
االعــــتــــراف الـــــذي هـــو ســيــد األدلـــــــة. لــقــد تم 
الهاشمي،  هــشــام  األمــنــي،  الخبير  اغــتــيــال 
بعد فترة وجيزة من تعيني الكاظمي رئيسا 
ــــزور عــائــلــة  ــلــــوزراء والـــــذي أقـــســـم، وهــــو يـ لــ
املـــغـــتـــال، بــأنــه ســيــجــد قــتــلــتــه ويــحــاســبــهــم 
أمام القانون. وعلى الرغم من أدلة كاميرات 
الــعــربــات املستخدمة وكل  ــام  املــراقــبــة وأرقــ
األدلة الدامغة، إال أن الكاظمي تناسى، بعد 
الـــذي قــالــه لعائلة  الــكــالم  بضعه أســابــيــع، 
صديقه الهاشمي، ولم يفتح ملف االغتيال، 

بل أغلقه وبسرعة فائقة. 
بــعــد هــــذا الــــحــــادث، تـــم اغـــتـــيـــال الــنــاشــطــة 
رهـــام يعقوب، وكـــرر رئــيــس الــــوزراء كالمه 
نــفــســه لــعــائــلــتــهــا. لــيــغــلــق مــلــف اغــتــيــالــهــا 
هـــي األخـــــــرى، وجـــديـــد االغـــتـــيـــاالت أخــيــرا 
قـــتـــل الـــنـــاشـــط مــنــســق تـــظـــاهـــرات كـــربـــالء، 
ــم قـــاســـم  ــهــ ــتــ ــل املــ ــقــ ــتــ ــاب الـــــــوزنـــــــي. اعــ ــ ــهــ ــ إيــ
الــوالئــيــة،  قــائــد إحـــدى املليشيات  مــصــلــح، 
باألدلة والشهود، ثم سرعان ما تم إطالق 
ســراحــه بحجة واهــيــة. وهــكــذا مــع امللفات 
الــبــاقــيــة الـــتـــي ال حـــظ لــهــا بـــاالنـــتـــظـــار بل 
بنسيان وجـــود مــفــهــوم الــقــانــون والــعــدالــة 
ذلك  ليس  الكاظمي.  مصطفى  حكومة  مــع 
ــه جـــاء  ــ ــال إنـ ــ فـــحـــســـب، فــالــكــاظــمــي الــــــذي قـ
والتحضير  املتظاهرين،  مطالب  لتحقيق 
النــتــخــابــات مــبــكــرة، كــمــا طــلــب مــتــظــاهــرو 
ســـاحـــات االحـــتـــجـــاجـــات فـــي مــــدن الـــعـــراق، 
يركز كل اهتمامه على مالحقة املتظاهرين 
والناشطني، األحــيــاء منهم واألمـــوات، فقد 

ــاف هـــــدر دمــــــاء األبـــــريـــــاء مــن  ــقــ الـــــــــدول، إليــ
الشباب الذين خرجوا بشكل سلمي، ملطالبة 
الحكومة بتوفير أبسط الحقوق اإلنسانية 
في العيش الكريم ليس أكثر، فإنها تتواطأ 
مع هذه الحكومة ومن سبقها من حكومات 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــشــكــل صـــــارخ، إذ ال 
يصدر عنها إال بيانات التعبير عن »القلق« 
إزاء ما يحصل من أحداث، ليصل األمر قبل 
أبو  املــدعــو  إلــى تفاهم وتنسيق مــع  أشهر 
استقبل  إذ  الوالئية.  املليشيات  قائد  فــدك، 
هذا األخير بحفاوة مندوبة األمــم املتحدة 
في العراق، جنني بالسخارت. وقد واجهت 

عــائــلــة إيــهــاب الـــوزنـــي بــالســخــارت، وعلى 
بقوله:  الدولية  املنظمة  ممثلة  أخيه  لسان 
الكالم مستمر عن قلقكم منذ سنوات، لكن 
لــيــس هــنــاك أي أفـــعـــاٍل تــنــفــذونــهــا لحماية 

الشعب العراقي واملتظاهرين واملغّيبني. 
ذهاب ممثلة األمم املتحدة إلى عائلة إيهاب 
الوزني محاولة جديدة »ناعمة« من الدول 
املــحــتــلــة لــعــمــل شــــيء، بــعــد فــشــل حــكــومــات 
ــي قـــمـــع وإســـكـــات  الــــخــــضــــراء املـــتـــعـــاقـــبـــة فــ
العملية  بإسقاط  تطالب  التي  التظاهرات 
ــا،  ــهـ ــزابـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــخـــريـــبـــيـــة، وكـــــل أحـ
وحصر السالح بيد الدولة وكتابة دستور 
وقــانــون جــديــد لــالنــتــخــابــات، إلقــامــة دولـــٍة 
تــبــنــي الـــعـــراق، وهـــو مـــا يــرفــضــه االحــتــالل 
كما  السياسية،  العملية  بقوة  يدعم  الــذي 
فصلها املحتل األميركي وشريكه اإليراني. 
ثــورة تشرين  املتزايد من استمرار  الخوف 
ــــان الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  الــتــي زعـــزعـــت أركـ
ــن الــعــمــامــة الــفــاســدة  ــزعـــت الــقــدســيــة عـ ونـ
ــفـــاف الــشــعــبــي املـــتـــزايـــد حــولــهــا من  ــتـ وااللـ
الــشــمــال والـــغـــرب، وهــتــاف شــبــابــهــا »ألــعــن 
أبو إيران ألبو أمريكا« هو ما دفع املجتمع 
الدولي إلى اإلســراع وتكثيف دعم حكومة 
الــكــاظــمــي والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا، 
ــــخ األوكـــســـجـــني فــي  ــهـــدف إحـــيـــائـــهـــا وضـ بـ
ــت قــصــيــر،  ــ ــــالل وقــ ــا املـــتـــفـــّســـخ. خــ جـــســـدهـ
ــا  ــ ــ ــي وزراءهـ ــدولــ أرســــلــــت دول املــجــتــمــع الــ
ــل وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــراق، إذ وصـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ إلـ
الدنماركي ليعيد فتح سفارة بالده، بعدها 
ــع 

ّ
جــــاء وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، فــوق

استراتيجية  معاهدة  لعقد  تفاهم  مــذكــرة 
الكاظمي،  فــرنــســا  واستقبلت  الـــعـــراق،  مــع 
ومـــن بــعــده وفــــدا بــرملــانــيــا بــرئــاســة رئيس 
ــبـــوســـي،  ــلـ مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، مـــحـــمـــد الـــحـ
استقباال متميزا يتناسب مع املصالح التي 
فــازت بها فرنسا جــّراء مساعدتها الفعالة 
إنقاذ  في  املتكّررة  ومساهمتها  لالحتالل، 

العملية السياسية من االنهيار.          
لن ينخدع الشعب العراقي ببيانات املجتمع 
الدولي الذي يساهم بتدمير بلده وتهجير 
أمــم متحدة وهيئات  شعبه منذ 18 عــامــا، 
الدولي  املجتمع  أدوات  هــي  إنــســان  حقوق 
الــغــزو والــحــرب واالحــتــالل،  لتنفيذ خطط 
وقــد صــدق شقيق إيــهــاب الــوزنــي، حينما 
ــال ملــمــثــلــة األمـــــم املـــتـــحـــدة: ســنــة ونــصــف  قــ
وأنــتــم  الــقــتــل  وآالت  أدوات  بــكــل  يقتلوننا 
كــل شيء  بـــارد، استخدموا  بــدم  تتفرجون 
فــي قتلنا، ولــم تــرفــعــوا تــقــاريــر حقيقية ال 
الدولية وال إلى مجلس األمن  إلى املنظمة 
وال إلى مجلس حقوق اإلنسان. تتفّرجون 
علينا بدم بارد، لكن ثورتنا مستمّرة، ولن 
تتمّكنوا من القضاء عليها وال قمعها، فقد 
تسّربت جذوتها إلى كل العقول، وإلــى كل 
بيوت العراق من شماله إلى غربه، ليلتحم 
مــع وســطــه وجــنــوبــه. وبــصــوت واحـــد عــاد 
ــام.. الــشــعــب  ــنـــظـ ــرّدد بـــإســـقـــاط الـ ــ الــشــعــب يــ
يريد إسقاط عملية املحاصصة السياسية 
لــالحــتــالل، ويــبــقــى يــــردد »ألــعــن أبـــو إيـــران 

ألبو أمريكا«!
)كاتبة عراقية في باريس(

قصر اإلليزيه، في جو حميمي يكاد يدفع 
الــعــقــل املــعــتــاد عــلــى خــنــوع رجــــال الــفــكــر، 
للظن أن موران هو من مؤيدي ماكرون، أو 
أن ماكرون هو من مريدي موران. وبمجّرد 
االطــالع على مواقف مــوران في السنوات 
بحكمه،  ماكرون  ُيشغلها  والتي  األخيرة، 
في  الشديد  النقد  أن نالحظ جرعة  يمكن 
املـــدروس  غير  للتوجه  الرصينة  كتاباته 
نـــحـــو لـــبـــرلـــة الـــحـــيـــاة االقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 
حساب  وعــلــى  العمالية،  الحقوق  حــســاب 
البيئة واألرض. وفي املقابل، وعلى الرغم 
ــاكــــرون الــفــلــســفــيــة الــواســعــة  مـــن ثــقــافــة مــ
ــد الــفــيــلــســوف  مــــن خـــــالل تــتــلــمــذه عـــلـــى يــ
ــكـــور، إال أنـــه لـــم يــعــّبــر يـــومـــا، قبل  بـــول ريـ
ـــره الــصــريــح بفكر 

ّ
هــــذا الـــتـــاريـــخ، عـــن تـــأث

مــــوران أو بــقــول لـــه. إذًا، فــهــو يــقــوم بعمل 
ألهم  تقديريٌّ  بل  فحسب،  انتخابيا  ليس 
أوروبــا.  في  األحياء  املعاصرين  الفالسفة 
وفي هذا التقدير تقليد جمهوري لم يحد 
عنه إال ربما نيكوال ساركوزي الذي نادرًا 
مــا تــقــّرب مــن رجـــال الــفــكــر، وأحــــاط نفسه 
بـــمـــّدعـــي فــلــســفــة إعـــالمـــيـــة كـــبـــرنـــار هــنــري 
قصر  فــي  إذًا  الجمهورية  احتفلت  ليفي.  
رئــيــســهــا املــنــتــخــب، إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
والــــذي يقيم فــيــه بشكل مــؤقــت كــأســالفــه، 
بالعيد املائة إلدغار موران. اإلجماع على 
ــاَرٌب بــشــدة  ــحــ ــيـــر لــيــس كــلــيــا، فــهــو مــ األخـ
مــن الــلــوبــي الصهيوني فــي فــرنــســا، وهو 
العلمانية، ألنه  الــــوالدة، شــديــد  الــيــهــودي 
يــقــف، بشكل واضـــح وصــريــح، إلــى جانب 
الــشــعــوب املنتهكة. وبــالــتــالــي، من  حــقــوق 
الــبــديــهــي، وهـــو املــتــنــاســق مــع نفسه ومــع 
فــــكــــره، بـــــأن يـــكـــون مــــن أشـــــد املـــنـــاصـــريـــن 
لــــلــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة واملــــــنــــــّدديــــــن 
باالستعمار االستيطاني اإلسرائيلي. لقد 
دفع هذا املوقف أحد ممثلي حزب الليكود 
اإلسرائيلي في املجلس النيابي الفرنسي 
)نــعــم، وهــو نــائــب عــن فرنسيي الــخــارج(، 
ــوران،  واســـمـــه مــائــيــر حــبــيــب، إلـــى نــعــت مــ
في جلسة استماع، باليهودي كاره الذات. 
مـــوران، وربما  الجلسة، غضب  وفــي هــذه 
ــه إلــــى شــاتــمــه بــالــقــول  ألول مـــــرة، وتــــوّجــ

ـــع ممثلو 
ّ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1973، وق

ــام الــشــمــالــيــة  ــنـ ــتـ ــيـ ــات املــــتــــحــــدة وفـ ــ ــواليــ ــ الــ
اتــفــاقــيــة ســـالم في  والــجــنــوبــيــة وفيتكونغ 
باريس، منهية التدخل العسكري األميركي 
املباشر في حرب فيتنام. تضمنت بنودها 
الــرئــيــســيــة وقــــف إطـــــالق الـــنـــار فـــي جميع 
أنحاء فيتنام، وانسحاب القوات األميركية، 
ــادة  ــ ــ ــــرب، وإعـ ــحـ ــ ــرى الـ ــ ــ ــراح أسـ ــ ــ وإطــــــــالق سـ
من  والجنوبية  الشمالية  فيتنام  توحيد 
خــالل الوسائل السلمية. كــان من املقّرر أن 
في  الجنوبية  الفيتنامية  الــحــكــومــة  تــظــل 
مكانها، حتى إجراء انتخابات جديدة، ولم 
في  الشمالية  الفيتنامية  القوات  على  يكن 

ز.
ّ
الجنوب أن تتقّدم أكثر وال أن تتعز

تم  نــيــســان 1975،  إبــــريــــل/   30 فـــي  ــن،  ــكـ ولـ
نــقــل آخــــر عــــدد مـــن األمـــيـــركـــيـــني الـــذيـــن ما 
ــــوا فـــي جــنــوب فــيــتــنــام جـــوًا مـــن الــبــالد،  زالـ
الــقــوات  أيـــدي  فــي  عندما سقطت سايغون 
املتحدة  الــواليــات  تتدخل  ولــم  الشيوعية. 
على  الجنوبية،  فيتنام  في  املقاتلني  لدعم 
عكس ما نّصت االتفاقية في باريس. وهو 
ما يبدو أنه سيتكّرر أيضا في أفغانستان، 
يهّدد  كابوسا  االنسحاب  هــذا  ويجعل من 
فــرص بــايــدن بالحصول على واليــة ثانية 
ــيـــض، فــالــعــواقــب الــوخــيــمــة  فـــي الــبــيــت األبـ
لالنسحاب بدأت للتو في الظهور. وبينما 
القرار،  يــزال موحًدا وراء  البيت األبيض ال 
تدهور  بشأن  الحكومة  مخاوف  تتصاعد 
االنسحاب،  ووتيرة  أفغانستان،  في  األمــن 
وأســئــلــة عـــديـــدة ال تــــزال بــــدون إجـــابـــة في 

رفعت األجــهــزة األمنية دعــوى على صفاء 
السراي، أيقونة ثورة تشرين املغتال، بتهمة 
»قذف القوات األمنية بالحجارة«. وضربت 
قــــوات الــشــغــب والــــدة إيــهــاب الـــوزنـــي التي 
نصبت خيمة اعتصام في كربالء للمطالبة 
السلطات  وأغــلــقــت  ابــنــهــا.  قتلة  بمحاسبة 
األمنية صفحات الناشط منسق تظاهرات 
وأدمــــن صفحة األضحكني،  أخــيــرا  املــثــنــى 
حــمــد فــرحــان. وعــرضــت إحـــدى املليشيات 
ــــن تــحــشــيــد   عـ

ّ
ــــف ــكـ ــ بـــيـــتـــا عـــلـــيـــه، مـــقـــابـــل الـ

تــّوج  وقــد  املثنى.  فــي محافظة  التظاهرات 
الناشطني  عــلــى  حــربــه  حصيلة  الــكــاظــمــي 
نظمته  اســتــعــراض  بــتــرؤس  واملتظاهرين، 
عن  املــســؤولــة  الــوالئــيــة،  الحشد  مليشيات 

اغتيال املتظاهرين.           
تــســتــمــر الـــــــدول املــجــتــمــعــة بـــدعـــم حــكــومــة 
ونصف  عــام  قبل  تعيينها،  منذ  مــســؤولــة 
السلمية  الحركة  اغتيال نشطاء  العام، عن 
ــراق، جــــديــــدهــــم إيــــهــــاب الــــوزنــــي،  ــ ــعــ ــ ــ فــــي ال
قتله  الــذي أشعل  كــربــالء  منسق تظاهرات 
احــتــجــاجــاٍت واعــتــصــامــات ضــخــمــة، عّمت 
غالبية مــدن الــجــنــوب الــعــراقــي وســاحــاتــه. 
ــه  وبـــــدل أن يــتــخــذ املــجــتــمــع الــــدولــــي ودولــ
الــعــراق  املتباكية على حــقــوق اإلنــســان فــي 
 ضــــد انــتــهــاكــات 

ً
 وعـــمـــلـــيـــة

ً
قـــــــــراراٍت فــعــلــيــة

حــكــومــة الــخــضــراء أبــســط حــقــوق اإلنــســان 
ــتـــي يـــقـــّرهـــا الـــدســـتـــور الــــعــــراقــــي، والـــتـــي  الـ
الـــتـــزمـــت هـــــذه الــــــــدول بـــتـــوفـــيـــر املـــســـاعـــدة 
خذه 

ّ
لتحقيقها كما تّدعي. وعلى غرار ما تت

 عنفا مع بعض 
ّ

من إجراءات في أحداٍث أقل

ــذه الــلــهــجــة ســمــعــهــا ســابــقــا عــنــدمــا  إن هــ
وكــان عمالؤها  النازية،  مقاوما ضد  كــان 
الفرنسيني  الثوار  ملخاطبة  يستعملونها 
بتصفيق  البرملان  قاعة  فضّجت  األحـــرار، 

مجمل باقي النواب. 
في املقابل، لم يصمت إدغار موران في قمة 
أزمة الرهاب من اإلسالم واملكارثية الفكرية 
املــســتــشــريــة لـــدى بــعــض ُصـــنـــاع الــخــطــاب 
اإلعــالمــي الــفــرنــســي ضــد مــن يــحــاول فهم 
الـــظـــواهـــر االجــتــمــاعــيــة بـــهـــدوء وعــلــمــيــة، 
اإلسالمويني،  باليسارويني  لهم  ووصــفــه 
فقد انــضــم إراديــــا إلــى التصنيف األخــيــر، 
ع عن إقصاء من يتضامن 

ّ
داعيا إلى الترف

مع املهمشني، والذين ربما إن تطرفوا فال 
جدوى من استعادتهم بتطرف مقابل. 

على هامش احتفال فرنسا بمئوية إدغار 
مـــــوران، اســتــعــدُت ســريــعــا مــصــائــر رجـــال 
الــعــلــم والــفــكــر فــي مشرقنا ومــغــربــنــا، فلم 
أكبح نفسي من تكرار ما قاله عبد الرحمن 
»الغالب  عـــام:  ومــائــة  نيف  منذ  الكواكبي 
أن رجال االستبداد يطاردون رجال العلم 
وينّكلون بهم.. فالسعيد منهم من يتمّكن 
ــذا ســبــب أن كل  ــ مـــن مــهــاجــرة ديـــــــاره.. وهـ
األنــبــيــاء الــعــظــام عليهم الــصــالة والــســالم 
وأكثر العلماء واألدباء والنبالء تقلبوا في 

البالد وماتوا غرباء«.
)كاتب سوري في باريس(

شأن استراتيجية أميركا طويلة املدى، فقد 
شعر بايدن بالغضب بشكل واضح، عندما 
القوات  تــغــادره  الــذي  البلد  سئل عــن حالة 
بالتفصيل  أن شــرح  وقــال، بعد  األميركية. 
خـــطـــط االنـــســـحـــاب وآمــــالــــه فــــي الــحــكــومــة 
األفغانية املدنية املحاصرة، ورؤيته بشأن 
الدعم الجوي األميركي: »لن أجيب على أي 

أسئلة أخرى بشأن أفغانستان«.
ر كــل مــن أجــهــزة املــخــابــرات األميركية 

ّ
يــحــذ

الكونغرس  وأعــضــاء  العسكريون  والــقــادة 
 
ً
قــادرة تكون  لن  األفغانية  الحكومة  أن  من 

ــــدون دعــم  عــلــى مــواجــهــة حـــركـــة طــالــبــان بـ
»طالبان«  تتحّرك  األميركية.  النارية  القوة 
في  مناطق  على  للسيطرة  بالفعل  بسرعة 
دفع  مــا  أفغانستان،  مــن  الشمالية  األجـــزاء 
الـــقـــادة الــعــســكــريــني األمــيــركــيــني إلـــى إثـــارة 
احتمال انــدالع حــرٍب أهلية، بمجّرد رحيل 

القوات األميركية.
لــم يــتــم بــعــد اتــخــاذ قـــــرارات كــبــيــرة أخـــرى، 
بما في ذلك ما إذا كانت الواليات املتحدة 
ســتــســتــخــدم الــــطــــائــــرات بــــــدون طـــيـــار فــي 
املشتبه  اإلرهــابــيــني  الســتــهــداف  املستقبل، 
وكيفية  ذلــك،  وكيفية  أفغانستان،  في  بهم 
ــابـــول، وكيفية  تــأمــني املـــطـــار املـــدنـــي فـــي كـ
ــن لــلــمــتــرجــمــني األفــغــان  ــــرور اآلمــ ضــمــان املـ
وغيرهم من العمال. الذين ساعدوا القوات 
الــحــرب، وهــم اآلن أهــداف  األميركية خــالل 
األفق  في  ويلوح  طالبان«.  حركة  ملسلحي 
ــــوف تــطــغــى عـــلـــى حــكــومــة  أن األخــــيــــرة سـ
وتستعيد  غني،  أشــرف  األفغاني،  الرئيس 
ــّددت التقييمات  الــبــالد. حــ الــســيــطــرة عــلــى 
األخيرة الجدول الزمني املحتمل الستيالء 
»طــالــبــان« عــلــى السلطة فــي أي مــكــان، من 

ستة إلى 12 شهًرا.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن شــبــح إجــــالء املــوظــفــني 
األمـــيـــركـــيـــني مـــن ســـايـــغـــون فـــي عــــام 1975 
يطاردهم في أثناء عملية اتخاذ القرار، إال 
أن بايدن ال يزال مقتنًعا أنه بعد عقدين من 
الحرب في أفغانستان، ال يوجد الكثير مما 
يمكن للقوات األميركية فعله لحل ما ُينظر 
إليه بشكل متزايد داخل الحكومة على أنه 
مشكلة مستعصية، فبايدن يستخدم حّجة 
معاكسة، بالقول إن الوتيرة التي اكتسبت 
بـــهـــا »طــــالــــبــــان« مــكــانــتــهــا فــــي األســـابـــيـــع 
ــا، لــلــبــيــت  ــ زت، بــطــريــقــة مـ

ّ
األخــــيــــرة قــــد عــــــــز

األبيض، مزايا قرار االنسحاب، عبر القول 
»إن حكومة أفغانستان التي تقف على شفا 
 19 بعد  املــتــســارعــة،  الطريقة  بــهــذه  الفشل 
عاًما من التدريب والتجهيز والتمويل من 
املــزايــا  أن  لفكرة  مصداقية  يعطي  أمــيــركــا، 
طويلة األجل للحفاظ على وجود القوة في 

البالد كانت محدودة«.
فرصة  هــذه  تعتبر  للجمهوريني،  بالنسبة 
نــــــــادرة لـــتـــكـــرار فـــشـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني فــي 
ــار،  قــضــايــا األمــــن الــوطــنــي، فــفــي مــايــو/ أيـ
ــن الـــجـــمـــهـــوريـــني فــي  ــ كـــتـــبـــت مـــجـــمـــوعـــة مـ
الــنــواب  فــي مجلس  الــقــوات املسلحة  لجنة 
إلـــى وزيــــر الـــدفـــاع، لــويــد أوســــن، يطلبون 
مــنــه تــقــديــم تقييم مــخــاطــر لــلــظــروف على 
لرسالتهم،  ــا 

ً
ووفــق أفغانستان.  فــي  األرض 

ــا بتقديم هــذا 
ً
فـــإن الــبــنــتــاغــون مــلــزم قــانــون

الكونغرس قبل إنفاق األموال  التقييم إلى 
في  األميركيني  العسكريني  األفــراد  لسحب 
القوات  ما دون مستويات  إلى  أفغانستان 
الــتــي تبلغ مــا بــني ألــفــي جــنــدي إلــى أربعة 

آالف.
ربما يمثل االنسحاب األميركي الفاشل من 
بايدن، على  إدارة  نهاية  بداية  أفغانستان 
الـــرغـــم مـــن نــجــاحــه فـــي مــلــفــات أخــــرى مثل 

معالجة وباء كورونا.
)كاتب سوري في واشنطن(

عندما يتواطأ المجتمع الدولي مع اغتـياالت نشطاء العراق

مائة عام من إدغار موران

أفغانستان كابوس بايدن القادم

لن ينخدع الشعب 
العراقي ببيانات 

المجتمع الدولي 
الذي يساهم بتدمير 
بلده وتهجير شعبه 

منذ 18 عامًا

لم يصمت موران 
في قمة أزمة 

الرهاب من اإلسالم 
والمكارثية الفكرية

بينما البيت األبيض 
ال يزال موحدًا وراء 
قرار االنسحاب من 

أفغانستان، تتصاعد 
مخاوف الحكومة 
بشأن تدهور األمن

آراء

حسام كنفاني

ــارات مفاجئًا، وال سيما في  لــم يكن الــخــاف الــذي بــرز أخــيــرًا بــن السعودية واإلمــ
ظل السير اإلماراتي بمسار سياسي متعارض مع التوجهات السعودية في الفترة 
األخيرة. وإن كان طابع الخاف الحالي يحمل أبعادًا اقتصادية، مع معارضة أبوظبي 
خفض إنتاج النفط خال اجتماع »أوبــك+« األخير، إال أن جــذوره السياسية أعمق، 
وبدأت تبرز على السطح تحديدًا مع نهاية عهد الرئيس األميركي دونالد ترامب وتولي 
خلفه جو بايدن، وهو ما أدى إلى ظهور انفتاح سعودي على »خصوم األمس«، األمر 

الذي يبدو أنه ال يعجب اإلمارات.
كثيرة هي املعطيات التي كانت تؤشر إلى أن »لحظة فراق« هذين الحليفن ال بد 
أن تأتي يومًا مــا. هي لم تحصل اآلن، لكن في حــال استمر سياق الخاف في 
منحاه الحالي، فإنها بالتأكيد باتت قريبة، وال سيما أنه أصبح واضحًا أن أبوظبي 
النظر عن املصالح السعودية.  تسير وفق محددات استراتيجية توسعية بغض 
أمر كهذا بدأ في اليمن، مع انقاب اإلمارات على فكرة التحالف الذي قام إلعادة 
الشرعية اليمنية إلى الحكم بعد االنقاب الحوثي، لتدعم االنفصالين في الجنوب 
بــدأ في ظل  الدعم  التي تخدم املصالح اإلمــاراتــيــة. هــذا  الدولة  لتأسيس ما يشبه 
إلــى موقف سعودي  تــرامــب، ما أدى  األزمــة الخليجية وحصار قطر، وفــي عهد 

مخفف من تصرفات الحليف. 
الفاعلن  املنطقة  السعودي واإلماراتي متقاربن من بقية ملفات  املوقفان  وإذا كان 
فيها، على غرار مصر وليبيا وقطر وتركيا، إال أن أمورًا كثيرة تغيرت اليوم، وتبدلت 
املعطيات واالستراتيجيات، السعودية تحديدًا، من كثير من هذه امللفات. األمر الذي 
وتسعى  ليبيا،  في  خليفة حفتر  دعمها  على  تــزال  ال  فهي  كليًا،  أبوظبي  تتجاهله 
بشكل حثيث إلى تدمير العملية السياسية، رغم أن الرياض رحبت باالتفاق الليبي 
األخير ودعمته. األمر نفسه في ما يتعلق باألزمة الخليجية، فاملصالحة التي أنهت 
التهجم  لم توقف  والدوحة،  الرياض  للتعاون بن  بابًا واسعًا  حصار قطر، وفتحت 
اإلماراتي الدائم على الدوحة، وهو ما بدا في حمات إعامية وتمويل أفام تسعى 
إلى تشويه صورة قطر. وال تخفي اإلمــارات عدم رضاها عن املصالحة، والتقارب 
القائم بن السعودية وقطر، ودل على ذلك مقاطعة وزير الخارجية اإلماراتي االجتماع 
النهضة،  الــدوحــة لبحث قضية سد  الــذي عقد في  العرب  لـــوزراء الخارجية  الــطــارئ 

واكتفت أبوظبي بحضور مندوبها في الجامعة العربية.
األمر نفسه ينسحب على العاقة مع تركيا، واالنفتاح الذي تبديه الرياض تجاه أنقرة، 
 جذريًا يجري في السياسة السعودية ال يتطابق مع املواقف 

ً
فاإلمارات ترى أن تحوال

اإلماراتية الراديكالية في ما يخص من تسميهم رعاة »اإلسام السياسي« الذي كان 
الخصم األساس لهذا التحالف طوال السنوات السبع املاضية. 

وإضافة إلى هذه املعطيات السياسية، والتي يمكن الزيادة عليها الكثير من امللفات 
الــتــي ال تتسع لها مساحة املــقــال، هــنــاك عــوامــل اقــتــصــاديــة أســاســيــة ســتــؤدي في 
النهاية إلى الفراق بن الطرفن، خصوصًا أن مشروع 2030 الذي وضعه ولي العهد 
االقتصادي  املــحــور  السعودية  تــكــون  أن  إلــى  بــن سلمان يسعى  الــســعــودي محمد 
للمنطقة، األمر الذي سيسلب اإلمــارات، وتحديدًا دبي، هذا الدور في املرحلة املقبلة. 
لديها  اعتمادات لشركات  قــرارات تمنع منح  بــدأت عمليًا عبر  السعودية  والخطوات 
مقار إقليمية في غير السعودية، ما يعني املطالبة ضمنًا بنقل كل الشركات األجنبية 
العاملة في اإلمارات إلى السعودية، وبالتالي إنهاء الدور االقتصادي الذي كانت تؤديه 
دبي. هذا األمر تنظر له أبوظبي بالكثير من القلق، وكان الفتًا قبل فترة هجوم إحدى 
الذي يعد في  املمولة إماراتيا على مشروع مدينة »نيوم«  اللندنية  العربية  الصحف 

صلب »رؤية 2030«.
من الواضح أنه خال الفترة املاضية كانت نار خافات الحليفن تعّس تحت رماد 

الضرورات االستراتيجية التي زال الكثير منها، لتبدأ النيران بالظهور إلى العلن.

باسل طلوزي

ا، بعد أن أمضى سحابة  ا عادّيً
ً
هو من ذلك الطراز الذي أصبح املوت بالنسبة له شأن

، بحكم عمله، 
ً

عمره حارًسا لثاجة املوتى في أحد املستشفيات، فقد كان مسؤوال
عن استقبال الجثث حديثة الوفاة، وتصنيفها من حيث االسم والجنس والعمر، ثم 
الحائط من  تحتل نصف  التي  الضخمة  الثاجة  في  لحجمها  املائم  الــدرج  اختيار 
يتوسط  الــذي  املعدني  الحوض  للموتى، وغسلهم في  املخصصة  الــســوداء«  »الغرفة 
الغرفة. كان ُيدخل الجثث وُيخرجها كأنه يتعامل مع ملفات أرشيٍف مكّدسة في درج، 
وال يستغرقه الوقت لحظاٍت لسحب »امللف« أو حشره في مكانه. األغرب من ذلك أنه 
ا، أن يستثمر ثاجة املوتى لحفظ أطعمته القابلة للتلف، فراتبه الضئيل لم 

ً
ارتأى، أيض

يكن يتيح له اقتناء ثاجٍة في منزله املتواضع، فعمد إلى تخصيص درج كامل لهذه 
ه الجوع، عن 

ّ
الغاية، يكّدس فيه طعامه ومشروباته في ذلك الدرج، وال يتوّرع، كلما عض

فتح الــدرج، وإخــراج ما تيّسر من الطعام اللتهامه. صحيٌح أنه كان يتحاشى إخراج 
الطعام في أوقات الغسل، لكن سأمه من االنتظار الطويل كان يدفعه إلى اقتحام طقوس 
إلى  يتّجه  أن  يلبث  ما  ثم  السام بصوٍت خافت،  فُيفشي  الــوقــار،  ًعا 

ّ
الغسل، متصن

الثاجة، ويسحب درًجا من أدراجه الطويلة، ويتناول كيس طعامه، وسط ذهول الرجال 
املنهمكن بغسل املّيت. با شك، هو يتفّهم سبب ذهولهم، غير أنه كان قد برمج نفسه 
منذ أمد بعيد على تجاوز هذا املوقف، وليس أمامه خيار غير استخدام ثاجة املوتى 
ا أن يلجأ إلى ابتياع طعام جاهز، وهو ما  لحفظ طعامه من العطب، وإال سيكون مضطّرً
ال يستطيع تكّبد نفقاته. كان يدلف من باب الغرفة الباردة خارًجا بسرعة، كمن اقترف 
الكيس  فيفّض  ه،  يقتعد كرسّيً ثم  للغرفة،  املجاور  كــوخ حراسته  ويتجه نحو  ذنًبا، 
ويفرد محتوياته على طاولٍة خشبّيٍة صغيرة أمامه، ويشرع بتناول وجبته كاملعتاد، 

كأنه في بيته تماًما، وكأن الطعام منتزع من ثاجة املنزل، ال من ثاجة املوتى. 
األداء،  من حيث  الثاجة  هي  فالثاجة  ا«،  »عملّيً  

ً
رجــا يكون  أن  عليه  يتعّن  وكــان 

صنعت لحفظ الجثث أو الطعام. أما املفاضلة فبنت أفكار البشر الذين يميلون إلى 
»الخصخصة« و»التفريد«، وإلى ابتكار املصفوفات و»التجنيس«، أما هو فا تعنيه 
، إن جاورت حبة طماطم رأس مّيت؟ هل 

ً
تلك التصانيف والفهارس. ما الضير، مثا

الحّبة مثله  الطماطم؟ هل ستموت  أم يقلل من شــأن  امليت،  ينتقص ذلــك من حرمة 
وتصبح غير صالحة لألكل؟ ملاذا ال يكون العكس هو الصواب، بمعنى أن ثاجة املوت 
ستتحول إلى ثاجة حياة؟.. عندما يتوصل إلى هذه النتيجة، يتفاقم إعجابه بقدرته 
الــبــاردة، فاملشهد  الغرفة  أمــا في  بــالــغ.    التهام وجبته بحياد  التكّيف، ويتابع  على 
يقطعون مهّمتهم بغسل  ما  عــادة  الذين  الواجمن،  للرجال  بالنسبة  تماًما   

ٌ
مختلف

 من الوقت، وهم يراقبون الحارس الذي يظنون أول األمر أنه بصدد إخراج 
ً
امليت برهة

ا، 
ً
جثة جديدة، لكنه يباغتهم بإخراج الطعام، فينظرون إليه باندهاٍش ممزوٍج، أحيان

بمشاعر متضاربة: هل هم أمام رجل مغامر أم إنسان منزوع املشاعر؟
ــى فــي أحــد 

ّ
عــنــدمــا اقــتــرب مــوعــد تــقــاعــده حـــدث مــا لــم يــكــن فــي الــحــســبــان، فــقــد تــلــق

الصباحات كتاب االستغناء عن خدماته، بعدما تفاقمت الشكاوى املقّدمة بحقه من 
أهالي املوتى الذين شعروا أن فعله ينطوي على استخفاف بموتاهم الذين ال ينبغي 
 عن أن هذا الفعل »الهمجي«، 

ً
أن يشاركهم شيٌء بثاجتهم املخّصصة لهم، فضا

 على أن صاحبه شخٌص غير ســوّي وال يجوز أن يعمل في 
ّ

حسب وصفهم، يــدل
ــرون على فــيــٍض هــائــل من 

ّ
يــتــوف أنـــاس  الــتــي ال تحتمل غير  املستشفيات، حــصــًرا، 

التي يحتاجها املرضى في رحلة عاجهم. ومن شأن مثل هذا  املشاعر اإلنسانية 
الذي شغلوه في حياتهم بعد موتهم،  الفعل أن يشعرهم بأنهم سيفقدون حّيزهم 
ولربما تشاركهم فيه حّبة خيار أو طماطم. كان قرار اإلقالة حاسًما، ولم تفلح كل 
محاوالت الحارس »الهمجي« في ثني إدارة املستشفى عن قرارها، فلم يكن أمامه 

غير االنصياع لقرار الفصل، فخرج ال يحمل غير كيس طعامه الفقير.
في الخارج، داهمه شعور غريب بالبرد، على الرغم من الشمس القائظة.. كانت أطرافه 

ا، أو باألحرى كأنه يدخل ثاجة املوتى. ا قطبّيً
ً
تتيّبس رويًدا كأنه يدخل عامل

فاطمة ياسين

انتهى االجتماع السادس من محادثات فيينا النووية قبل حوالي ثاثة أسابيع، من 
إيــران وممثلن عن روسيا  دون تحديد موعد لاجتماع املقبل، وقد عقد بحضور 
غير  أميركية  وبمشاركة  األوروبـــي،  واالتــحــاد  وأملانيا  وبريطانيا  وفرنسا  والصن 
مباشرة. عقب االجتماع، حاول الجانب اإليراني أن يظهر تفاؤال عكسه قول رئيس 
تقّدما نسبيا، وإن قضايا خافية  أحــرز  إن وفــده  التفاوض، عباس عرقجي،  وفــد 
كثيرة قد تم حلها، وبقي قليل منها عالقا ينبغي معالجته. ولكن عرقجي غّير لهجته 
املتبقي لن يكون سها! وجــاء تصريح  الطريق  التصريح نفسه، فاعترف بأن  في 
قال  التناقض، حن  هــذا  ليزيل  األميركي، جيك سولفيان،  القومي  األمــن  مستشار 
بعبارة صريحة إن املسافة كبيرة بن األطراف وبشأن قضايا رئيسية وجوهرية في 
االتفاق. غيمة كبيرة تسد أفق املحادثات، وال يوجد موعد جديد ملحادثات جديدة، 
وقد قال عرقجي إن الجولة السابعة إذا عقدت لن تكون األخيرة. إذا وضعنا املتغير 
الجديد، وهو وجود الرئيس اإليراني املتشدد الجديد، إبراهيم رئيسي، الذي سيتسلم 
منصبه في الثالث من الشهر املقبل )أغسطس/آب(، عندها يمكن التنبؤ بأن وضع 
هذه املفاوضات سيكون صعبا. كان الرئيس األميركي، جو بايدن، راغبا في إعادة 
الحياة إلى االتفاقية التي انسحب منها سلفه ترامب الذي طبق عقوبات قاسية على 
إيــران، وتركها تعاني اقتصاديا، وراغبا في إدخــال تعديات على االتفاقية بشأن 
الصواريخ البالستية، وكانت في يده ورقة ضغط إضافية، منحه إياها ترامب ذاته، 
بغير قصد، وهي العقوبات الجديدة. صار الهّم اإليراني منصّبا نحو إزالة العقوبات 
تــرامــب، وهــي األقسى واألشــد ضــررا، فيما  التي فرضها  بشكل كامل، خصوصا 
رغب بايدن في إزالة بعضها ومراقبة السلوك اإليراني، فيما يخص النشاط النووي 
، ومــا لبثت أن 

ً
والــصــاروخــي، تمهيدا إلزالــة بعضها اآلخــر. بــدأت املفاوضات بطيئة

اكتسبت زخما أوصلها إلى الجولة السادسة من دون تحقيق ما كان يجب تحقيقه. 
وقد مضت اآلن ستة أشهر على احتال بايدن مقعده في البيت األبيض. ويبدو أنه قد 
بدأ يفقد صبره نحو تلك املفاوضات، وليست لديه نية في إبقاء النافذة مفتوحة، وهو 
البيت األبيض، فلدى بايدن أجندة أكثر أهمية، وهي الشأن  ما عكسته تصريحات 

الداخلي األميركي وتطوراته، بعد أن دخل عامل كورونا مثبطا للسياسة في العالم.
قد يرغب إبراهيم رئيسي في تمثيل دوره املتشدد على أكمل وجه، وإظهار التزّمت 
في إدارة مفاوضات الجولة املقبلة. وقد تتضح لنا الطريقة التي ستذهب بها إيران 
إلى مفاوضات الجولة الجديدة، من خال ما أفادت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
يوم الثاثاء، بأن إيران اتخذت خطواٍت لصنع صفائح وقود معدنية من اليورانيوم 
املخصب بنسبة 20٪. األمر الذي يتجاوز االتفاق املوقع في العام 2015، وتعّد هذه 
أن  النووية، ما يعني  القنبلة  املهمة إليــران في طريق حيازة  املراحل  الخطوة إحــدى 
الخيار النووي اإليراني يبدو نهائيا، وتبدو طهران أنها تخطط ملفاوضات ال نهائية، 
يمكن أن تستمر سنوات، فيما تتابع بهدوء برنامجها، وصوال إلى نقطة الحصول 
على الساح الــذري. ما زالت إيران تعيش أوقاتا اقتصادية حرجة، فهي قد توقفت 
عن تزويد العراق بالكهرباء، ما تسبب في موجة غضب جماهيرية عراقية جديدة، 
وحجتها هذه املرة أن العراق ال يدفع ما عليه من مستحقات. ولكن واقع الحال يقول 
إن وضــع الكهرباء في الــداخــل اإليــرانــي يعاني األمــّريــن، وقــد ال يكون قــادرا عمليا 
على تصدير الكهرباء وهي بحاجة لها داخليا، لتسكن أوضاع الشارع الذي يغلي 
املنطقة  بمستقبل  وتستهن  بالسياسة  إيــران  تعبث  نفسه،  الوقت  وفــي  بالغضب. 
كلها، بإصرارها على املضي في برنامجها النووي، على الرغم مما تعانيه وما قد 
يفرض عليها، سواء من الواليات املتحدة أو من إسرائيل، حيث هناك رئيس حكومة 

جديد متشّدد ومتربص وينتظر فرصة لتثبيت كرسيه.

محمد أبو رمان

هل يمكن أن يتحّول الجوع إلى أرقام نمّر عليها من دون أن ندرك حقيقة ما تعنيه 
 أن تقرأ تقرير 

ّ
من تداعيات ودالالت مجتمعية وثقافية وإنسانية مقلقة؟ ما عليك إال

منظمة أوكسفام )اتحاد دولي لجمعيات خيرية( الذي صدر أخيرًا »فيروس الجوع 
اليمن وســوريــة  الــجــوع؛  تــواجــه خطر  كـــرت فيه ثــاث دول عربية 

ُ
ذ ينتشر«، والـــذي 

والــســودان. وفقًا للتقرير، ُيَعّد اليمن ثاني أســوأ دولــة من ثاني أكبر أزمــة غــذاء بعد 
اليمنين يحتاجون مساعدات  الديمقراطية، إذ تفيد األرقــام بأّن 70٪ من  الكونغو 
غذائية عاجلة. وحجم األضرار التي لحقت بالزراعة في اليمن، باإلضافة إلى سورية، 
الداخلية وأزمــة كــورونــا، كبيرة جــدًا، وهنالك تفصيات عديدة في  الحروب  بسبب 
التقرير عــن حــالــة هــذه الــبــاد، إذ يعيش مــايــن البشر فــي حــالــة »خـــوف« حقيقي 
العراقيون يهجمون على  املحتّجون  كــان  األثــنــاء،  فــي  اليومية.  األوضـــاع  تــردي  مــن 
شركات الكهرباء، احتجاجًا على االنقطاعات املستمرة والطويلة للكهرباء، في حّر 
 

ّ
الصيف. والوضع ال يختلف في سورية، إذ تنقطع الكهرباء باستمرار، فيما يصطف
اللبنانيون في طوابير طويلة بانتظار الوقود، مع تدهور األوضاع االقتصادية واملالية 
في الباد. الكهرباء والجوع ليسا مصدر الخوف الوحيد لدى السورين واليمنين، 
الداخلية هناك،  الحروب  تركوا منازلهم تحت وطأة  الذين  املشّردين  فهنالك ماين 
فا أمن وال سام وال أفق واضحًا في املستقبل. ووفقًا لتقرير »أوكسفام« وتقارير 
الثمن  اليمن وسورية، فــإّن النساء واألطفال هم من يدفعون  دولية أخــرى عن حالة 
والسودان؟  اليمن وسورية  األمــر على  يقتصر  اإلنسانية. هل  الكوارث  لهذه  األكبر 
ماذا عن العراق الذي يمتلك مصادر الثروة الزراعية والنفطية واألهم البشرية؟ إلى 
أين وصل ترّدي الخدمات؟ وباقي الدول العربية التي تعاين ارتفاعًا غير مسبوق في 
أرقام البطالة والفقر وفشل التنمية، بينما يعيش ماين البشر في حالة رعب يومي 
الصحّية،  املنظومات  انهيارًا في  أخــرى  األمنية، وتشهد دول  األوضــاع  حقيقي من 

ودول أخرى ال يزال عشرات اآلالف من املعتقلن في سجونها؟
الــخــوف عــربــيــًا كـــان خـــال عــقــود ســابــقــة مــرتــبــطــًا بــالــســطــوة األمــنــيــة عــلــى الــحــيــاة 
السياسية ومصادرة حقوق اإلنسان املدنية والسياسية، ومنع الحريات العامة، كان 
القسري  الــرأي، وربما االختفاء  التعبير عن  السجن واالعتقال والخشية من  يعني 
في السجون واملعتقات. أّما الخوف.. عربيًا، اليوم، فيعني أكثر من ذلك بكثير. حتى 
اإلنسان البسيط، املبتعد عن السياسة ومصائبها، القانع بلقمة الخبز، واالبتعاد عن 
العمل السياسي، واملؤمن بالخاص الفردي، فلم يعد ساملًا هو اآلخر، ال في منزله وال 
بن أهله. أّما الشباب العربي الذي حلم بربيٍع يخرج به من كهف االستبداد والفساد، 
اليومي،  الفردية واألمــن  إلى أبسط حقوقه اإلنسانية، بالعمل والكرامة  اليوم  فينظر 
حلمًا  واليمنين  والعراقين  السورين  ماين  لدى  ل 

ّ
وتمث كبيرًا،  طموحًا  بوصفها 

بعيد املنال. لم يعد الخوف سياسيًا، مرتبطًا باألمثال املتوارثة املعروفة، وال بالتكّيف 
، ال يكاد يخطئ فردًا واحدًا 

ً
في أنظمة القمع الشمولية العربية، بل أصبح عامًا شاما

في مجتمعات عربية كثيرة. منذ عام 2011 هنالك أجيال ال تعرف ماذا يعني األمن 
أو السام أو الحياة الطبيعية، وبات الجيل الجديد بأسره مهّددًا، في الحّد األدنى بحالة 
عدم اليقن، كما يرصد كتاب مهم صدر عن مؤسسة فريدريش إيبرت قبل أعوام 
قليلة دراسة مسحية عن حالة الشباب العربي في ثماني دول تقريبًا، وكان عنوانه 
»عدم اليقن«. لدى الصديق حسن أبو هنية مقولة عميقة في نقاشه ألسباب صعود 
تنظيم الدولة اإلسامية )داعش(، إذ األصل أن نتساءل كيف ال يمكن أن يكون هذا 

التنظيم العدمي الدموي هو النتيجة املنطقية لألوضاع العربية؟! 
الـــرزاز  الــيــوم يتخطى شخصيات روايــــات تيسير ســبــول ومــؤنــس  الــخــوف عــربــيــًا 
ه الشخصيات 

ّ
وسعدالله ونوس وممدوح عدوان ورواية مصطفى خليفة »القوقعة«، إن

التي نراها في رواية »املوت عمل شاق« لخالد خليفة و»فرانكشتاين في بغداد« ألحمد 
السعداوي و»عازف الغيوم« لعلي بدر، و»حكاية العربي األخير« لواسيني األعرج.

السعودية واإلمارات: 
حان الفراق؟

ثالجة األحياء

ماذا يعني الخوف عربيًا؟
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آراء

مصطفى البرغوثي

ـــل الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة ومــمــارســاتــهــا 
ّ
تـــمـــث

فـــي فــلــســطــن مــزيــجــا كــريــهــا مـــن االضــطــهــاد 
الـــقـــومـــي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وعــمــلــيــات 
الــذي  العنصري  والتمييز  الــعــرقــي،  التطهير 
فاق، في بشاعته، نظام األبرتهايد العنصري 
الـــذي كــان ســائــدًا فــي جــنــوب أفريقيا، قبل أن 
يــســقــطــه الــنــضــال الــشــعــبــي وحـــركـــة املــقــاطــعــة 
العاملية. وعلى الرغم من املعرفة الواسعة بما 
يتعّرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد 
على يد إسرائيل، فان غالبية مظاهر التمييز 
زالـــت خافية على  مــا  العنصري ومــمــارســاتــه 

شعوب املنطقة.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء حــــركــــة مـــيـــرتـــس، إلـــــى حــــد مـــا، 
وتؤيد،  الصهيونية،  ــزاب  األحـ جميع  ى 

ّ
تتبن

وتشارك في تنفيذ قوانن التمييز العنصري 
بحد  الصهيونية،  العقيدة  ألن  ومــمــارســاتــه، 
الحق في  أن  ذاتــهــا، قامت وترتكز على فكرة 
فــلــســطــن هـــو لــلــيــهــود، ولــلــيــهــود فـــقـــط، وأن 
أصحاب األرض األصلين، أي الفلسطينين، 
التخلص منهم. وفــي هذا  هــم »أغــيــار« يجب 
اإلطـــــار، يــمــتــزج الــفــكــر الــســيــاســي الــعــنــصــري 
االقــتــصــاديــة االستغاللية، ومع  املــصــالــح  مــع 
ستغل، 

ُ
ت الــتــي  املــحــّرفــة  الدينية  امليثولوجيا 

ليس فقط لتجنيد يهود العالم لخدمة الفكر 
ــاٍم واســـعـــٍة  ــســ الــصــهــيــونــي، بـــل ولــتــجــنــيــد أقــ
الــكــنــائــس اإلنجيلية  مــن املــحــافــظــن وأتـــبـــاع 
املتطّرفة لخدمة الحركة الصهيونية وأهدافها 
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة، واالقـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــــتــــوســــعــــيــــة الــ

والجيوسياسية.
الــقــوانــن  عــبــر  الــعــنــصــري  التمييز  ويتغلغل 
الحكم  ومــراســيــم  القومية،  كقانون  الــجــائــرة، 

الفيتوري شعيب

ما إن انطلق حوار امللتقى الليبي في جنيف 
فــي الــشــهــر املــاضــي )يــونــيــو/ حـــزيـــران(، إال 
وكــانــت عــالمــات فشله تلوح فــي األفـــق، غير 
أن هذا الفشل املتوقع لم يكن أحٌد ليتوقع أن 
يكون منعدم النتائج على اإلطالق، باعتبار 
أنه ُمّهد له منذ مدة ليست قصيرة، فالقاعدة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي يــجــب أن تـــكـــون جــاهــزة 
الــــ 75 )أعـــضـــاء ملتقى  ومــعــتــمــدة مــن لجنة 
للعلن  قد خرجت  أمميا،  املختارين  الحوار( 
في شكل مسودة ناقشها مثقفون ومهتمون 
كثيرون، لعل فيها شيئا من التوافق أو حتى 
االقــتــراب وانتهاء االنــقــســام، إال أن مــا حدث 
بمقترحات جديدة  أتــى  أخــيــرا،  امللتقى،  فــي 
للقاعدة الدستورية، ليس فيها من التوافق 
إال اســـمـــه أو شــــعــــاره، كــمــا هـــو واضــــــٌح من 
العلن، فبدل أن  إلــى  التي خرجت  املــســّودات 
ستبعد من هذه القاعدة اإلجراءات الجدلية 

ُ
ت

ز االنقسام واالختالف، إذا بها تأتي 
ّ
التي تعز

 
َّ
بكل مواطن االختالف وترتكز عليها، وكأن

هــذا امللتقى أريــد لــه ذلــك بطريقة أو أخــرى. 
أعـــضـــاء امللتقى  بـــن  كــبــيــر   

ٌ
ثــّمــة خــــالف إذا، 

الــعــســكــري اإلســـرائـــيـــلـــي، وقــــوانــــن الـــطـــوارئ 
البريطانية، في كل مناحي الحياة السياسية 
ــيـــن، بـــغـــرض  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
اســـتـــغـــاللـــهـــم، واضـــطـــهـــادهـــم وخـــنـــق مـــــوارد 

حياتهم، على أمل دفعهم إلى الرحيل.
هناك أربــعــون ألــف زوجــة وزوج فلسطينين 
ــائـــالت، أحـــد األزواج فــيــهــا مـــن أراضـــي  مـــن عـ
1948، واآلخـــــر مـــن بـــاقـــي األراضــــــي املــحــتــلــة، 
مـــحـــرومـــون مـــن حــقــهــم فـــي الــعــيــش مــعــا في 
ــه الكنيست 

ّ
بــيــٍت مــشــتــرك، بسبب قــانــون ســن

ــائــــالت، وســقــط  ــعــ اإلســـرائـــيـــلـــي ملـــنـــع شـــمـــل الــ
أركــان  بــن  املناكفات  أخــيــرا، بسبب  تجديده، 
الــيــمــن اإلســرائــيــلــي، ولــكــنــه ســيــعــود عندما 
تــطــغــى هــيــمــنــة الــعــنــصــريــة عـــلـــى الـــخـــالفـــات 
 أخــــرى مــن الــعــائــالت 

ٌ
الــثــانــويــة. وهــنــاك آالف

حرم من حق العيش تحت سقف واحد، 
ُ
التي ت

ألن أحد األزواج من القدس واآلخر من الضفة 
الغربية أو قطاع غزة.

لــلــتــمــيــيــز  آخــــــر  ــــوذج  ــمـ ــ نـ اإلداري  االعــــتــــقــــال 
العنصري، حيث يمكن أن ُيزّج الفلسطيني في 
السجن سنواٍت من دون توجيه أي اتهام له، 
أو إجراء أي محاكمٍة، واملقّرر الوحيد في هذه 
الــقــضــايــا لــيــس الــقــضــاة، بــل أجــهــزة الــشــابــاك 
يــســتــطــيــع  ــة. وال  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ واملـــــخـــــابـــــرات 
الفلسطينيون قهر هذا االعتقال إال باإلضراب 
ــا في  ــ ــــذي يــحــمــل دومـ الـــطـــويـــل عـــن الـــطـــعـــام الـ
الــحــيــاة، كما جــرى مع  فــقــدان  طياته مخاطر 
عــطــوان،  أبــو  الغضنفر  الفلسطيني  املناضل 
الذي أضرب عن الطعام 65 يوما، ووصل إلى 
ــــوت، قــبــل أن يــرضــخ اإلســرائــيــلــيــون  ـــة املـ

ّ
حـــاف

ويفرجوا عنه.
ولــكــن الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري يــمــتــد إلــــى دوائــــر 
ــا ذكــــــــر. إذ هـــنـــاك  ــ ــل مـ ــ ــن كـ ــ ــق مـ ــ ــمـ ــ أوســــــــع وأعـ

في إقرار قاعدة دستورية تسير بليبيا إلى 
شــيء مــن االســتــقــرار. ومــن الــواضــح، أيضا، 
لــن ُيحسم  االخــتــالف  هــذا  أن  امللتقى  ملتابع 
بــســهــولــة، إال إذا ُوجـــــدت مــتــغــيــراٌت دولــيــة 
ــوافـــق بــاتــجــاه  ــتـ تــضــغــط نــحــو شـــــيٍء مـــن الـ
التسوية وإقرار القاعدة الدستورية بطريقٍة 
ثمة  أن  غــيــر  وارد،  األمـــــر  وهـــــذا  أخــــــرى،  أو 
الدستورية،  القاعدة  تنتظر  أخــرى  معضلة 
وهي أن يعتمدها ويقّرها البرملان واملجلس 
اتجاٍه  يدفع في  وكــل منهما  للدولة،  األعلى 
الفترة  فــي  الــدســتــوريــة للبالد  الــنــظــرة  نحو 
ــار  ــسـ ــتــــمــــاد املـ ــالــــي، فــــــإن اعــ ــتــ ــالــ املـــقـــبـــلـــة. وبــ
الـــدســـتـــوري إن أنـــجـــز بــشــكــل تـــوافـــقـــي، ولــو 
جــزئــيــا، بــن املــكــونــات الــســيــاســيــة املختلفة 
في البالد، فإن بداية الطريق نحو االستقرار 
 بعد 

ٌ
نشئت، إن لم يعتِرها عارض

ُ
تكون قد أ

ذلــك. ربما ُيرجع كثيرون عدم التوافق على 
إلــى االخــتــالف في نقاطها  قاعدة دستورية 
ــو الــفــيــصــل  ــذا هـ ــان هــ ومــضــامــيــنــهــا، وإن كــ
العملي في إقرارها أو انعدام إيجادها، لكن 
ــاع الــخــالف إلــى األصــل  األصـــح مــن ذلــك إرجـ
واملـــنـــشـــأ، وهــــو فـــي اخــتــيــار لــجــنــة 75 الــتــي 
لـــم يــكــن لــلــشــعــب وال الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة 

مـــاليـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــمــن فـــقـــدوا أرضــهــم 
بــاالحــتــالل الــعــســكــري، أو الــضــم واملـــصـــادرة، 
املــســتــعــمــرات  لــبــنــاء  أراضــيــهــم  أو تخصيص 
اإلسرائيلية  املنظومة  وتحرم  االستيطانية. 
ذاتها الفلسطينين في الضفة الغربية اليوم 
مــن 85% مــن مــصــادر مياههم، ومــن أي قــدرٍة 
ــــى مـــصـــادرهـــم الــطــبــيــعــيــة.  عـــلـــى الــــوصــــول إلـ
وهــي التي تفرض على سكان غــزة )أكــثــر من 
مــلــيــونــي شـــخـــص(، حـــصـــارًا خــانــقــا مــنــذ عــام 
تــكــررت  عــســكــريــة همجية  واعـــتـــداءات   ،2006
في أعوام 2008 و2012 و2014 و2021، وأودت 
بحياة اآلالف، وسببت جراحا وعاهات دائمة 
لــعــشــرات اآلالف، وهـــو حـــصـــاٌر يــجــبــر ســكــان 
قـــطـــاع غــــزة عــلــى الــعــيــش بـــــدون كـــهـــربـــاء 18 
األحــيــان 22 ساعة  ساعة يوميا، وفــي بعض 
ـــ24، كــمــا جــعــل 95% من  ــ مــن ســاعــات الــيــوم الـ
، وغـــيـــر صــالــحــة 

ً
 أو مـــالـــحـــة

ً
مــيــاهــهــم مـــلـــوثـــة

لالستعمال اآلدمي، وأّدى إلى وقوع 80% من 
في  الجامعية  الــشــهــادات  مــن حملة  الــشــبــاب 

بحر البطالة املستمرة.
يذكر معظمنا كيف كانت قيامة الغرب تقوم، 
ووسائل إعالمه تستنفر، عندما كان االتحاد 
السفر  من  مواطنيه  بعض  يمنع  السوفياتي 
إلى الخارج، وكيف كان الكونغرس األميركي 
خــروج  لضمان  د 

ّ
تتجن الغربية  والــبــرملــانــات 

منشقن ســيــاســيــن، مــثــل شــيــرانــســكــي الــذي 
هــاجــر إلـــى إســرائــيــل، وأصــبــح مــن أشـــد رعــاة 
الــعــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة، ولــكــنــنــا ال نسمع 
دويا كهذا تجاه منع 99% من مواطني قطاع 
غزة من السفر إلى الخارج، أو الوصول، على 
األقل، إلى الضفة الغربية، أو القدس العربية 
املحتلة. وال نسمع ضجيجا حول منع معظم 
مــواطــنــي الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن الـــوصـــول إلــى 

املختلفة شأن في تكوينها، وإنما استفردت 
بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا بــإنــشــائــهــا، 
وبالتالي فإن االصطفاف فيها بنِّ وواضح 
مــن يــوم إيــجــادهــا، والــتــوافــق فيها ضعيف، 
وخير دليل على ذلك الحوارات السابقة التي 
أنشئ من خاللها املشهد السياسي الحالي 

في البالد.
السلطة  بنود شكل  إلــى  أيضا  النظر  وعند 
ــدة  ــاعــ ــقــ ــة، بـــحـــســـب الــ ــلــ ــبــ ــقــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة املــ
اللجنة  أن  نــرى  فيها،  املختلف  الــدســتــوريــة 
الــقــانــونــيــة اعــتــمــدت نــظــام انــتــخــاب غرفتن 
لــلــجــســم الــتــشــريــعــي املـــقـــبـــل، إذ يــتــكــون من 
ــنــــواب والـــشـــيـــوخ، أحـــدهـــمـــا في  مــجــلــســي الــ
طرابلس واآلخــر في بنغازي، وكأنهم بذلك 
اليوم من  البالد  القائم في  يحاكون الوضع 
بــرملــان فــي الــشــرق، واملجلس األعــلــى للدولة 
في الغرب باختالف املهام والنظام. كما أنهم 
يحاولون تكرار »لعبة« القوائم التي أوجدت 
السلطة القائمة في امللتقى الحواري السابق، 
باعتماد نظام القائمة الختيار رئيس الدولة 
ونائبه ورئيس الوزراء، وهذا األمر إن تأتى 
م  ـــقـــدِّ

ُ
ــالـــح ت ــابـــق العــــتــــبــــاراٍت ومـــصـ ــي الـــسـ فــ

الــتــوافــق فــي عـــدد مــحــدود مــن أفــــراد ملتقى 

مدينة القدس، أو زيارة أقاربهم في قطاع غزة. 
الحكومات  من  جّدية  احتجاجاٍت  نسمع  وال 
ــقـــاالت اإلداريــــــــة، وهـــدم  ــتـ الــغــربــيــة تـــجـــاه االعـ
ــنـــازل ومـــصـــادرة األراضــــــي، واالقــتــحــامــات  املـ
إزاء حرمان  وال  األطــفــال،  اعــتــقــال  أو  الليلية، 
مئات آالف الفلسطينين من حق البناء على 
أراضيهم، ومن ثم إجبارهم عندما يضطرون 
إلـــى بــنــاء بــيــوت بــــدون تــرخــيــص إســرائــيــلــي، 
ــنـــازلـــهـــم بـــأيـــديـــهـــم، أو هــدمــهــا  ــدم مـ ــ ــلـــى هــ عـ
البيوت  أصحاب  وإجبار  االحتالل،  بجرافات 

املهدمة على دفع أجرة هدمها لالحتالل.
 في العالم مثل فلسطن، 

ٌ
ال يوجد اليوم مكان

املنطقة  فــي  قــانــونــان مختلفان  يــســود  حــيــث 

الحوار، فإن تكرار هذا النظام في االنتخابات 
العامة التي يشارك فيها أفراد الشعب الذي 
الحزبي  أو  للتوافق املصلحي  ال يقيم وزنــا 
يجعل من فرص نجاحه ضئيلة، خصوصا 

ــي لــلــيــهــود  ــدنــ نـــفـــســـهـــا، واحــــــد تــفــضــيــلــي ومــ
ومــســتــوطــنــيــهــم، وآخــــــر عـــنـــصـــري عــســكــري، 
ــمـــعـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــــعـــــرب. ال يـــوجـــد  وقـ
ــان فــــي الـــعـــالـــم يـــتـــكـــّرر فـــيـــه قـــتـــل املــســنــن  ــكـ مـ
واملــســنــات، والــشــبــاب والـــشـــابـــات، بــال سبب، 
مــحــاســبــة  أو  ــيــــب  رقــ أو  حـــســـيـــب  دون  ــــن  ومــ
لجنود االحتالل الذين يتنافسون على قنص 
حياة الفلسطينين. وال يوجد مكان معاصر 
آخـــر ارتــكــبــت فــيــه جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضد 
اإلنــســانــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك جــريــمــة االســتــيــالء 
التطهير  بكامله، وممارسة  على وطــن شعٍب 

العرقي ضد 70% من أبنائه وبناته.
ــرد اإلســـرائـــيـــلـــي ســنــويــا إلــى  ــفـ ــل الـ يــصــل دخــ
دخـــل  يـــتـــجـــاوز  ال  حــــن  ــي  فــ دوالر،  ألـــــف   48
الغربية،  الضفة  في  دوالر   2400 الفلسطيني 
وحوالي 800 دوالر في قطاع غــزة. ومع ذلك، 
ــارك، ُيــجــبــر  ــمــ ــجــ ــدة الــــســــوق والــ ــ وبـــســـبـــب وحــ
ــار نفسها  ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى دفــــع األســ
ــيـــون، مـــع أن دخــل  ــلـ ــيـ الـــتـــي يــدفــعــهــا اإلســـرائـ
مثيله  عــن  ضعفا  بعشرين  يزيد  اإلسرائيلي 
الــغــربــيــة، وبــحــوالــي ستن ضعفا  فــي الضفة 

عن مثيله في غزة.
ال يــتــســع هـــذا املــقــال ملــواصــلــة تــعــداد مظاهر 
الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري، لـــكـــن األحــــــــداث أثــبــتــت 
ــذا الـــنـــظـــام لــــن يــســقــط أو  ــ ــرًا قـــاطـــعـــا، أن هـ ــ أمــ
بالوساطات  أو  العقيمة،  باملفاوضات  يـــزال، 
ــازالت لــلــحــركــة  ــنــ ــتــ ــة، أو بـــتـــقـــديـــم الــ ــادعــ ــخــ املــ
الــصــهــيــونــيــة والــتــطــبــيــع مــــع كـــيـــانـــهـــا، لــكــنــه 
ســـيـــزول بـــاملـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وعاملية،  إقليمية  مقاطعة  وبحركة  الواسعة، 
وطــنــهــم،  أرض  عــلــى  الفلسطينين  وصــمــود 

مهما كانت الصعاب.
)األمني العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

كليا  اخــتــالفــا  تختلف  الشعبية  الــنــظــرة  أن 
في إيجاد التوافق، بل تسعى إلى االنتصار 
الدولة  لقيام  تــرى فيه مشروعا  لتيار معن 
وتغليب الثورة، وإن تباينت وجهات النظر 

في ذلك.
ــــذي حــدث  كـــل هــــذا االخـــتـــالف واالنــــســــداد الـ
فــــي املـــلـــتـــقـــى فــــي جـــنـــيـــف أخــــيــــرا مــصــاحــب 
لــتــقــديــم االســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور 
أو تــأجــيــلــه، والــــذي يـــراه كــثــيــرون، وإن كــان 
لحل  اخــتــالف حقيقي وجـــاد، مخرجا  عليه 
األزمـــــة الــســيــاســيــة الــدســتــوريــة فـــي الــبــالد، 
ولو لفترة مرحلية محدودة، بداًل من إيجاد 
قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة، ربــمــا لـــن يــكــون الــتــوافــق 
فــي وجــود  السهل، خصوصا  بــاألمــر  عليها 
للبالد  االستقرار  تريد  ال  إقليمية،  تدخالٍت 
مــن جــهــة، والــتــعــديــالت الــتــي ستطرأ عليها 
إن وجـــدت فــي كــل منعطف ســيــاســي جديد 
ليبيا  لــن تخرج  أخـــرى. وبالتالي،  مــن جهة 
بهذه الطريقة من الدوامات السياسية التي 
إال  املاضية  العشر  السنوات  طــوال  اعترتها 
بإيجاد حل واقعي، يمكن أن يطبق في املدى 

القريب، ويبنى عليه في املدى البعيد.
)كاتب ليبي(

لن يسقط التمييز العنصري إال بمقاومته

ملتقى الفشل الليبي المتكرّر

لن يسقط النظام 
العنصري اإلسرائيلي 

أو يزال، بالمفاوضات 
العقيمة، 

أو بالوساطات 
المخادعة، أو 

بتقديم التنازالت

لن تخرج ليبيا من 
الدوامات السياسية 

إال بإيجاد حل واقعي، 
يمكن أن يطبق 

في المدى القريب، 
ويبنى عليه في 

المدى البعيد
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سمير الزبن

قــبــل تسعة  ــم أدرك عــنــدمــا غــــــادرت دمـــشـــق  لـ
أعــوام أن غيبتي ستطول، وأنني سأعبر إلى 
بالد أخــرى، اختبر فيها قدرتي على التكيف 
مع عالٍم غريب عني. لم أفكر يوما في مغادرة 
دمشق، على الرغم من أني ولدت فيها من دون 
أن أنتمي إليها. ولم أفهم حتى اآلن، كيف يولد 
املرء في مدينة ويكبر فيها من دون أن ينتمي 
تكونت  كيف  أفهم  ولــم  غريبا؟  ويبقى  إليها، 
هــويــتــي غــريــبــا عــن املـــكـــان، »أنــــت مــن هــنــاك«، 
)فلسطن( عليك  آخــر  بلد  إلــى  وهــنــاك تشير 
أنــت تنتمي إلــيــه، ألن والــديــك أتيا مــن هناك، 
إلى هناك، وتنجب ساللة  أبناؤك  وسينتمي 
من الغرباء؟ أكذب إذا قلت إني أحببت دمشق. 
وأكــــون مــنــافــقــا إذا قــلــت إنـــي عــشــقــت املــديــنــة. 
مغادرتها.  قبل  تجاهها  مشاعري  اختبر  لــم 
وقــبــل هــذا الرحيل الــطــويــل، لــم أغـــادر املدينة 
سوى لعدة أيام، ال تكفي لتأمل العالقة معها 
وتــأمــل حــيــاتــي الــتــي عشتها هــنــاك. كــمــا أنــه 
من الصعب أن تختبر مشاعرك تجاه دمشق، 
السؤال مطروحا،  لم يكن  وأنــت تعيش فيها. 
جــهــد نــفــســي فــي اإلجـــابـــة عــلــيــه، وجــدت 

ُ
فــلــم أ

نــفــســي، بــحــكــم املـــصـــادفـــة، فـــي هــــذا املــديــنــة، 
فعشت فيها. ولدت في املدينة غريبا، ألبوين 
غــريــبــن تــقــاذفــتــهــمــا نــكــبــة فــلــســطــن، لــيــجــدا 
نفسيهما مـــع خــمــســة أطـــفـــال فـــي دمـــشـــق. لم 
يتعلم أبي درس النكبة، ويتوقف عن اإلنجاب، 
فأضاف إلى العائلة أربعة أوالد، كنت آخرهم 
في الترتيب. لم أشعر يوما أن دمشق مدينتي، 

ولطاملا شعرُت أن هناك جدارا يفصلني عنها. 
كـــان حــســد أصــدقــائــي الــســوريــن ُيــهــّون علّي 
غــربــتــي، فــأعــرف أنــهــم غــربــاء فــي بلدهم أكثر 
مني. كانت ذروة الحسد، في األيام الكابوسية 
ًيـــقـــاد الجميع  الســتــفــتــاءات الـــرئـــاســـة، حــيــث 
ــــالن اإلذعــــــان لــلــرجــل األول الـــذي  كــقــطــيــع إلعـ
امتهن إذالل البلد بكل الطرق التي يتصّورها 
للرجل  التأييد  أما في مسيرات   مريض. 

ٌ
عقل

ا  »املـــعـــجـــزة« فــكــنــا )غـــربـــاء ومـــواطـــنـــن( جـــزء
مــن الــقــطــيــع. أيــنــمــا حللت فــهــي خــــراب«، منذ 
غـــــادرت دمـــشـــق، وكــلــمــات كــافــافــي هــــذه تــدق 
ــــي كـــجـــرس كــنــيــســة. نـــعـــم، كـــانـــت حــيــاتــي  رأسـ
خــربــة مــن قــبــل أن أولــــد، ولــيــس قــبــل مــغــادرة 
دمـــشـــق فــحــســب. لـــذلـــك يــتــراكــم الـــخـــراب على 
الخراب. لم أعرف الطبيعي، حتى أقيس عليه، 
كــيــف يعيش اإلنـــســـان الـــعـــادي فــي وطــنــه في 
 لــم أعــرفــه. كنت 

ٌ
ظــل شـــروط عــاديــة؟ هــذا تـــرف

واهما عندما اعتقدت أن اآلخرين )السورين( 
في  الطبيعي  كــان  الطبيعي.  هــو  مــا  يعرفون 
ظـــل حــكــم »الــبــعــث« أن يــكــون االســتــثــنــاء هو 
الــقــاعــدة، وكــانــت غربة السورين فــي وطنهم 
 مـــن غــربــتــي فــيــه. أنــــا والـــســـوري 

ً
أكــثــر قـــســـوة

الــــذي يــجــايــلــنــي ولـــدنـــا بــعــد حــكــم »الــبــعــث«، 
وإعــالن حالة الــطــوارئ واألحــكــام العرفية في 
مارس/ آذار 1963. لم نعرف الطبيعي، عشنا 
إلــى درجــٍة  حياتنا كلها في ظل االستثنائي، 
ــان عــلــيــه الــبــلــد قبل  ــد يـــذكـــر مـــا كــ لـــم يــعــد أحــ
»البعث« وقبل عائلة األسد التي حّولت البلد 
أكثر. ال تاريخ لسورية  إلــى مزرعة عائلية ال 
قبلها، يبدأ التاريخ وينتهي بها. وّحد القمع 

الجميع فــي ســوريــة »مــواطــنــن« وغـــربـــاء. لم 
يـــنـــل الــــســــوريــــون والــفــلــســطــيــنــيــون وحـــدهـــم 
قمعه،  النظام  وّســع  فقد  القمع،  مــن  حصتهم 
وأردنــيــن  وعــراقــيــن  اللبنانين  آالف  وشــمــل 

كثيرين وغيرهم أيضا.
ــروع  ــع فــ ــراجــ ــم يــ ــي الـــبـــلـــد لــ ال أعــــــرف أحــــــدا فــ
األمــن املــتــعــّددة، لسبٍب أو آلخــر، وكــانــت هذه 
املراجعات تسّبب الرعب للمراجعن، ماذا إذا 
لم يــعــودوا من هــذه الــزيــارة لفرع املخابرات؟ 
ــم، إنــهــا  ــرهـ ــيـ كـــمـــا جـــــرى آلالف الــــســــوريــــن غـ
وصــفــة لـــدمـــار الـــعـــائـــالت. ال أعــتــقــد أن هــنــاك 
ــٌد أفـــرادهـــا  ــ عــائــلــة فـــي ســـوريـــة لـــم يــخــتــبــر أحـ
االعتقال االعتباطي. إنها تجربة مرعبة، أنت 
تعرف متى تبدأ، لكنك ال تعرف متى تنتهي، 
وبال  بــال محاكمة  مفتوٌح  عــرفــيٌّ   

ٌ
توقيف إنــه 

قوانن وبال مرجعية. وليس هناك مدة تعّدها 
وتنقص منها األيام املقصوفة من عمرك، إنها 
مثل غيري،  وأنـــا  الــفــراغ.  فــي  تجربة تحديق 
عندما راجعت فروع األمن، أصابني الرعب من 
لــي. نعم، أصابني  ما  ق تهمة 

ّ
تلف أن  إمكانية 

ــألـــت نــفــســي، كـــم مـــن األشـــخـــاص  الـــرعـــب، وسـ
الــتــهــم، يقبعون ظلما وراء  لــهــم  ــفــقــت 

ُ
ل الــذيــن 

جـــــدران الـــفـــروع األمـــنـــيـــة، خـــســـروا كـــل شـــيء، 
ليس أعمارهم فحسب، بل وسمعتهم أيضا؟! 
نعم، لقد وّحــد الرعب الجميع في سورية، لم 
ينج أحٌد من مساءلة املخابرات، ومئات آالف 
املعتقلن في زمن األسد األب، ومجزرة بشعة 
في مدينة حماه العام 1982، لقد نجح األسد 
على  الــخــوف  وبتعميم  الــبــلــد  بـــإخـــراس  األب 
الجميع. أي وطــٍن هــذا الــذي أولــد فيه خائفا؟ 

مــا معنى أن أكـــون ســورّيــا فــي زمــن »البعث« 
ــد، ســوى أن أكــون خائفا مــن كــل شــيء؟  واألسـ
هدم، إضافة 

ُ
أفكر أحيانا، كم من العائالت ست

الــتــي هدمتها وحشية األســـد االبــن،  إلــى تلك 
ــتــحــت مــلــفــات املــخــابــرات 

ُ
إذا ســقــط الــنــظــام وف

لــلــعــمــوم؟ كـــم مـــن األبـــنـــاء واآلبـــــاء والـــزوجـــات 
الــنــظــام  أجــبــرهــم  الـــذيـــن  واإلخـــــــوة،  واألزواج 
عـــلـــى الـــوشـــايـــة بــعــضــهــم بـــبـــعـــض؟! ســتــبــقــى 
اآلثــار املدمرة للنظام وجرائمه املدمرة فّعالة 
حتى بعد سقوطه، إنــه الخيال اإلجــرامــي في 
أوسع حــدوده.  هذه السورية التي شوهتني 
معطوبن  وحّولتنا  السورين،  كل  وشوهت 

ومــخــصــيــن. كــثــيــر فــيــهــا مـــدّمـــر قــبــل ســقــوط 
االبــن  األســد  أرسلها  التي  املتفجرة  البراميل 
ــدن  املــ ــي  فــ الــــســــوريــــن  لــتــســقــط عـــلـــى رؤوس 
ــة، مــتــمــمــا مــهــمــة والــــــده في  والــــقــــرى الـــســـوريـ
سفك دم السورين. هذه السورية ال يضربني 
ِذكــرهــا يشعرني  الحنن إليها على اإلطـــالق، 

بالخوف والرعب يوقظ كل الكوابيس. 
في ظل الليل الطويل الذي عاشته سورية، كان 
الــهــامــش، حياتنا  فــي  اخــتــراع حياتنا  علينا 
الـــخـــاصـــة، بـــن الـــســـر والـــعـــلـــن، نــحــن والـــذيـــن 
يشبهوننا أوجدنا عاملا ضيقا في ليل سورية 
الـــطـــويـــل، عـــاملـــا ســـاعـــدنـــا عــلــى احـــتـــمـــال ثقل 
له  أن يكون  الحياة في ظل »البعث«، حاولنا 
معنى في ظل الالمعنى الذي عاشته سورية. 
الذين يتم اختيارهم  مجموعة من األصــدقــاء 
بعناية وخوف، ليشكلوا عاملا سفليا مضيئا 
فــي ظــل ظــلــمــة ســوريــة »الــبــعــث«. هـــذا الــعــالــم 
هو، أصدقائي، أحبتي الذين عملنا معا على 
إيجاد حياٍة ما من العدم. عالم هامشي هش، 
مــهــّدد فــي كــل لحظة بــأن يهدمه نــظــام قمعي 
 إلــيــه في 

ّ
ــن اعــتــبــاطــي. هـــذا الــعــالــم هـــو مـــا أحــ

 إلــى الحجارة والــطــرقــات، وال 
ّ
دمــشــق. ال أحــن

 إلـــى تــاريــخ الــبــلــد، وال إلـــى عــمــارة البلد 
ّ
ــن أحـ

 إلى األصدقاء الذين كانوا أجمل 
ّ
القبيحة. أحن

ما في تجربتي السورية. واليوم تكاد سورية 
تــفــرغ مــنــهــم تــمــامــا، فــهــم يــنــقــصــون كـــل يـــوم، 
وتزداد سماء دمشق ظلمة، وأعرف أن منفاي 
نهائي، وأن املؤقت هو الحقيقة الوحيدة في 

حياتي، والتي سترافقني إلى القبر.
)كاتب فلسطيني في السويد(

كيف ُتخِرس بلدًا؟ سورية نموذجًا

ستبقى اآلثار المدمرة 
للنظام وجرائمه 

المدمرة فّعالة حتى 
بعد سقوطه، إنه 

الخيال اإلجرامي في 
أوسع حدوده

العراق: موجة »دلتا« هي األشّد
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أثـــار االرتـــفـــاع الكبير فــي أعــــداد اإلصــابــات 
بفيروس كورونا الجديد في العراق، والذي 
تخطى حاجز 9 آالف إصابة يوميا في أعلى 
قلق  الجائحة،  ظهور  منذ  الــبــالد  تسجلها  حصيلة 
انتشار  من خطر  املسؤولة  والجهات  الصحة  وزارة 
الــفــيــروس مــجــددًا فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة، ال ســيــمــا مع 
الوقائية من قبل املواطنن،  لــإجــراءات  إهمال كبير 
إجــراءات  بفرض  املسؤولة  الجهات  تــردد  مقابل  في 
وقائية صارمة وفرض عقوبات على املواطنن غير 

امللتزمن بتلك اإلجراءات.
وقــالــت وزارة الــصــحــة فــي بــيــان، الخميس املــاضــي: 
الجائحة  أعلى رقم من اإلصابات منذ بدء  »سّجلنا 
بــاإلجــراءات  بااللتزام  املواطنن  اكتراث  عــدم  نتيجة 
الوقائية الذي أصبح شبه معدوم، خصوصا االلتزام 
املواطنن  داعية  االجتماعي«،  والتباعد  بالكمامات 
إلى »أخذ األمر بجدية قصوى، والعودة إلى االلتزام 
ــوزارات  ــ الـــتـــام بــــاإلجــــراءات الـــوقـــائـــيـــة«. كــمــا دعــــت الــ
واملنظمات  واألهلية  الحكومية  الــدولــة  ومؤسسات 
ــــراءات الــوقــائــيــة داخــل  كــافــة إلــى »اتــخــاذ جميع اإلجـ
مؤسساتها وااللتزام بها«، مشددة على أهمية دور 
القنوات اإلعالمية والناشطن على وسائل التواصل، 
املجتمع  ومنظمات  والعشائرية،  الدينية  والقيادات 
املدني »في بذل مزيد من الجهود للتوعية الصحية، 

وحــث املواطنن على االلــتــزام بــاإلجــراءات الوقائية، 
وتلقي اللقاح بأسرع وقت ممكن«.

بدورها، أكــدت خلية األزمــة الخاصة بمتابعة ملف 
ــبـــوع الـــجـــاري،  ــا فـــي الــبــرملــان الـــعـــراقـــي، األسـ كـــورونـ
الثالثة من الجائحة، األمر  دخــول البالد في املوجة 
الــذي أدى إلــى ارتفاع أعــداد اإلصــابــات بشكل الفت. 
ويقول مقّرر خلية األزمة في البرملان جواد املوسوي، 
»تــّم تسجيل إصابات بمتحور  الجديد«:  »العربي  لـ
 الزيادة األخيرة بأعداد اإلصابات 

ّ
دلتا«، الفتا إلى أن

ناجمة عن دخول املوجة الثالثة للفيروس، واملتسبب 
 »هـــذا املــتــحــور الشرس 

ّ
بها هــو دلــتــا«. ويــوضــح أن

الــعــراق وأدى إلـــى مضاعفة أعــــداد املــصــابــن.  دخـــل 
املصابن  على  تظهر حاليا  الــتــي  األعـــراض   

ّ
أن كما 

املوجتن  كنا نسجلها خــالل  التي  تلك  تختلف عن 
األولــى والثانية. ويشكو بعض املرضى من مشاكل 
في الجهاز الهضمي، وهو ما لم يظهر سابقا. كما 
نالحظ أعراضا غريبة تماما عّما كانت عليه الحال 
فـــي املـــوجـــتـــن الــســابــقــتــن«، مـــحـــذرًا مـــن »الـــتـــهـــاون 
بالتعامل مع املوجة الثالثة من الفيروس«. وينتقد 
الــلــقــاح في  املــوســوي »اإلقــبــال الضعيف على تلقي 
 األعــداد ال ترتقي 

ّ
عموم أنحاء الــبــالد«، الفتا إلــى أن

إلى مستوى الطموح. وهناك تخوف منه على الرغم 
تــقــوم بها وزارة الصحة  الــتــي  التوعية  مــن حــمــالت 
يضيف  الــلــقــاح.  بــشــأن  والتطمينات  األزمـــة  وخلية 
 »عــــدد الــذيــن يــتــوجــهــون لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاح 

ّ
أن

فــي الــيــوم الــواحــد يــتــراوح مــا بــن 15 ألفا و30 ألفا، 
الفريق  تــؤكــد عضو  وهـــذا قليل جـــدًا«. مــن جهتها، 
 
ّ
اإلعــالمــي الطبي فــي وزارة الــصــحــة، ربــى فـــالح، أن
تهاون املواطنن باإلجراءات الوقائية أدى إلى زيادة 
ــداد اإلصـــابـــات بــالــفــيــروس، متوقعة  ــ كــبــيــرة فـــي أعـ
املــزيــد مــن االرتـــفـــاع بــأعــداد اإلصـــابـــات خـــالل األيـــام 
 »تــهــاون املــواطــنــن أدى إلــى هذه 

ّ
املقبلة. وتــقــول إن

الزيادة ودخول العراق في موجة ثالثة من الوباء«، 
ــة الــثــالــثــة قـــد تــكــون أخــطــر   »املـــوجـ

ّ
مـــشـــددة عــلــى أن

وأشــد من املوجات السابقة، األمــر الــذي قد يتسبب 
أيضا بتسجيل زيــادة إضافية في أعــداد اإلصابات 
 »أعداد من تلقوا 

ّ
خالل األيام املقبلة«. وتشير إلى أن

اللقاح حتى اآلن بلغت مليون شخص، وهــذا الرقم 
قــلــيــل جـــدًا بــاملــقــارنــة مـــع عـــدد الــعــراقــيــن، وهـــو 40 
املواطنن على  إقبال  إلــى »ضـــرورة  داعية  مليونا«، 
تلقي اللقاح والتقيد باإلجراءات الوقائية«. وتسأل 
فالح: »ما املانع من أخذ اللقاح في الوقت الذي أثبت 
 من تلقى الجرعة األولــى من اللقاح لم 

ّ
فعاليته؟ كل

تسجل عليه أّي مضاعفات خطيرة تهدد حياته. كما 
التي  نفسها  اللقاحات  تأخذ  العالم  دول  جميع   

ّ
أن

تستخدم في العراق، وهي معتمدة من قبل منظمة 
الصحة العاملية«.

في املقابل، يحّمل عضو نقابة األطباء العراقية باسل 
الزيادة املتسارعة  الحطاب وزارة الصحة مسؤولية 
»الــعــربــي  ــدًا فـــي حــديــثــه لـــ بــــأعــــداد اإلصــــابــــات، مـــؤكـ

 »الــــــوزارة تــتــردد فــي فـــرض اإلجـــــراءات 
ّ
الــجــديــد« أن

الــوقــائــيــة، مــا دفـــع املــواطــنــن بشكل عـــام الـــى إهــمــال 
الـــوقـــايـــة، وعــــــادوا إلــــى مــمــارســة الــحــيــاة الطبيعية 
ــفــــالت ومـــجـــالـــس الــــعــــزاء  وتـــنـــظـــيـــم األعـــــــــراس والــــحــ
الذي  األمــر  االجتماعي،  التباعد  إهمال  مع  وغيرها 
ه يتوجب 

ّ
أدى إلى تسجيل إصابات كثيرة«. ويرى أن

أن »تراجع الوزارة إجراءاتها وتتخذ خطوات جدية 
الوقائية وبشكل حــازم«،  بــإعــادة تطبيق اإلجـــراءات 
 »الوزارة أمام مسؤولية خطيرة، وعليها أن 

ّ
مؤكدًا أن

تتخذ اإلجراءات بشكل صحيح«.

مجتمع
أصـــدرت السلطات اليابانية، أمـــس، أوامـــر بــإجــالء أكــثــر مــن 120 ألــف ســاكــن فــي بعض املقاطعات 
الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة، بعد أيام فقط من حدوث انهيارات أرضية في مدينة أتامي 
الساحلية في مقاطعة شيزوكا. وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية إن هيئة األرصاد الجوية 
أصدرت أعلى مستويات التحذير بشأن هطول األمطار في ثالث مقاطعات، ما دفع بعض الحكومات 
املحلية إلى إصدار أوامر للسكان باإلخالء. وقبل أسبوع، هطلت أمطار غزيرة على أتامي ما تسبب 
)قنا( بحدوث انهيارات أرضية ومقتل تسعة أشخاص على األقل وفقدان 20 آخرين.  

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات، الساحل الشرقي لجزيرة سوالويسي اإلندونيسية، بحسب 
غ عن وقوع أضرار. 

ّ
املعهد األميركي للجيوفيزياء. ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، أو ُيَبل

وضرب الزلزال القوي على ُبعد 258 كيلومترًا شمال شرقي مدينة مانادو الواقعة شمال الجزيرة. 
وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على حزام النار في املحيط 
الهادئ. وفي 26 ديسمبر/ كانون األول عام 2004، ضرب زلــزال بقوة 9,1 درجــات قبالة سواحل 
)فرانس برس( سومطرة أسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في املنطقة.   

زلزال يضرب جزيرة سوالويسي اإلندونيسيةاليابان: إجالء أكثر من 120 ألفًا بسبب أمطار غزيرة

الزيادة الكبيرة في  تشكو محافظات عراقية من 
أن  إلى  مشيرة  كورونا،  بفيروس  اإلصابات  أعــداد 
المتسارعة.  الزيادة  مستشفياتها ال تستوعب تلك 
رضوان  النجف  محافظة  صحة  عام  مدير  وقال 
ونسبة  جدًا،  كثيرة  اإلصابات  »أعــداد  إن  الكندي 
أن  إلــى  الفتًا  عالية«،  خطورة  ذات  منها  كبيرة 

»أقسام الطوارئ لم تعد تتسع للمرضى«.

مستشفيات 
تضيق بالمرضى

من  البالغ  الطالء  عامل  ميراندا،  خوليو  يشعر  لم 
العمر 48 عــامــا، بــأن خطر فــيــروس كــورونــا بات 
أول  على  لحصوله  مــوعــد  تحديد  مــع  جـــدًا.  قريبا 
جــرعــة مــن الــلــقــاح املــضــاد لــكــورونــا فــي منتصف 
يوليو/ تموز الجاري، بدا أنه ينتظر بفارغ الصبر 
 مخاوفه تنتهي. وحدث 

ّ
اللقاح، عل الحصول على 

أن مـــرض زمــيــلــه الــشــهــر املـــاضـــي، وتــبــعــتــه زوجــة 
رئــيــســه فــي الــعــمــل. تــدريــجــيــا، وجـــد جميع زمــالء 

ــد،  مـــيـــرانـــدا الــخــمــســة فـــي الــعــمــل، بــاســتــثــنــاء واحــ
أنــفــســهــم فـــي الـــفـــراش. ثـــم بـــدأ مـــيـــرانـــدا، وهـــو من 
تشيلي، يشعر بتشنجات في املعدة. وسرعان ما 
استنشاق  أجــل  مــن  يكافح  األريــكــة  على  استلقى 
كــل نــفــس. ومـــن غــرفــة فــي مستشفى يــطــل على 
شــاطــئ بــرشــلــونــة حــيــث تــعــافــى بــعــد أســـبـــوع في 
العناية املركزة، قال ميراندا: »فقط عندما يصيبك 
الفيروس، فإنك تأخذ األمر على محمل الجد«. بعد 

ــة قــصــيــرة، يــواجــه مستشفى ديـــل مــار  فــتــرة راحـ
حــادًا  ارتــفــاعــا  الشرقية  الشمالية  املدينة  هــذه  فــي 
في أعــداد اإلصابات، وخصوصا من فئة الشباب 
العناية  لدخول  أقل حاجة  هم  الذين  امللقحني  غير 
املركزة، لكنهم يتحولون بأعداد كبيرة إلى املراكز 

الصحية وأقسام الطوارئ.
في مستشفى ديل مار، ارتفع عدد مرضى كورونا 
مــن 8 إلــى 35 مريضا فــي أسبوعني فقط، مــا قد 

يكون مؤشرًا على ما تنتظره البالد ما لم يتم اتخاذ 
ــراءات صــارمــة« ضــد انــتــشــار الــفــيــروس. وال  ــ »إجــ
أجهزة  إلى  املستشفى  في  املرضى  يحتاج معظم 
الحصول  مــع  كـــاٍف  بشكل  ويتحسنون  التنفس 
على أدوية كورتيكوستيرويد. بيد أن األطباء يرون 
أن األشخاص في العشرينيات وأوائل الثالثينيات 

من العمر يصابون بالتهاب رئوي خطير.
)أسوشييتد برس(

Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة

)Getty /إدواردو بارا(



أزمات مختلفة تؤرّق السودان وعاصمته الخرطوم، 
من بينها النفايات التي تأتي تهديداتها على صعد 

مختلفة، منها البيئية والصحية والجمالية
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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــه  ــواجــ ــوات طــــويــــلــــة، تــ ــ ــنــ ــ ــذ ســ ــنــ مــ
العاصمة السودانية أزمة نفايات، 
ــفــات فــي شــوارع 

ّ
إذ تــتــكــّدس املــخــل

في  وكذلك  الفرعية  كما  الرئيسية  الخرطوم 
األزمــة   

ّ
لكن الصغيرة.  كما  الكبيرة  أسواقها 

حة 
ّ

تفاقمت فــي األشــهــر األخــيــرة وهــي مرش
لــتــفــاقــم أكــبــر، خــصــوصــا مــع فــصــل الــخــريــف 
الذي بدأ في البالد في شهر يونيو/ حزيران 

املاضي.
نــجــالء مــحــي الــديــن، مــن ســكــان حـــّي األمـــراء 
كبير  مكّب  إقامة  من  تشتكي  الخرطوم،  في 
لــلــنــفــايــات أمــــام مــنــزلــهــا يــرمــي فــيــه األهــالــي 
مخلفاتهم من بقايا طعام وشــراب وأكياس 
بالستيكية وقوارير مياه وغيرها، فتنبعث 
لجوء بعض  عند  تتزايد  كريهة  رائحة  منه 
األشخاص إلى حرقها. تضيف محي الدين 
الذباب  من  »جحافل   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

والــبــعــوض تعيش بــن أكــــوام الــقــمــامــة، إلــى 
الضالة من قطط وكــالب.  الحيوانات  جانب 
وهذا املكّب تسّبب بأضرار بيئية كبيرة في 
األمــراض بن سكانه«. وتشير  الحّي ونشر 
ــزل فــــي مـــــّرات  ــنــ  »والـــــدتـــــي تـــتـــرك املــ

ّ
إلـــــى أن

كــثــيــرة، بسبب هـــذا املــكــّب وتــذهــب لتقضي 
الدين  أياما في منزل أخــي«. وتكشف محي 
املكّب  غ  ُيفرَّ أن   »أسابيع قد تمّر من دون 

ّ
أن

ونقله بواسطة اآلليات الخاصة إلى املكّبات 
ـــه »ُعــثــر 

ّ
الــوســيــطــة والــرئــيــســة«، الفــتــة إلـــى أن

 بالنسبة 
ّ

الــحــل أّمـــا  على جثة فيه مــؤخــرًا«. 
إليها، فيكمن في »إلغاء مثل هذا النوع من 
املــكــّبــات والــعــودة إلــى نــظــام جمع النفايات 
يوميا وفــي وقــت مــحــدد، وذلــك مباشرة من 
 شــكــوى مــحــي الـــديـــن ال 

ّ
الـــســـكـــان«. ُيـــذكـــر أن

الــشــكــاوى املــســّجــلــة فــي معظم  تختلف عــن 
 من تراكم النفايات 

ّ
أحياء الخرطوم التي تئن

الــتــي صـــارت مــظــهــرًا مــن مــظــاهــر العاصمة، 
في حن يلجأ إليها مشّردون للحصول على 

غذائهم منها.
تلّوث بيئي،  النفايات في  تلك  وقــد تسّببت 
ــّيـــمـــا تــــلــــّوث مــــيــــاه الــــشــــرب فــــي بــعــض  ال سـ
البيئة  يتناول وضع  تقرير  ويفيد  املناطق. 
والتوقعات البيئية في السودان لعام 2020، 
 أزمة النفايات كانت وما زالت تؤّدي إلى 

ّ
بأن

والــواليــات،  العاصمة  مستوى  على  كـــوارث 
مشيرًا إلى أنــواع مختلفة من النفايات مثل 
بــاإلضــافــة  الــصــلــبــة مــن بالستيكية وطــبــيــة 
إلـــى تــلــك الــصــنــاعــيــة بــأشــكــالــهــا، إلـــى جانب 
َعّد من املشاكل 

ُ
مياه الصرف الصحي التي ت

البيئية املزمنة األشّد خطورة. يأتي ذلك مع 
ص من النفايات، 

ّ
محدودية في مرافق التخل

وضــعــف إنـــفـــاذ الـــقـــوانـــن، ونــقــص الـــقـــدرات 
الصلبة،  الــنــفــايــات  مــع  للتعامل  املــؤســســيــة 

منها يجريان بطريقة غير علمية. ويوضح 
 نظام الرئيس املعزول عمر البشير، 

ّ
التقرير أن

من  بإنشاء جهات خاصة لالستفادة  سمح 
النفايات من دون املرور بالدولة. 

وفي هذا السياق، يقول وزير اإلعالم املكلف 
فــي حكومة واليـــة الــخــرطــوم، يــوســف حمد، 
النفايات  تماما قضية  متفهمة   حكومته 

ّ
إن

وما تتسّبب به من قلق، وهي تعمل بخطط 
ــــدى لــلــمــعــالــجــة،  قــصــيــرة وأخـــــرى طــويــلــة املـ
 الــبــدايــة ســـوف تــكــون بــإجــراء 

ّ
مـــع الــعــلــم أن

ــاء  إصــــالحــــات تــشــريــعــيــة وقـــانـــونـــيـــة وإنـــشـ
واســعــة  بــصــالحــيــات  للنظافة  واحــــدة  هيئة 
بــداًل من سبع هيئات في املحليات. يضيف 
ــجــرى 

ُ
 عــمــلــيــات صــيــانــة واســـعـــة ت

ّ
حــمــد أن

املكّبات  صيانة  ومعها  املتهالكة،  لــآلــيــات 
تأهيل مصنع  وإعــادة  والرئيسة،  الوسيطة 
لفترة طويلة،  ــفــه 

ّ
تــوق الــنــفــايــات بعد  تــدويــر 

إلى جانب زيــادة رواتــب العاملن في مجال 
فصل  فــي  البيئية  املخاطر  وحـــول  النظافة. 
 حكومة 

ّ
الــخــريــف الــحــالــي، يــوضــح حــمــد أن

الخرطوم خّصصت أكثر من ثالثة مليارات 
دوالر(  ألــف  و700  )نحو ستة مالين  جنيه 
لدرء اآلثار املحتملة لخريف 2021، الفتا إلى 

ة معّرضة لخطر.
ّ
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شهدت الرعاية االجتماعية 
في الصين مراحل وتغيرات 

مختلفة عبر التاريخ

النفايات كانت وما زالت 
تؤّدي إلى كوارث 

في العاصمة والواليات

وعـــــــدم مــــواكــــبــــة مــــرافــــق الــــصــــرف الــصــحــي 
ــيــــاه املــســتــعــمــلــة لــنــمــّو  ومـــيـــاه املــــجــــاري واملــ
ه سوف 

ّ
املستوطنات. ويشّدد التقرير على أن

البيئة، ليس  تأثير متزايد على  لذلك  يكون 
 املناطق 

ّ
ــمــا فــي كــل

ّ
فــي الــخــرطــوم وحــدهــا إن

الحضرية األخرى.
البيئة،  يــرى الخبير املتخصص في شــؤون 
 »الــنــفــايــات في 

ّ
مــحــمــد أحــمــد الــفــيــالبــي، أن

ــطــاق« مبديا أســفــه »ملا 
ُ
الــخــرطــوم بــاتــت ال ت

الــحــال بعدما كــانــت الخرطوم  إلــيــه  وصــلــت 
في  والعربية  األفريقية  العواصم  أجمل  من 
الفيالبي  املاضي«. ويحّمل  القرن  ستينيات 
ــــى »عــمــلــيــة تــريــيــف  ــك إلـ ــ املـــســـؤولـــيـــة فــــي ذلـ
لــلــخــرطــوم حــدثــت فـــي الــســنــوات املــاضــيــة«، 
ــريـــف إلــى   »الــــذيــــن انــتــقــلــوا مـــن الـ

ّ
مــبــيــنــا أن

وقد  بيئية،  ثقافة  أّي  يملكون  ال  العاصمة 
ــاؤوا إلـــى املــديــنــة مــن دون أّي مــؤهــالت«.  جــ
التي  املتعاقبة  »الحكومات  لـ يحّملها  كذلك 
ويوضح  النفايات«.  مع  التعاطي  في  تتلكأ 
آثــار  »أكــبــر   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الفيالبي 

الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي الــحــاصــل فـــي الــعــاصــمــة، 
هو أثر الالمباالة التي يتعامل بها الجميع 
ــه 

ّ
والــتــصــالــح مــع الــنــفــايــات«، مــشــيــرًا إلـــى أن

ــكـــاســـات نــفــســيــة  ــعـ »ســــــوف يـــكـــون لـــأمـــر انـ
واجــتــمــاعــيــة خــطــرة. وبــعــد ذلــــك، تــأتــي آثــار 
ــة  ــدريـ ــا الـــصـ األمــــــــــراض الــــخــــطــــرة خـــصـــوصـ
 يكمن في 

ّ
 »الحل

ّ
منها«. ويؤكد الفيالبي أن

أن تتشارك الحكومة واملواطنن املسؤولية، 
ــاع نــظــام الــبــلــديــات بمهامها املــحــددة  وإرجــ
في إصحاح البيئة. وفوق هذا وذاك، تفعيل 
 القوانن الرادعة، 

ّ
املجموعات الشبابية وسن

وتقليص حــجــم الــنــفــايــات عــمــومــا، وإجــبــار 
الجيش  فيها  بما  كثيرة  رسمية  مؤسسات 
ــم الــســريــع وقـــوات  والــشــرطــة واألمـــــن والـــدعـ
الــحــركــات املــســلــحــة، بـــأن يــكــون لــهــا دور في 
»زيادة اإلنفاق  النظافة«. ويطالب الفيالبي بـ
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، وتــغــيــيــر الــنــظــرة 
مجال  فــي  العاملة  الــشــركــات  تجاه  السلبية 
 
ّ
ــرة بـــأن ــيــ جــمــع الـــنـــفـــايـــات، كــمــا إقـــنـــاع األخــ

املجال ليس للربح فقط«.
ــا لــتــقــريــر أعــــدتــــه هــيــئــة الـــنـــظـــافـــة فــي  ــقــ ووفــ
ــوم، وحــصــلــت عليه  ــرطـ ــخـ حــكــومــة واليـــــة الـ
 الـــخـــرطـــوم تنتج 

ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، فـــــإن ــعـ »الـ

نــفــايــات تصل إلــى 3229 طنا فــي الــيــوم، ما 
القياس  يجعلها عرضة لعالمات سيئة في 
األســـاســـي الحــتــمــاالت اإلصـــابـــة بـــاألمـــراض 
املرتبطة باملخاطر البيئية. وُيقّدر معّدل ما 
نفايات  مــن  الــواحــد  الشخص  يتخلص منه 
فـــي الـــيـــوم بــنــحــو 0.42 كــيــلــوغــرام. ويــشــيــر 
ــات املــخــصــصــة  ــيــ  عــــدد اآللــ

ّ
الــتــقــريــر إلــــى أن

ألعمال النظافة يصل إلى 535ُ آلية، ال تعمل 
منها إال 314 آلية، في حن تعّرض عدد منها 
للسرقة وتــحــّولــت أخـــرى إلــى مــجــّرد خــردة. 

ــرار الــتــي لحقت  ــ ويــقــدر الــتــقــريــر قيمة األضـ
الــنــظــافــة بــنــحــو 50 مــلــيــون دوالر  بـــآلـــيـــات 
أميركي، مع ترّهل كبير في هيئات النظافة 

ن.
َ
ت

ّ
ن مؤق

َ
بواقع موظف واحد مقابل عامل

وتـــضـــّم الـــخـــرطـــوم أربـــعـــة مـــكـــّبـــات وســيــطــة 
للنفايات فــي أحــيــاء ود نفيع وســوبــا وأبــو 
ــهــا 

ّ
ســعــد واألنــــدلــــس، يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن

ــنــشــأ بــاملــواصــفــات املــطــلــوبــة للتخلص 
ُ
لـــم ت

في  كبيرة  عيوب  وصاحبتها  النفايات  مــن 
صيانة  تكلفة   

ّ
أن علما  والتنفيذ،  التصميم 

جــنــيــه  ــلـــيـــون  مـ  200 عــــن   
ّ

ــقــــل تــ ال  مـــنـــهـــا  أّي 
أمــيــركــي(.  ألـــف دوالر  )نــحــو 450  ســـودانـــي 
 ثّمة مكّبات أخرى رئيسة 

ّ
يضيف التقرير أن

في أحياء أبو وليدات وحطاب وطيبة التي 
لــلــشــروط واملــواصــفــات  أنشئت غير مــراعــيــة 
ص 

ّ
 فرز النفايات والتخل

ّ
الهندسية، علما أن

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

في الصين يخلق نظام 
الضمان االجتماعي فوارق 

كبيرة بين سكان المدن 
واألرياف. ويدفع أطفال 

أَُسر األرياف ثمنًا كبيرًا لذلك، 
عبر تركهم يترعرعون بعيدًا 

عن الوالدين. أما خطط 
المعالجة فمتعثرة

بكين ـ علي أبو مريحيل

يـــوان، صينية تعمل فــي حضانة أطفال  لــي  ســونــغ 
في العاصمة بكن، وزوجها يانغ يشتغل في سوق 
للخضار بمدينة كوانجو )جنوب(. يتحدر كالهما من 
مقاطعة فوجيان، حيث يعيش بعيدًا عنهما طفلهما 

الوحيد البالغ 9 أعوام، الذي تتولى جدته رعايته.
»لم أستطع جلب  الجديد«:  »العربي  لـ  تقول سونغ 
ابني إلى املدينة، ألنه ال يتمتع هنا بميزات الضمان 
 إلى 

ّ
االجتماعي على صعيد الصحة والتعليم. لذا، ظل

جانب جدته في الريف، ويواصل تعليمه في الصف 
الثالث االبتدائي، وأزوره في كل فرصة تتاح لي. وقد 
جــاء خــالل عطلة عيد الربيع املاضي مع والــده إلى 

بكن، وقضينا أسبوعا معا«.
ُيعتَبر نظام الضمان االجتماعي في الصن أحد أكثر 
الهائل  الــعــدد  بسبب  تعقيدًا،  االجتماعية  األنظمة 
ــوارق االجتماعية  ــفـ والـ مــلــيــار،  الــبــالــغ 1.4  لــلــســكــان 
والطبقية، في ظل دولة اشتراكية تمارس كل أنواع 

الرأسمالية. 
وال يسمح هذا النظام بتمتع املواطنن بميزات الرعاية 
االجتماعية إال في مسقط رأسهم. وألن نمط الحياة 
الصناعية يفرض مغادرة السكان الريف للعمل في 
املدن، يترك األزواج املغادرون مالين األطفال برعاية 

األجداد في الريف.
وتشير إحصاءات صينية حديثة إلى أن أكثر من 65 
مليون طفل يترعرعون في األرياف بال رعاية األبوين، 
ما يمثل نحو 25 في املائة من إجمالي عدد األطفال 

في البالد.
وفــعــلــيــا شـــهـــدت الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة فـــي الــصــن 
ــاريــــخ. فــمــنــذ  ــتــ ــل وتــــغــــيــــرات مــخــتــلــفــة عـــبـــر الــ ــراحــ مــ
تأسيس جمهورية الصن الشعبية عام 1949 حتى 
نهاية السبعينيات من القرن العشرين، تكفل الحزب 
مشاريع  خــالل  مــن  املجتمع  باحتياجات  الشيوعي 

زراعية وشركات تملكها الدولة. 
وفي ظل سياسة اإلصالح واالنفتاح التي انتهجتها 
البشرية  املـــوارد  وزارة  1978، أصبحت  عــام  الــصــن 
والــضــمــان االجــتــمــاعــي مــســؤولــة عــن نــظــام الــرعــايــة 
املدن  سكان  على  تقتصر  كانت  لكنها  االجتماعية، 
فقط، بينما توجب على سكان الريف إعالة أنفسهم. 
ولم تطرأ تغيرات على النظام إال عام 1994، حن قدمت 
أكثر شمواًل. وفي عام 2014،  الحكومة نظام رعاية 

أعلن الحزب الشيوعي إصالحات جديدة هدفت إلى 
تعزيز وصول مواطني الريف إلى البرامج االجتماعية 
الصن  في  االجتماعي  الضمان  وُيعرف  الحضرية. 
باسم »خوكو«، ويسمح بالوصول إلى برامج تقدمها 
الحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف 
ومــعــاشــات الــتــقــاعــد وصـــنـــدوق اإلســـكـــان، شـــرط أن 

يحصل ذلك في مسقط رأس الفرد.
لرعاية  بكن  مــركــز  فــي  االجتماعية  الباحثة  تــقــول 
الــجــديــد«: »خلق  »الــعــربــي  لـــ  الطفولة، شياو مينغ، 
انحسار تطبيق نظام الضمان االجتماعي في األقاليم 
أهمها  املناطق،  اجتماعية بن  تناقضات  مجموعة 
بن الريف واملدن، حيث يتمتع السكان بأنظمة رعاية 
مــتــقــدمــة، فــي مــقــابــل حــرمــان ســكــان الــريــف التعليم 
والرعاية الصحية املتقدمن، ومعاناتهم من التفكك 
األسري، لكونه نتيجة حتمية لهجرة العمال إلى املدن 

الكبيرة«.
وتضيف: »في نهاية املطاف، يدفع األطفال املتروكون 
في الريف ثمن افتقارهم إلى رعاية أسرية متكاملة، 
علما أن األرقام الصادرة عن وزارة التنمية تشير إلى 
أن نحو 47 في املائة من أطفال الريف ال يتجاوزون 

السادسة من العمر، وأن 68 في املائة منهم ال يرون 
آباءهم إال مرة واحدة سنويا. ويعني ذلك أن الوضع 
الراهن لأطفال حرج جدًا، ويسبب لهم أمراضا نفسية 
خطرة، أبرزها االغتراب االجتماعي والفتور العاطفي 

نحو اآلباء، وتفكك مفهوم األسرة«.
وتــــرى شــيــاو مــيــنــغ أن اســتــمــرار اقــتــصــار الــضــمــان 
االجتماعي على األفــراد في مسقط رأسهم من دون 
مراعاة الفوارق االجتماعية بن سكان الريف واملدن قد 
 مشّوها عاطفيا واجتماعيا، 

ً
يفاقم األزمة، ويخلق جيال

خصوصا أن الدولة ال تستطيع إلزام اآلباء برعاية 
بــدائــل تسمح باستمرار تدفق  تــوافــر  األبــنــاء، لعدم 

األيدي العاملة إلى املناطق الحضرية«.
املــوارد  املــاضــي، أعلنت وزارة  فــي يونيو/ حــزيــران 
البشرية والتأمينات االجتماعية في الصن عزمها 
على تحسن بنود الضمان االجتماعي عبر اعتماد 
مــســتــوى واحــــد مــن املـــيـــزات بــن الــتــأمــن والتنمية 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة فـــي الـــريـــف واملــنــاطــق 
الرابعة  الخمسية  الخطة  إطــار  فــي  معا،  الحضرية 

عشرة لتنمية املوارد البشرية.
وتسعى الخطة إلى خلق أكثر من 50 مليون وظيفة 
جديدة في املناطق الحضرية، مع إبقاء معدل البطالة 
 التقاعد إلى 65 عاما، 

ّ
أقل من 5.5 في املائة، ورفع سن

بــأمــل أن يــســاعــد ذلـــك فــي الــحــفــاظ عــلــى االســتــقــرار 
االجتماعي، وجمع مزيد من األموال لنظام معاشات 
التقاعد، علما أن صندوق الضمان االجتماعي الوطني 
في الصن يعاني من عجز مقداره 740 مليار يوان 
ضت السلطات 

ّ
)112.9 مليار دوالر أميركي(، بعدما خف

مــســاهــمــات الــشــركــات الــحــكــومــيــة الــكــبــرى ملــســاعــدة 
الشركات املتضررة من فيروس كورونا. 

نفايات الخرطومتحقيق
أزمة متفاقمة تحاصر السودانيين

هموم مضاعفة لفلسطينيي لبنان مع  رفع الدعم

سعر الحليب تضاعف 
عن السابق وال نعرف ماذا 

نفعل أمام هذا الغالء

انتصار الدنان

في  املقيمون  والالجئون  اللبنانيون  يعيش 
فــي ظل  كبيرة  اقتصادية  أزمـــة  الــيــوم  لبنان 
الــدوالر،  أمــام  اللبنانية  العملة  قيمة  انهيار 
والذي رفع أسعار كل السلع في شكل خيالي، 
وتـــحـــديـــدًا تــلــك األســـاســـيـــة املـــواكـــبـــة للحياة 
الــيــومــيــة. ومـــع رفـــع الــدعــم الــتــدريــجــي باتت 
أســعــار الــســلــع األســاســيــة مــضــاعــفــة وتــفــوق 
قدرات الطبقة الفقيرة للبنانين والالجئن، 
االحتياجات  توفير  يصعب  بــات  وبــالــتــالــي 
الضرورية مثل حليب األطفال والحفاضات، 
إلى  مــواد غذائية،  مــن  العائلة  ومــا تحتاجه 

جانب تأمن األدوية لأمراض املزمنة.
ــيــــدة  بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــــــــــــــدواء، تـــــقـــــول الــــســ
الحلوة  عــن  مخيم  فــي  املقيمة  الفلسطينية 
لــالجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي جــنــوب لــبــنــان، 
الـــحـــاجـــة نــــضــــال: »أنـــــــا مـــريـــضـــة بــالــضــغــط 
ــــى أدويــــــــة شـــهـــريـــا.  ــاج إلــ ــ ــتـ ــ والــــســــكــــري، وأحـ
وبسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر واحتكار 
األدويــــــة بــــات مــعــظــمــهــا مـــفـــقـــودًا، حــتــى تلك 
التي تستخدم بال وصفة ملعالجة  البسيطة 
عــوارض بسيطة مثل ألــم الــرأس. هكذا صار 
الــذي يريد شراء  الشخص  الصيدلي ُيجيب 
دواء عادي بأنه غير متوافر أو يعطيه حبات 
قليلة توجد على شريحة واحدة من العلبة. 
وفي حالتي لجأت إلى استخدام دواء بديل 
بالفاعلية  بمواصفات مشابهة، ولكنه ليس 

ذاتها«.
ــيــــب األطـــــــفـــــــال مــن  ــلــ وفــــــــي شــــــــأن فــــــقــــــدان حــ
الــصــيــدلــيــات، والـــــذي ال تــســتــطــيــع األمـــهـــات 
ــه، تــقــول أم مــحــمــد، وهـــي من  إيـــجـــاد بــديــل لـ
مــخــيــم عــن الــحــلــوة، وأم لــطــفــلــن: »ال يمكن 
وصــف شــعــور أم ال تستطيع شـــراء الحليب 
الضروري ألطفالها. وال تعرف ماذا تجيبهم 
بالحليب.  أرز  وجــبــة  إعـــداد  منها  طلبوا  إذا 
أنـــا حــقــا مــصــابــة بـــذهـــول، وأنــفــجــر بــالــبــكــاء 
طوال الوقت ألنني ال أستطيع شراء الحليب 
املـــفـــقـــود أســــاســــا مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات لــطــفــلــي 
ــن الــســوبــرمــاركــت  الـــرضـــيـــع، وال الــحــلــيــب مـ
أعـــوام. وحتى  أربعة  العمر  البالغ من  البني 
إذا وجــد فأنا ال أستطيع شــراءه، ألن سعره 
بـــات يــفــوق إمــكــانــاتــي املـــاديـــة، وال أعـــرف ما 

العمل، وكيف سأؤمنه«.
إذ  الحفاضات،  ذاتــه  الواقع  »يشمل  تضيف: 
صـــرت أبــحــث عــن أرخـــص نـــوع منها بغض 
وقد  الجودة  كانت منخفضة  إذا  النظر عما 
تؤثر على صحة ابني. فالحقيقة أنه يصعب 
تأمينها، وقد اضطررت مرات إلى ترك ابني 
. األكــيــد أن 

ً
مــن دون حــفــاض كــي أوفـــر قــلــيــال

األسعار تتجاوز قدرتي، وأنــا ال أعــرف ماذا 
أفعل، وأقف عاجزة أمام ما يطلبه طفلي في 

محل السكاكر«.
مــن جهته، يــقــول أحــمــد، وهــو ســائــق سيارة 
أجــرة فلسطيني مقيم في مخيم املية ومية، 

ــدي أربــــعــــة أوالد،  ــ ــ شـــــرق مـــديـــنـــة صــــيــــدا: »لـ
منهم صغيران، وجميعهم يحتاجون  اثنان 
أكــثــر مــن شهر.  إلــى حليب غير متوافر منذ 
ــــود حــلــيــب  ــــوجـ ــــن نـــعـــلـــم بـ الـــحـــقـــيـــقـــة أنــــــه حـ
فـــي صــيــدلــيــة أو ســـوبـــرمـــاركـــت، نــذهــب منذ 
عندما  لكننا  لشرائه،  األولــى  الفجر  ساعات 
نــســأل عــنــه يخبروننا بــأنــه نــفــد أو أنـــه غير 
مـــوجـــود. وحــصــل أن وجـــدنـــا الــصــنــف الـــذي 
يتناوله أوالدنــا، لكننا لم نستطع دفع ثمنه 
ــا، ووقـــفـــنـــا عــاجــزيــن  ــنـ ــدراتـ الـــــذي يـــتـــجـــاوز قـ
ــابـــع: »ســـعـــر الــحــلــيــب  ــتـ ــذا األمــــــــر«. يـ ــ أمــــــام هـ
تضاعف عــن الــســابــق، ونــحــن ال نــعــرف مــاذا 
نــفــعــل أمــــام هــــذا الـــغـــالء غــيــر الــطــبــيــعــي، لــذا 
املتحدة إلغاثة وتشغيل  نطالب وكالة األمم 

الالجئن الفلسطينين )أونروا( بأن تتحمل 
وأن  الفلسطيني،  الشعب  أمــام  مسؤولياتها 
تصدر بطاقة تموين لالجئن الفلسطينين 
التي  البطاقة  غــرار  لبنان، على  في  املقيمن 
للمواطنن  اللبناني  الــنــواب  مجلس  أقــّرهــا 

الفقراء«.
وكان البرملان اللبناني قد أقّر في 30 يونيو/ 
حزيران قانون البطاقة التموينية للعائالت 
ــوة اســتــبــاقــيــة  ــطــ ــــي خــ ــا، فـ ــريــ ــهــ الـــفـــقـــيـــرة شــ
ــواد  ــ ــع الـــدعـــم عـــن األدويــــــة واملـ إلجـــــــراءات رفــ
الغذائية وغيرها من السلع الضرورية مثل 

الطحن والرز والسكر. 
لبنان،  في  املقيمون  الفلسطينيون  ويواجه 
الكهرباء  انــقــطــاع  ــة  أزمـ باللبنانين،   

ً
أســــوة

التي تؤثر على كل نواحي الحياة املعيشية. 
ويــــزداد حجم مشكالت هــذا االنــقــطــاع الــذي 
الكهربائية  املولدات  عمل  تقنن  مع  يترافق 
إلى  الذين يحتاجون  املرضى  يؤثر على  ما 
أجهزة تنفس. تقول سيدة فلسطينية تقيم 
فــي مخيم نــهــر الـــبـــارد، شــمــال لــبــنــان: »بــات 
الـــوضـــع املــعــيــشــي مـــيـــؤوســـا مـــنـــه. سنشهد 
ــفــــجــــارًا اجـــتـــمـــاعـــيـــا إذا لــــم تــنــفــذ أونــــــروا  انــ
يموت  الفلسطيني.  الشعب  تجاه  واجباتها 

إلى  واملرضى يحتاجون  الجوع،  الناس من 
أجـــهـــزة تــنــفــس، فـــي حـــن أن تــغــذيــة املــخــيــم 
بـــالـــكـــهـــربـــاء تــقــتــصــر عـــلـــى ســـاعـــتـــن يــومــيــا 
فقط، وهناك تقنن في ساعات التغذية التي 
توفرها املولدات، ما يحرم املرضى من هذه 
األجهزة. ونسأل بالتالي هل ُيعقل أن ُيحرم 
الكهرباء وبعضهم  مرضى مثل والدتي من 
يحتاج إلى أجهزة تنفس، وما الحل؟ لم نُمت 

بجائحة كورونا، لكن الفقر سُيميتنا«.
ــد« الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــاهـ ــ وكــــانــــت مـــؤســـســـة »شـ
لــحــقــوق اإلنــســان قــد أصــــدرت بــيــانــا طالبت 
فيه »أونروا« بتحمل مسؤولياتها القانونية 
واألخالقية تجاه الالجئن الفلسطينين في 
ملواجهة  استباقية  خــطــوات  وتنفيذ  لبنان، 
ــداءات استغاثة  ــ الــكــارثــة مــن خـــالل إطـــالق نـ
ــتــــمــــع الــــــدولــــــي مـــــن أجــــل  ــلـــمـــانـــحـــن واملــــجــ لـ
تــأمــن تــمــويــل طـــارئ لتغطية االحــتــيــاجــات 
ــئــــن. ودعــــــــت إلــــــى إعــــــادة  األســــاســــيــــة لــــالجــ
العينية لعموم  السلع  تنفيذ برنامج تقديم 
فــتــرة األزمـــة،  الــالجــئــن الفلسطينين طـــوال 
واملـــطـــالـــبـــة بــعــقــد مــؤتــمــر دولـــــي لــلــمــانــحــن 
لــتــوفــيــر الـــدعـــم املـــالـــي واالقـــتـــصـــادي الــدائــم 

لالجئن الفلسطينين.

غسان رمضان الجرادي

نا قد نشاهدها وهي 
ّ
من النادر جدًا مشاهدة طيور وهي تموت، في حني أن

تسقط ميتة عندما يطلق صّياد النار عليها من بندقيته. وهي، حتى عندما 
تكون في طريق الهجرة ويصيبها تعب شديد فوق البحر بعد مقاومتها 
رياحًا معاكسة، تسقط في البحر بحسب تسجيالت الرادار، ثّم تلتهمها 
البحرية. ويحصل هذا األمر كذلك عند  الحيوانات  األسماك وغيرها من 
ن من متابعة السفر، 

ّ
عبورها الصحراء وتعّرضها إلى الجفاف، فال تتمك

لكّن بعضًا منها  الحارة حيث تموت.  لذا تنزل على األرض الصحراوية 
 األعشاب التي تحتفظ ببعض املياه في وريقاتها. ومن 

ّ
قد يعيش في ظل

الهجرة  أثناء  الطيور تموت في  املائة من صغار  أّن سبعني في  املعروف 
الجواب  أعيننا؟  بأّم  رأيناها تموت  نا 

ّ
أن ألسباب متعّددة. فهل هذا يعني 

بالتأكيد: كال. فمعظمها يقتات على الحشرات والالفقاريات وهي بدورها 
الغذائية.  السلسلة  إطــار  أخــرى من ضمن  تقع فريسة طيور وحيوانات 
ها تفّرخ كثيرًا 

ّ
وألّن الطيور الصغيرة تقع في قاعدة الهرم الغذائي، لذا فإن

ها 
ّ
أن علمًا  الحيوانات،  من  لغيرها  أو عشاًء  غــداًء  الصغيرة  تلك  ل 

ّ
فتشك

السلسلة  في  ارتقينا  ما 
ّ
وكل األولـــى.  بلغت سنتها  وقــد  وتــتــزاوج  تنضج 

إلــى نصف  العدد  ليصل  الصغيرة  الطيور  تفريخ   
ّ

يقل الغذائي،  الهرم  أو 
الــحــال مع  ني كما هــي 

َ
 سنت

ّ
صغير فــي السنة، أي إلــى صغير واحــد كــل

النسور. ونظرًا إلى أّن الطيور بشكل عام صغيرة جدًا ولها كتلة جسم 
بسرعة  يحدث  التحلل  هــذا  ألّن  تتحلل،  رؤيتها  الــنــادر  فمن  منخفضة، 
كبيرة، هذا في حال لم تصل حيوانات مفترسة وأكلة جيف إلى البقايا 
والعظام،  الجيف  وأكلة  املفترسة  الحيوانات  تلك  لم تظهر  لو  . وحتى 

ً
أّوال

ى 
ّ
يتبق البقايا حتى ال  الجيفة وتلتقط  تندفع نحو  فثّمة حشرات سوف 

منها شيء. وال يختلف األمر كثيرًا عندما تصاب الطيور بمرض، ألّن من 
ها ليست على ما يرام، أن تنكفئ 

ّ
عادتها في هذه الحال، وعندما تشعر بأن

في تجاويف األشجار أو الصخور.
إّن موت الطيور في أثناء الهجرة والذي يعود إلى اإلرهــاق الشديد سببه 
بالهجرة  الخريف  تبدأ في فصل  فالطيور  الهجرة نفسها.  األســاس  في 
إلى أماكن أكثر دفئًا، فالبرد القارس في فصل الشتاء ال يجّمدها فقط بل 
يمنع عنها الوصول إلى الطعام في املناطق املثلجة. وفي طريق الهجرة، قد 
تصطدم بمباٍن أو أعمدة أو أسالك كهربائية أو مراوح الطاقة الهوائية أو 

تحترق في أثناء مرورها فوق ألواح الطاقة الشمسية.  
التفريخ في  أماكن  إلى   

ً
العودة شماال املآسي نفسها في فصل  وتتكّرر 

الربيع. لكن، سواء أكانت هذه الطيور مهاجرة أم مستوطنة ال تبرح مكانها، 
ها تتعّرض إلى تسمم جماعي بمبيدات الحشرات ومبيدات القوارض 

ّ
فإن

 ما سبق يبنّي 
ّ

التي يحظر استخدامها نظرًا إلى خطورتها الشديدة. كل
ر 

ّ
أّن ماليني الطيور قد تموت من دون أن نشاهدها، وعلى اإلنسان أن يوف

ى منها األمان.
ّ
ملا تبق

)متخصص في علم الطيور البرية(

أين تموت الطيور؟

إيكولوجيا

القرارات  بسبب  جّمة  مصاعب  الخرطوم  في  النظافة  أعمال  تواجه 
بدأب  بالعمل  منظمة  وجماعات  شركات  قيام  وكذلك  المتساهلة 
إلى تعاقد  باإلضافة  العاصمة،  البيئة في  أوضاع  االستفادة من  على 
تلك  أّن  يُذكر  معيبة.  بعقود  شركات  ثالث  مع  السابقة  الحكومة 
الشركات توّقفت الحقًا عن العمل، بعدما طالبت بمبالغ كبيرة، على 

الرغم من عدم تغطيتها سوى عدد قليل من األحياء والشوارع.

تساهل ومصاعب جّمة

ال بّد من وضع خطة متكاملة لرفع النفايات )أشرف شاذلي/ فرانس برس(

)Getty /غالبية أطفال الصين يُتَركون مع أجدادهم في األرياف )جيري ريدفيرن
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بالنسبة إلى كثيرين يعني التقدم في 
التعامل  فــي  الــرصــانــة  املهنية  الحياة 
مع الزمالء في العمل، وإظهار الجّدية 
أداء املهمات والتعامل مع  املفرطة في 
املــشــكــالت الــطــارئــة. لــكــن تــقــريــرًا أعـــّده 
كيف  كشف  بوست«  »نيويورك  موقع 
تــســاعــد الــفــكــاهــة فــي املــضــي قــدمــا في 

الحياة املهنية.
يتفق خبراء على أن الفكاهة في املكتب 
ــدرة عــلــى تــقــويــة الــعــالقــات  ــقــ تـــوفـــر الــ
والقضاء على التعبير املزعج. وتحدث 
استطالع للرأي أميركي عن أن 98 في 
فضلوا  التنفيذين  املديرين  من  املائة 
ــتـــعـــون بـــــروح  ــتـــمـ املــــوظــــفــــن الـــــذيـــــن يـ
املائة منهم أبدوا  الدعابة، وأن 84 في 
ــأن املـــوظـــفـــن املــضــحــكــن  اعــتــقــادهــم بــ

 أفضل.
ً
نفذوا عمال

أيــضــا، أظــهــر اســتــطــالع آخـــر لــلــرأي أن 
أربـــعـــة مـــن كـــل خــمــســة مــــــدراء مــالــيــن 
لــــدى املــوظــف  الـــدعـــابـــة  أيـــــدوا أن روح 
تلعب دورًا مهما في كيفية تأقلمه مع 
املهمات. أما ويل ستوري، وهي مؤلفة 
املتحدة  الواليات  في  إعالنات شهيرة 
األميركية، فتروي أن عالقتها الطريفة 
مع زميل جمع بينهما تصرف مضحك 
افتعله كلبها، وفّرت الثقة بينهما التي 
ســّهــلــت كــثــيــرًا مـــن أمــــور الــعــمــل طـــوال 
سنوات. »من املؤكد أن الضحك خدمنا 
تعاملنا  إذ  املهني،  مسارنا  فــي  جيدًا 

كصديقن مع اللكمات بسهولة«. 
إلــى ذلـــك، تــقــول جنيفر آكـــر، األســتــاذة 
الشريكة  واملؤلفة  كلية ستانفورد  في 

ــاب »الــــفــــكــــاهــــة والـــــــجـــــــّديـــــــة«، إن  ــتــ ــكــ لــ
»الــفــكــاهــة ســــالح ســــري لــيــصــبــح املـــرء 
أكثر فاعلية في العمل، وتزداد بهجته 
ــا ضــيــقــة  ــ ــــدودهــ ــي الــــحــــيــــاة. لـــكـــن حــ ــ فـ
فـــي مــعــظــم أمـــاكـــن الــعــمــل الــــيــــوم«. أمــا 
بــالــنــســبــة إلــــى أنــطــونــيــو دي ســوتــو، 
لــلــحــســابــات  األول  الــتــنــفــيــذي  املــــديــــر 
فــــي شــــركــــة »بـــيـــبـــيـــركـــوم« لــلــتــســويــق 
إلى  اضطر  بأنه  فيخبر  واالتــصــاالت، 
إظهار جانبه الكوميدي في أول يوم له 
في الوظيفة عام 2019، فحضر حصة 
مسبقا في ناٍد كوميدي، وذلك بتوجيه 
مــن مــديــره فــي الشركة الـــذي اعتبر أن 

الفكاهة جزء من روح العمل. 
األدرينالن  »انــدفــاع  وقــال دي سوتو: 
ــزز  ــ ــمــــل، وعـ ــعــ ــــي الــ جـــعـــلـــنـــي أســـتـــمـــر فـ
مــــهــــاراتــــي فــــي شـــكـــل ال ُيــــصــــدق عــلــى 
أخــاف  ال  االســتــمــاع، وجعلني  صعيد 
مـــن الـــتـــحـــدث أمـــــام الـــجـــمـــهـــور، أو من 

التعامل مع الصمت«.
ــرى الــبــعــض أن الــضــحــك »ُيــضــفــي  ــ ويـ
طـــابـــعـــا إنـــســـانـــيـــا عـــلـــى الــــقــــادة الـــذيـــن 
ــا  ــعـ ــثــــر ضـــعـــفـــا وتـــواضـ يـــصـــبـــحـــون أكــ
وتــعــاطــفــا، ويــمــنــعــهــم بــالــتــالــي مـــن أن 

يكونوا سلطوين«.
ومـــعـــلـــوم أن الــضــحــك ُيــطــلــق هــرمــون 
إندورفن )يعد من أهم مسكنات األلم(، 
ــانــــب هــــرمــــون أوكـــســـيـــتـــوســـن  ــــى جــ إلــ
)هرمون الحب(. وبالنسبة إلى الدماغ 
ــبـــه الـــضـــحـــك مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة  ُيـــشـ

والتأمل وممارسة الجنس.
)كمال حنا(

الفكاهة تساهم في 
تطوير الحياة المهنية

)Getty /الضحك »سالح سري« في العمل )اليسون لي ايسلي

فلسطينيون كثيرون يعيشون على اإلعانات )محمود غلدي/ األناضول(



20
فالشمجتمع

كورونا يقتل الحقوق
يوم السكان في اليوم العاملي لحقوق 

السكان الذي يصادف اليوم 
األحد، تزداد تحذيرات 

املنظمات الحقوقية في العالم والخبراء 
االجتماعيني من الصعوبات املتعلقة 

بنيل الناس حقوقهم في بلدانهم 
وأماكن وجودهم، بالتزامن مع العام 

الثاني من تفشي فيروس كورونا. 
ويشير صندوق األمم املتحدة للسكان 

إلى أن »عدم حصول ناس كثيرين 
على لقاحات كورونا يشكل واقعًا 
 اليوم، فيما أضّرت الجائحة 

ً
قاتال

فعليًا بأنظمة الرعاية الصحية، 
خصوصًا تلك الخاصة بالصحتني 
الجنسية واإلنجابية، علمًا أن تغّير 

معدالت الخصوبة ساهمت تاريخيًا 
في إلغاء حقوق اإلنسان«. يضيف أن 
»الجائحة كشفت أيضًا وجود تفاوت 
بني الجنسني، وفاقمت ظواهره على 
صعيد العنف وخطر زواج األطفال، 
وإلغاء وظائف كثيرة للنساء، التي 

يعتبر قسم كبير منها منخفض األجر. 
وجعلت الجائحة مسؤوليات النساء 

أكبر على صعيد تقديم رعاية لألطفال 
بسبب التعليم عن ُبعد، واملسنني 
ر صندوق 

ّ
في املنزل«. كذلك، يحذ

األمم املتحدة للسكان من ردود فعل 
سياسية »قد تكون ضارة إذا انتهكت 

الحقوق والصحة واالختيارات، ما 
يؤدي إلى آثار طويلة األمد تشمل 

التنمية االقتصادية والعمالة وتوزيع 
الدخل والفقر والحماية االجتماعية، 

إلى جانب عرقلة الجهود املبذولة 
لضمان حصول الجميع على رعاية 

صحية وتعليم وسكن وصرف صحي 
ومياه وغذاء وطاقة«. يتابع: »من أجل 

تلبية احتياجات األفراد في شكل 
لع صانعو 

ّ
أكثر استدامة، يجب أن يط

السياسات على عدد من يعيشون 
على األرض وأماكنهم، وعدد من 

سيخلفونهم فيها«.
 )العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، األناضول(

يساعدان مسنّة في بنغالدش

تنقل مأكوالت في الصين 

يحتججن ضد نقص المياه في دلهي 

تظاهرة للمطالبة بتقليص أعباء العمل في هولندا

تحمل طفلها 
خالل فيضان في 

إندونيسيا 

تركية أنجبت طفًال 
رغم إصابتها بكورونا

اعتقال محتجة 
ضد عنف الشرطة 

في كينيا

Sunday 11 July 2021
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MEDIA

ترامب يواجه مواقع 
التواصل... مجددًا

االنتهاكات ضّد الصحافيين 
اليمنيين تتواصل

الرباط ـ عادل نجدي

قضت محكمة االستئناف في مدينة الدار 
الصحافي  الجمعة، بسجن  ليل  البيضاء، 
الــريــســونــي مـــدة خمس  املــغــربــي سليمان 
ســـــنـــــوات، بـــعـــد إدانـــــتـــــه بــتــهــمــتــي »هـــتـــك 
عــــرض بــعــنــف« و»احـــتـــجـــاز«، فــيــمــا ُحــكــم 
ألــف درهـــم )10  ـــ100  بـ املشتكي  بتعويض 
أمــر  بــالــحــكــم،  الــنــطــق  وقــبــل  آالف دوالر(. 
السجن  من  الريسوني  بإحضار  القاضي 
غير  الحكم،  منطوق  لسماع  املحكمة  إلــى 
أنه رفض الحضور خالل الجلسة. وكانت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
البيضاء قد طالبت في الجلسة  الــدار  في 
بحق  العقوبات  أقصى  بتطبيق  األخــيــرة 
رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة »أخـــبـــار الـــيـــوم« 
املــغــربــيــة املــتــوقــفــة عـــن الـــصـــدور. واعــتــقــل 
الريسوني )49 عاما( في أيار/مايو 2020، 
في قضية يعتبرها »مفبركة« بسبب آرائه. 
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية 
في  ومثقفون  مغربية  سياسية  وأحــــزاب 
عــرائــض وبــيــانــات ســابــقــة بـــاإلفـــراج عنه، 
هذه  مواجهة  فــي  السلطات  تــشــدد  بينما 
وسالمة  القضاء  استقاللية  على  املطالب 

إجراءات املحاكمة.
وغاب الريسوني عن الجلسات األخيرة من 
حزيران/يونيو،  منتصف  منذ  محاكمته 
الوقت نفسه على لسان دفاعه  مؤكدًا في 
»تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة 
إســـعـــاف وتــمــكــيــنــه مـــن كــرســي مــتــحــرك«، 
وسط مخاوف املتضامنني معه من تدهور 
في  املواصلة  قــررت  املحكمة  لكن  صحته. 
ــاعـــه بـــاالنـــســـحـــاب من  غـــيـــابـــه، لــيــحــتــج دفـ
أنــه مــضــرب عن  الجلسات األخــيــرة. علمًا 
الطعام منذ 93 يومًا. والجمعة أيضًا، أعلن 
الــقــاضــي أمــــرا بــإحــضــار الــصــحــافــي الــذي 
النقدية،  النبرة  ذات  بافتتاحياته  اشتهر 
لكنه رفض، ليتم النطق بالحكم في غيابه. 
ويــنــص الــحــكــم أيــضــا عــلــى أداء تعويض 
من  املشتكي.  لــفــائــدة  دوالر  ألــف   11 نحو 
جــهــتــهــا، طــالــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة بــإدانــتــه 
بأقصى العقوبات، مؤكدة أن »تصريحات 
الشاكي به منسجمة ومنطقية«، واعتبرت 
أوامر  غياب الصحافي »بمثابة عصيان« 
قضائية. وقــال محاميه ميلود قنديل في 
ــذه مــجــزرة  ــ تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن »هـ
قضائية. كيف يمكن إدانة متهم في غيابه 
وغــيــاب دفــاعــه؟ هــذا غير مــســبــوق«. وأكــد 
ــام املــحــكــمــة، نــافــيــًا أن  الــشــاكــي روايـــتـــه أمــ
يــكــون طــرفــًا فــي أي »اســتــهــداف سياسي« 
ضــد الصحافي، وفــق مــا أوضــح محاميه 

عمر ألوان لفرانس برس.
ويــثــيــر اســتــمــرار الــريــســونــي فــي إضــرابــه 
ــقـــًا بـــالـــغـــًا لــــــدى عــائــلــتــه  ــلـ ــام قـ ــعــ ــطــ عـــــن الــ

منوعات

واملــتــضــامــنــني مـــعـــه، حــيــث نـــاشـــد دفــاعــه 
نقله  الثالثاء،  سابقة  جلسة  في  املحكمة، 
مؤكدين  حياته«،  »إلنــقــاذ  املستشفى  إلــى 
أنه »محب للحياة، لم يختر اإلضــراب عن 
الطعام، لكنه فرض عليه بسبب إحساسه 

بظلم فظيع«.
املغربية  السجون  إدارة  قللت  املقابل،  في 
فــي مــنــاســبــات عـــدة مــن خــطــورة الــوضــع، 

وأكدت لوكالة األنباء املغربية، الثالثاء، أن 
»اإلضراب املزعوم عن الطعام )...( مناورة 
تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى 
إطالق سراحه«، و»استدرار تعاطف الرأي 
ــان الــريــســونــي ظــهــر آخـــر مــرة  الـــعـــام«. وكــ
حيث  حزيران/يونيو،  مطلع  املحكمة  في 
 ال يقوى على املشي، 

ً
دخل القاعة متمايال

ــار ذهــــول الــحــاضــريــن  ، مـــا أثــ
ً
ــدا نــحــيــال وبــ

وبكاء أفــراد عائلته. وجــاء اعتقاله بعدما 
نشر املشتكي، وهو ناشط في الدفاع عن 
حـــقـــوق أفـــــراد »مــجــتــمــع املـــيـــم« )املــثــلــيــون 
واملـــثـــلـــيـــات ومــــزدوجــــو املـــيـــول الــجــنــســيــة 
 
ً
ومــتــحــولــو الـــنـــوع االجـــتـــمـــاعـــي(، تــدويــنــة

ــتـــداء  عـــلـــى فــيــســبــوك يــتــهــمــه فــيــهــا بـــاالعـ
عــلــيــه جــنــســيــا. وقـــــــررت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
ــــرض شــخــص  ــتـــك عـ مــالحــقــتــه بــتــهــمــة »هـ
باستعمال العنف واالحتجاز«، بعدما تم 
االعتقال  رهــن  وظــل  للمشتكي.  االستماع 
عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق لــتــبــدأ مــحــاكــمــتــه في 
شــبــاط/فــبــرايــر. عــلــى أثـــر اعــتــقــالــه، طالب 
ــم نـــاشـــطـــون  ــهـ ــنـ ــيـ ــه، بـ ــ ــعـ ــ مــــتــــضــــامــــنــــون مـ
ــيـــون مــن  ــيـــاسـ حـــقـــوقـــيـــون ومـــثـــقـــفـــون وسـ
مشارب مختلفة، باإلفراج عنه منددين في 
عريضة »بأسلوب استهداف الصحافيني 
ونشطاء حقوق اإلنسان املنتقدين للسلطة 
الـــذي أصــبــح نمطا قــائــم الــــذات، الرتــكــازه 
على تهم االعتداء الجنسي بشكل متكرر«. 
»عدالة  عــدة  فــي مناسبات  املشتكي  وأكــد 
وال  التوظيف  تحتمل  »ال  وأنها  قضيته« 
املزايدة من طرف أية جهة كانت، وهو ما 

لن أكون مسؤوال عنه في حال حدوثه«.
وأثناء اعتقال الريسوني، توقفت صحيفة 
أخــبــار الــيــوم، الــتــي كــان يـــرأس تحريرها، 
ــبــــاب مـــالـــيـــة فــــي آذار/ عــــن الــــصــــدور ألســ

مـــــارس. كــمــا ســبــق أن ديـــنـــت الــصــحــافــيــة 
فـــي الـــجـــريـــدة نــفــســهــا هــاجــر الــريــســونــي، 
وهي قريبة سليمان، العام 2018 بالسجن 
عاما بتهمة اإلجهاض وإقامة عالقة غير 
ــارت ضــجــة كبيرة  ــ شــرعــيــة، فـــي قــضــيــة أثـ
ــراج عــنــهــا بــمــوجــب عفو  ــ قــبــل أن يــتــم اإلفــ
ملكي. أما مؤسس ومدير هذه الصحيفة 
اآلخـــر بتهم  فــديــن هــو  توفيق بوعشرين، 
ــار بالبشر«  ــتــــداءات جــنــســيــة« و»اتـــجـ »اعــ
بــحــق ثــمــانــي ضــحــايــا، فــي قضية قسمت 
ــرأي الــعــام. وظـــل بــوعــشــريــن ينفي هــذه  الــ
الــتــهــم، فـــي حـــني أكــــدت الــســلــطــات ســالمــة 
ــاكـــمـــة، وهـــــو يــقــضــي مــنــذ  إجــــــــــراءات املـــحـ
اعتقاله في 2018 عقوبة بالسجن شددت 

في االستئناف من 12 إلى 15 عاما.
وتزامنت محاكمة الريسوني مع محاكمة 
أخــــــــرى يـــمـــثـــل فـــيـــهـــا زمـــيـــلـــه الـــصـــحـــافـــي 
ــنـــاشـــط الــحــقــوقــي عــمــر الــــراضــــي )34  والـ
ــر« و»اعــــــتــــــداء  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ عـــــامـــــا( بـــتـــهـــمـــتـــي »تـ
جنسي«، بعد شكاية قدمتها ضده زميلة 
ــذه األخـــيـــرة  ــه فـــي الـــعـــمـــل. وتـــواصـــلـــت هــ لـ
الجمعة في جلسة مغلقة على أن تستأنف 
انضمت  الفائتة،  األشهر  وخــالل  الثالثاء. 
أحــــــزاب ســيــاســيــة، بــيــنــهــا حــــزب الــعــدالــة 
الحكومي،  االئتالف  يقود  الــذي  والتنمية 
»الصحافيني  عــن  بــاإلفــراج  املطالبني  إلــى 
املعتقلني«، داعية إلى تحقيق »انفراج في 

أوضاع حقوق اإلنسان« باململكة.

يواصل سليمان 
الريسوني إضرابه عن 
الطعام منذ 93 يومًا

شادي ياسين

رصــــدت نــقــابــة الــصــحــافــيــني الــيــمــنــيــني، 36 
حالة انتهاك للحريات اإلعالمية، منذ مطلع 
الحالي وحتى نهاية يونيو/حزيران  العام 
املاضي، وقد طاولت صحافيني ومصورين 
ومؤسسات إعالمية وممتلكات صحافيني. 
وأوردت الــنــقــابــة فــي تــقــريــرهــا، إحــصــاءات 
ومحاكمات  واحــتــجــاز  اخــتــطــاف  لعمليات 
للممتلكات  ومــصــادرة  وتحريض  وتهديد 
في  الحرب  بداية  ومنذ  التغطية.  من  ومنع 
الـــبـــالد، قــتــل نــحــو 38 صــحــافــيــًا ومـــصـــورًا، 
منهم  و14  الــحــوثــيــني،  مليشيا  يــد  على   18
ــران الـــتـــحـــالـــف الــــــــذي تـــقـــوده  ــ ــيـ ــ بـــقـــصـــف طـ
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات، وثــــالث حــــاالت ضد 
»جــهــات مــتــطــرفــة«،  مــجــهــولــني، وحــالــتــان لـــ
وحــــالــــة واحــــــــدة لــــقــــوات تـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
قت النقابة، »12 حالة 

ّ
املعترف بها دوليًا. ووث

اخــتــطــاف واحــتــجــاز ومــالحــقــة ومــضــايــقــة، 
و4  االنتهاكات،  إجمالي  من   %22.2 بنسبة 
الصحافيني،  حاالت تهديد وتحريض ضد 
عــلــى  اعــــتــــداء  حــــــاالت  و5   ،%11.1 بــنــســبــة 
صـــحـــافـــيـــني ومــــقــــار إعــــالمــــيــــة ومــمــتــلــكــات 
مــنــع  ــالـــة  حـ و12   ،%13.9 بــنــســبــة  خــــاصــــة، 
ومصادرة بنسبة 33.3%. و6 حاالت منع من 
التغطية ومصادرة لصحف، بنسبة %9.1، 

و7 حاالت محاكمات ومساءلة لصحافيني، 
بنسبة 19.5% من إجمالي االنتهاكات«.

بـــ20  قــائــمــة املنتهكني  الــحــوثــيــون  وتـــصـــّدر 
ارتكبت  بينما   ،%55 بنسبة  انــتــهــاك،  حالة 
ــًا بــمــخــتــلــف  ــيــ الـــحـــكـــومـــة املـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــ
تشكيالتها 10 حاالت انتهاك، بنسبة %28، 
فــيــمــا ارتــكــب املــجــلــس االنــتــقــالــي الجنوبي 

املدعوم إماراتيًا 6 حاالت، بنسبة %17.
وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، فــقــد تـــوزعـــت الـــحـــاالت 
الــثــمــانــي الــخــاصــة بــاحــتــجــاز الــحــريــة بني 
5 حـــاالت اعــتــقــال، 2 حــالــة احــتــجــاز، وحــالــة 
واحـــــــدة مـــالحـــقـــة، إذ ارتـــكـــبـــت الـــحـــكـــومـــة 6 
ــدة،  ــ ــاالت مــنــهــا، والـــحـــوثـــيـــون حـــالـــة واحـ ــ حـ

واملجلس االنتقالي حالة واحدة.
استمرار  من  استيائها  عن  النقابة  وعبرت 
اليمنية سياسة تضييق  ممارسة األطــراف 
ــام  ــ ــحــ ــ ــــل الـــــصـــــحـــــافـــــي، وإقــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــــاحـ ــــسـ مـ
ــي الــــصــــراعــــات، والـــتـــعـــامـــل  الـــصـــحـــافـــيـــني فــ
إيــذائــهــم بإيقاف رواتــب  كــأعــداء بعد  معهم 
املئات منهم، داعية إلى احترام حرية الرأي 
والـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــعـــدديـــة اإلعــــالمــــيــــة، وحـــق 
املواطن في الحصول على املعلومة. وجددت 
الصحافيني  كافة  ســراح  بإطالق  مطالبتها 
املختطفني، وإسقاط أحكام اإلعدام الجائرة 
ــاء  ــهــ ــق الـــصـــحـــافـــيـــني املـــخـــتـــطـــفـــني، وإنــ ــحـ بـ
ــــزال  مــعــانــاة أســـرهـــم، وجـــبـــر ضـــررهـــم. واليـ

9 صــحــافــيــني مــخــتــطــفــني لـــــدى الــحــوثــيــني 
الصوفي، وعبدالخالق عمران،  وهم: وحيد 
وتوفيق املنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث 
حـــمـــيـــد، ونـــبـــيـــل الـــــســـــداوي، ومـــحـــمـــد عــبــده 
ــيـــد املـــطـــري، ومــحــمــد علي  الـــصـــالحـــي، وولـ
أربعة منهم صدرت بحقهم أحكام  الجنيد، 
جائرة باإلعدام. وقالت النقابة إن الحوثيني 
أوقفوا إجــراءات محاكمتهم ويصرون على 
لعملية  وإخــضــاعــهــم  بقضيتهم  املــســاومــة 
ــبــــادل املــخــتــطــفــني واألســـــــــرى، فــــي خــطــوة  تــ
مـــرفـــوضـــة، مــطــالــبــة بــســرعــة اإلفــــــراج عنهم 
ومــعــاقــبــة كـــل مـــن تــســبــب بــمــعــانــاتــهــم الــتــي 

دخلت عامها السابع.

المدير العام لـ»مراسلون بال حدود« كريستوف ديلوار مطالبًا بحرية الريسوني )جالل مرشدي/األناضول(

)أحمد الباشا/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

أعلن الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية جماعية ضد 
»فيسبوك« و»تويتر« و»غوغل«، بعدما حاصرت حساباته ومحتواه اإللكتروني. 
لكن الشخصيات القريبة منه واألكثر تأثيرًا ال تزال حرة وتحظى بالتفاعل. فمن 
هي هذه الشخصيات؟ بحسب مجلة »نيوزويك«، احتل املبشر اإلنجيلي، فرانكلني 
غراهام، قائمة أكثر الشخصيات التي من املرجح أن يلتف حولها املحافظون في 
غياب ترامب عن اإلنترنت. ويأتي في املرتبة الثانية دونالد ترامب جونيور، نجل 
املركز  في  تــرامــب. وحلت  وإريــك  إيفانكا  الشقيقني  السابق، متغلبًا على  الرئيس 
ت مجتمعًا من املتفاعلني بكثافة 

َ
الثالث الناشطة املحافظة، كانديس أوينز، التي َبن

برنامج  أن  أيضًا  »نيوزويك«  تحليل  و»فيسبوك«. ويكشف  »تويتر«  من  كل  عبر 
تاكر كارلسون اإلخباري يحظى بأعلى التقييمات على »فوكس نيوز«، لكن زميله، 

شون هانيتي، هو من يتقّدم عندما يتعلق األمر بالتفاعل عبر مواقع التواصل. 
وكــان تــرامــب وحلفاؤه قــد انتقدوا حظرهم مـــرارًا باعتبار أن ذلــك نــوع مــن أنــواع 
الحظر تمت ألسباب تتعلق  التكنولوجيا إن عملية  الرقابة، بينما يقول عمالقة 

بالسالمة بعد حصار الكابيتول في يناير/كانون الثاني املاضي.
لترامب لالنضمام  للمحافظني واملوالني  وحظر »فيسبوك« و»تويتر« كان حافزًا 
إلى منصات وسائط اجتماعية بديلة مثل »بارلر« و»رامــبــل« و»غــاب«. لكن رغم 
السياسي  الخطاب  يــزال موقعا »تويتر« و»فيسبوك« يهيمنان على عالم  ذلك ال 
والحمالت االنتخابية، وال يزاالن يستخدمان من قبل مؤيدي ترامب إلبقاء أفكاره 
املــنــصــات. وبني  ودعــايــتــه حية بــني املتابعني، حتى فــي غيابه شخصيًا مــن هــذه 
الحني واآلخــر، يقّرر ترامب أخذ زمام املبادرة بيده، مثل قــراره األخير رفع دعوى 
قضائية ضد ثالث من أكبر شركات التقنية في الواليات املتحدة، هي »فيسبوك« 
و»تــويــتــر« و»غــوغــل«. وقـــال تــرامــب خــالل مؤتمر صحافي باملناسبة إنــه يسعى 
للحصول على أمر زجري فوري للسماح باستعادة حساباته على مواقع التواصل 
االجتماعي على الفور، مطالبًا بفرض »تعويضات عقابية« على عمالقة اإلنترنت.

قضية سليمان الريسوني: حكم ال ينهي السجال

مساعدات 
تونسية

تونس ـ محمد معمري

ال تزال ردود الفعل تتوالى على قرار الحكومة 
الــتــونــســيــة صـــرف مــســاعــدات مــالــيــة للقنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة واملـــحـــطـــات اإلذاعــــيــــة الــخــاصــة، 
ــتــجــاوز تــبــعــات جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي أثـــرت  ل
ــات املــالــيــة لــهــذه املــؤســســات. فقد  ــوازنـ عــلــى املـ
منحت الحكومة التونسية القنوات التلفزيونية 

الخاصة 306 آالف دينار تونسي )110 آالف 
ــيـــركـــي(، فـــي حـــن مــنــحــت املــحــطــات  دوالر أمـ
اإلذاعية 128 ألف دينار تونسي )46 ألف دوالر 
أميركي(. واستثنت من هذه املساعدات بعض 
القنوات التلفزيونية واملحطات اإلذاعية الخاصة 
التي لم تسوِّ وضعيتها القانونية. كما استثنت 
منها املؤسسات اإلعالمية الرسمية التى تتلقى 
 من الحكومة التونسية. لكن 

ً
بطبيعتها تمويال

الهيئة العليا املستقلة لالتصال )الهايكا( رأت 
وأنها  عــادلــة«  املالية »غير  املــســاعــدات  هــذه  أّن 
استبعاد  مستغربة  الشفافية«،  عنها  »غــابــت 
اإلذاعات الجمعياتية من هذه املساعدات، نظرًا 
إلى أّن »هذه اإلذاعــات ال تحمل طابعًا تجاريًا، 
وال تملك مــداخــيــل مــن اإلعـــالنـــات الــتــجــاريــة«. 
ألنها  »انــتــقــائــيــة،  اآلخـــر  البعض  اعتبرها  كما 
التلفزيونية واملحطات  القنوات  استثنت بعض 

تحصل  لــم  قانونية  غير  أنها  بحجة  اإلذاعــيــة 
على إجازة البث، متجاهلة أن هذه املؤسسات 
تشغل صحافين وتقنين تونسين، وعرفت 
هي األخــرى تراجعًا في مداخيلها املالية، مما 
أن  ُيذكر  فيها«.  العاملن  استمرارية  يهدد  قد 
هذه املساعدات أقرتها حكومة إلياس الفخفاخ 
فى شهر إبريل/نيسان 2020 لكنها القرار لم 

يطّبق إال أخيرًا.

الصحافي  بسجن  حكمًا  البيضاء  الدار  مدينة  في  االستئناف  محكمة  أصدرت  المحاكمات،  من  سنة  من  أكثر  وبعد  الجمعة  مساء 
المغربي سليمان الريسوني مدة خمس سنوات
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كمطربة، بــل كــان هناك نــوع مــن الترفع عن 
األنا الفنية وعدم إعطاء املشروع أبعادًا فنية 
إلــى جميع  الــوصــول  فــي  أكاديمية، لرغبتي 
بسيدات  أستعني  كنت   

ْ
إذ املجتمع،  شــرائــح 

ــذا الـــغـــنـــاء عـــلـــى بـــســـاطـــتـــه، وكــنــا  ــ يـــعـــرفـــن هـ
نقدمه على املسارح أو في األماكن التراثية، 
دائـــرة نتسامر ونغني  فــي  ونــحــن جالسات 
تــراثــنــا، وصـــارت لنا صــديــقــات فــي مختلف 
دول االغتراب، يغنني معنا حني نسافر إلى 

الجاليات الفلسطينية والعربية هناك«.

»مشوار ستي«
ــو آمــنــة أن فــكــرة وجــــود بــرنــامــج  تــكــشــف أبـ
تــلــفــزيــونــي ملــشــروعــهــا الــتــوثــيــقــي أغــرتــهــا، 
ــــى أكــــبــــر شـــريـــحـــة مــن  ــول إلــ ــ ــــوصـ بــــهــــدف الـ
الــجــمــهــور، وتـــشـــرح: »تـــقـــوم فــكــرة )مــشــوار 
ستي( على الذهاب في كل حلقة إلى إحدى 
ــلـــة ســيــاحــيــة  الــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي رحـ
العامة  واملــعــلــومــات  الــغــنــاء  فيها  ترفيهية 
ــذه الــقــريــة بشكل  والـــتـــعـــرف إلــــى تـــاريـــخ هــ
مـــبـــســـط. وســــأكــــون مــــع مــجــمــوعــة ســـيـــدات 

عّمان ـ محمود الخطيب

دالل  الفلسطينية  الــفــنــانــة  تــراكــم 
أبـــو آمــنــة فـــي مــنــجــزهــا اإلبـــداعـــي 
الــفــنــي الـــخـــاص بــتــوثــيــق الــغــنــاء 
الــفــلــســطــيــنــي، إذ تــضــيــف إلــيــه بــعــدًا جــديــدًا 
ــامـــج  هـــــــذه األيــــــــــام مـــــن خـــــــال تــــصــــويــــر بـــرنـ
على شاشة  لعرضه  تمهيدًا  »مشوار ستي« 

»التلفزيون العربي« الحقًا. 
وتــرتــكــز فــكــرة الــبــرنــامــج عــلــى مــشــروع »يــا 
ستي« الغنائي الذي قدمته أبو آمنة في دول 
عديدة عبر أكثر من مائة عرض موسيقي، 
استحضرت فيه مع سيدات معمرات هوية 
الغناء الفلسطيني منذ األزل، مرورًا بالغناء 
الــــذي شــكــل هــويــة األرض، واملـــراحـــل الــتــي 
ســبــقــت »الــنــكــبــة« و»الــنــكــســة«، فـــي مسعى 
للجيل  واستحضاره  الــتــراث  هــذا  لترسيخ 

الجديد. 
ــــي مـــشـــروعـــهـــا مــع  ــة فـ ــنــ وتــــعــــاونــــت أبــــــو آمــ
الغناء«  هــذا  منها 

ّ
»عل فلسطينيات  سيدات 

أقــصــد في  »لــم  بحسب تعبيرها، وتــضــيــف: 
مشروع )يا ستي( أن أظهر قدراتي الصوتية 

عاد الفنان السوري 
معتصم النهار عن قراره 

باالبتعاد عامين عن التمثيل

رسالتها كإنسانة قبل 
أن تكون طبيبة وفنانة 

هي البحث عن الذات

قام الفريق بتحليل 5554 
مقالة نشرت في مجالت 

طبية أكاديمية

2223
منوعات

ــل حـــلـــقـــات الـــبـــرنـــامـــج  ــي كــ فــلــســطــيــنــيــات فــ
الـــثـــاث عـــشـــرة، وســنــتــنــقــل فـــي بــــاص معًا 
وسيكون قريبًا من شكل تلفزيون الواقع«. 

البرنامج  امــتــداد  إلــى أن فكرة  وتشير دالل 
ــة لــلــتــطــبــيــق،  ــم مــــطــــروحــ ــ ــواسـ ــ إلــــــى عــــــدة مـ
موضحة: »املواسم الاحقة ستكون توثيق 
إلـــى بلد  مـــرة  كـــل  رحــلــة ســيــدة فلسطينية 
عــربــي، وهــنــاك يتم الــحــديــث عــن جماليات 
ــدار الـــتـــشـــابـــه واالخــــتــــاف  ــ ــقـ ــ الــطــبــيــعــة ومـ

وعمارة املنازل والغناء«.

إحياء الموروث
فـــي جــعــبــة أبــــو آمـــنـــة مــشــاريــع كــثــيــرة تــرغــب 
مــن خــالــهــا فــي تــوثــيــق الــغــنــاء الفلسطيني، 
معتبرة أن »مشروع يا ستي« هو أم كل األفكار 
املــنــبــثــقــة عــنــه، وتــضــيــف: »فــــي ذهــنــي تــقــديــم 
مــشــروع آخـــر هــو )عـــرس ســتــي( الـــذي يهدف 
إلــى إحــيــاء تــاريــخ األمــاكــن الــتــي جـــاءت منها 
 في كل مرة نذهب إلى 

ً
أغنيات األعراس، فمثا

قرية نحيي فيها زفة وطنية على شكل الزفة 
الــقــديــمــة، وتـــكـــون الــقــريــة هـــي الـــعـــروس الــتــي 
نغني لها أغنيات الزفاف. أرغب وأتمنى بأن 
بــأرضــه وقــريــتــه وتــراثــه  كــل فلسطيني  يعتز 

وأن يساهم في إحياء املوروث الفلسطيني«.

بحث عن الذات
ترى أبو آمنة، وهي دكتورة في علوم الدماغ 
واألعصاب، أن رسالتها كإنسانة قبل أن تكون 
باحثة وطبيبة وفنانة هي البحث عن الذات، 
وتضيف: »خال هذه العملية يبحث اإلنسان 
عن السعادة، وبغض النظر عن جنسه ولونه 
وعرقه، فاإلنسان باحث عن معنى الحياة وما 
هــو تكليفه فــي هــذه الــدنــيــا، وكــونــي صوفية 
ــهــــوى ولــــــدي اتــــصــــال روحــــانــــي بــالــخــالــق،  الــ
مكنني الله من أدوات معينة أستطيع التعبير 
ــذا مــا  ــ ــيــــاء مــخــتــلــفــة، وهــ مــــن خـــالـــهـــا عــــن أشــ
نشأت  أنني  ظــل  فــي  لتطبيقه حياتيًا  أسعى 
فــي بلد قــابــع تحت احــتــال يــحــارب املبدعني 
وسرقة  الفلسطينية  هويتنا  طمس  ويحاول 
تــراثــنــا، وكــونــي عــاملــة دمـــاغ وجـــدت مــن خال 
األبحاث التي أجريتها وطبقتها األثر الكبير 
اإلنــســان،  دمـــاغ  للموسيقى وذبــذبــاتــهــا على 
وأعرف أن هناك من يسيء استخدامها بشكل 
شيطاني ليوصل من خالها أفكاره، وبدوري 
أجد املوسيقى أداة عظيمة يمكن استخدامها 
ــــدت تــرابــطــًا  بــطــرق تــحــفــيــزيــة إيــجــابــيــة. ووجـ
يتفق  التي  الصوفية  النصوص  وبــني  بينها 
فكرة  انطلقت  الــنــاس، ومــن هنا  معها معظم 
األلـــبـــوم الــصــوفــي )نــــــور(، ألن الـــديـــن أصــبــح 
مسيسًا والــطــقــوس الــديــنــيــة صـــارت صــوريــة 
ــإن الــديــن الـــصـــادق هو  دون عــمــق، وبـــرأيـــي فـ

العمق، وأنا أبحث على نفسي«.

مارسيل خليفة وزاهي وهبي
ــوازاة انــغــمــاســهــا فــــي الـــطـــب واملـــــــوروث  ــ ــمـ ــ بـ
لتحقيق  آمنة  أبــو  دالل  تسعى  الفلسطيني، 
رغبتها في تقديم الفن ألجل الفن، لذا ستطلق 
 غنائيًا بعنوان »ما أجملكم« من 

ً
قريبًا عما

أشـــعـــار زاهــــي وهــبــي وألـــحـــان شـــحـــادة حنا 
وتــقــول:  فــاضــل،  وتــوزيــع موسيقي ميشيال 
»هو عمل يتغنى بكل الكادحني على األرض، 
الحياة، عندما سيراه  أبناء  لكل  أهديه  وأنــا 
الـــنـــاس ســتــصــلــهــم الــفــكــرة بــشــكــل أشـــمـــل، إذ 
نسعى لتعزيز األمل وحب الحياة واإلصرار 
على التقدم رغم الصعوبات، ومن سيشاهده 
ويسمع موسيقاه سيتفاعل مع النص حتى 
لو كان من بيئة أو ثقافة غربية«. وتشيد أبو 
آمنة بجهد ميشيال فاضل، قائلة: »يقف معي 
كأخ وصديق حقيقي، وهو حريص على إبراز 
مكامن العمل الجمالية، ونحن دائمو النقاش 
لتحضير أعمال مقبلة تحمل رؤية موسيقية 
ــرة، عبر  تــعــبــق بــالــحــيــاة«. وتــكــشــف ألول مــ
للتعاون  تحضيراتها  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
مـــع املــوســيــقــار مــارســيــل خــلــيــفــة فـــي ألــبــوم 
ألحانه، وتضيف:  غنائي كامل سيكون من 
»شرف كبير أنا أحظى بهذه الفرصة وأعد 
الجمهور بأنه سيكون مشروع غناء حاملًا«. 
للفنانة  أنها ستكون بديلة  كما تنفي دالل 
أمـــيـــمـــة الـــخـــلـــيـــل فــــي مـــشـــروعـــهـــا الـــجـــديـــد، 
مشيرة إلى أنها ستكون في منطقة مختلفة 
وجديدة، مضيفة: »سنلتقي في عمان قريبًا 
إلنـــجـــاز االتـــفـــاق عــلــى كـــل الــتــفــاصــيــل، ومــا 

سنقدمه سيكون مبهرًا«. 

االنهيار  الــدولــيــة،  بعلبك  مهرجانات  ــحــّدت 
َ
ت

االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي غــيــر املــســبــوق في 
املاضي،  الجمعة  مساء  أقيمت  بحفلة  لبنان، 
لبنانيني  ملوسيقيني  مقاطع  خالها  ُعرضت 
أثرية مختلفة في  ُصـــّورت في مواقع  شباب، 
ــبـــادرة الــتــي حملت  شـــرق الـــبـــاد. وتــمــثــلــت املـ
عنوان »شمس لبنان ال تغيب« في عرض فيلم 
من 80 دقيقة، يتضمن عشر حفات، يمتد كل 
منها على حوالى ثماني دقائق، ُصّورت كلها 
الفائت في معابد مختلفة من العصر  الشهر 
الــرومــانــي، تــتــوزع فــي أرجـــاء منطقة البقاع، 
العامة«، بحسب  من  »غالبيتها غير معروفة 
اكتشافها.  للمشاهدين  أتـــاح  مما  املنظمني، 
وحــضــر الــحــفــلــة عـــدد مـــحـــدود مـــن املــدعــويــن 
فــي الــقــلــعــة الــرومــانــيــة الــشــهــيــرة فــي »مــديــنــة 
ونقلتها  كوفيد-19،  جائحة  بسبب  الشمس« 
مـــعـــظـــم املـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
وقنوات عربية، إضافة إلى حسابات املهرجان 

على الشبكات االجتماعية.
وقّدم الفنانون الذين اختارتهم لجنة املهرجان 
موسيقية  أنواعًا  الحفلة،  هــذه  في  للمشاركة 
مختلفة، تجمع بني الكاسيكي والفولكلوري، 

الــعــام كـــان مــقــررًا حــضــور الــفــنــان الــســوري 
سامر إسماعيل في بطولته، قبل أن يتجه 
ــتـــج رائـــــــد ســنــان  ــنـ لـــتـــوقـــيـــع شــــراكــــة مــــع املـ
والحضور في بطولة مسلسل »داون تاون« 
لبطولة  واالســتــعــداد  قنوع،  زهير  للمخرج 
مسلسل ثان مع ذات املنتج من كتابة رافي 
وهــبــي، وفـــي شــراكــة بــالــبــطــولــة مــع الــفــنــان 
الفنان  حضر  كما  جعفر.  عباس  اللبناني 
الــســوري، خــالــد الــقــيــش، إلــى لبنان مجددًا 
ليقّدم  بعدما تعثر في تجربتني سابقتني، 
بطولة مسلسل »للموت« ويستكمل وجوده 
في الجزء الثاني في العام املقبل، حاله حال 
مــواطــنــه الــفــنــان محمد األحــمــد بــعــد ملعان 
اسمه في بطولة مسلسل »عروس بيروت« 
ــلـــمـــوت« ويـــكـــون من  لــيــكــون فـــي بــطــولــة »لـ
يا  »شتي  مسلسل  لبطولة  املرشحني  أبــرز 

بيروت«.
الــفــنــان الـــســـوري عــابــد فــهــد أيــضــًا سيكون 
يا  »شتي  مسلسل  بطولة  للعب  لبنان  فــي 
بـــيـــروت« لــلــكــاتــب بـــال شـــحـــادات واملــخــرج 
للعب  بترشيح  حظي  كما  السمعان،  إيلي 
دور البطولة في مسلسل يروي سيرة حياة 
ــطـــرب الــــســــوري جـــــورج وســــــوف. الــفــنــان  املـ
الــســوري محمود نصر بـــدوره مــوجــود في 

عدنان حمدان

ــا الــعــربــيــة املــشــتــركــة تــفــوقــًا  حــقــقــت الــــدرامــ
الفائتة، وذلــك على  الــســنــوات  فــي  ملحوظًا 
كبيرة  بسهولة  والــولــوج  التسويق  صعيد 
إلـــى مــنــصــات الـــعـــرض الــرقــمــيــة وشــاشــات 

التلفزيون.
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــد املـــنـــتـــجـــون فــــي هـ ــ ــد وجـ ــ وقـ
الدراما سوقًا خصبة لاستثمار، ال سيما 
ــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان، إذ  بــعــد االنـــهـــيـــار االقـ
يــحــصــل املــنــتــج الــلــبــنــانــي أو الــعــربــي على 
الـــرقـــمـــيـــة.  املـــنـــصـــات  مــــن  ــــش«  ــريـ ــ »فـ دوالر 
ويـــنـــتـــج الـــعـــمـــل داخــــــل لـــبـــنـــان بـــالـــلـــيـــرة أي 
العملة املحلية، وبذلك ال يكون خاسرًا، بل 

رابحًا أضعاف ما كان يجنيه من قبل.
وهذا ما زاد من عدد املشاريع الدرامية على 
الئــحــة الــعــرض أو الــتــي بـــدأ الــتــجــهــيــز لها 
فــي هــذا الــصــيــف، وتــزامــنــًا مــع ذلــك فرضت 
الــســوري،  املمثل  الــعــرض حــضــور  منصات 
مـــا زاد مـــن نــســبــة املــمــثــلــني الـــســـوريـــني في 
تراجع  وبعد  إنتاجها.  الجاري  املسلسات 
حــصــة الـــحـــضـــور الــــســــوري خــــال املـــواســـم 
ــــول بـــعـــض املـــنـــتـــجـــني إلـــى  ــــحـ الــــفــــائــــتــــة، وتـ
نقابة  وتضييق  املشترك  املسلسل  »لبننة« 
املمثلني  لبنان لنسبة حضور  الفنانني في 
ــزة داخـــــل  ــجــ ــنــ الـــــعـــــرب فـــــي املــــســــلــــســــات املــ
 العكس مع إعادة االتكاء على 

َ
لبنان، حدث

الــذكــوريــة  البطولة  فــي  الــســوريــني  املمثلني 
ــســــوري  ــنــــان الــ ــفــ الــ لـــلـــمـــســـلـــســـات. إذ عــــــاد 
معتصم النهار عن قــراره باالبتعاد عامني 
عن التمثيل ليقدم ثنائية جديدة مع الفنانة 
مسلسل  في  نجيم  نسيب  نادين  اللبنانية 
»صالون زهرة«. املسلسل املؤجل من مطلع 

مرورًا بالروك والبوب واإللكترو والهيب هوب 
والجاز واملوسيقى الشرقية. ومن بني األسماء 
ــاد ســـحـــاب وجــنــى  ــ املـــشـــاركـــة فــــي الــحــفــلــة زيــ
ســمــعــان وبــيــار جعجع وخــمــاســي مــكــرم أبــو 

الحسن، إضافة إلى فرق موسيقية شبابية.
ــــى أن  ــلـ ــ ــان عـ ــ ــيــ ــ ــــون فـــــــي بــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وشـــــــــــدد املـ
»مهرجانات بعلبك تحمل األمل اليوم أكثر 
من أي وقت مضى«، في وقت يشهد لبنان 
الدولي أن يكون  البنك  انهيارًا ماليًا، رّجح 
مــن بــني أســـوأ ثـــاث أزمــــات فــي الــعــالــم منذ 
عـــام 1850. وقــالــت رئــيــســة املــهــرجــان نايلة 
دو فريج، لوكالة فرانس برس، إن القائمني 
على الحدث أرادوا »توفير لحظة فرح وحلم 
الوجه اآلخر  الفيلم، وإظهار  من خال هذا 

للبنان، وتحويل األلم إلى أمل«.
للفنانني  نوفر  أن  »شئنا  فريج  دو  وأضــافــت 
الشباب الذين يواصلون اإلنتاج واإلبداع في 
ظل األزمة االقتصادية والصحية، منصة لكي 
يعّبروا عن أنفسهم ويظهروا فنهم ويحصلوا 
على فرص في لبنان وخارجه«. وتولى تسعة 
األفــام  إخــراج  تلفزيونيًا  معروفني  مخرجني 
ــــذي قـــال،  الـــعـــشـــرة، بــيــنــهــم إمـــيـــل ســلــيــاتــي الـ
لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس، إنـــه يــســعــى مـــن خــال 
مشاركته إلــى إعــطــاء أمــل »لــلــنــاس املحبطني 
من الوضع الراهن في لبنان والذين يعيشون 
اإلذالل«، فــي ظــل تــوالــد األزمـــات التي تطاول 
بينها  للسكان،  املعيشية  الــجــوانــب  مختلف 

شح الكهرباء والوقود واألدوية.
ــدمــــت خـــال  ــ

ُ
ــيــــات الـــتـــي ق ــنــ وقـــــد عــكــســت األغــ

األمـــســـيـــة بــبــعــض كــلــمــاتــهــا، األوضـــــــاع الــتــي 
يتخبط فيها لبنان، كما في األغنية الختامية 
ــنـــان الــلــبــنــانــي الــــشــــاب زاف  ــفـ الـــتـــي أداهـــــــا الـ
ــاذا  ــقـــى« )ملــ ــدي ابـ مـــبـــاشـــرة بـــعـــنـــوان »لـــيـــش بــ

عــلــّي الــبــقــاء؟(، فــي بــلــد يعيش هــجــرة أدمــغــة 
ــيــــة، وســـط  ــتــــاجــ طــــاولــــت كــــل الـــقـــطـــاعـــات اإلنــ
انهيار اقتصادي شامل، بات خاله أكثر من 
نــصــف الــلــبــنــانــيــني تــحــت خـــط الــفــقــر. ويــأتــي 
الحدث قبل أقل من شهر من الذكرى السنوية 
األولـــى النــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، فــي الــرابــع من 
أغسطس/آب 2020، الذي أوقع أكثر من مئتي 

قتيل وآالف املصابني، وأثار صدمة كبرى في 
الباد ال تزال تردداتها مستمرة.

ــــادة خــــال الــصــيــف الــكــثــيــر  ويــشــهــد لــبــنــان عـ
ــن الـــحـــفـــات واملـــهـــرجـــانـــات املــوســيــقــيــة في  مـ
ــبــــاد، لــكــن هــــذه األحـــــداث  مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــ
الباد  عــن  كاملة  شبه  بــصــورة  تغيب  الفنية 
للسنة الثانية على التوالي، في ظل استمرار 

ــي فـــاقـــمـــت تــبــعــات  ــتــ ــد-19 الــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ جـــائـــحـــة كـ
ــتــــصــــادي. وكـــانـــت مــهــرجــانــات  ــار االقــ ــيـ ــهـ االنـ
الــعــام 2020  قــّدمــت فــي صيف  الدولية  بعلبك 
حفلة وحيدة من دون جمهور بعنوان »صوت 
الصمود«، أحيتها األوركسترا الفيلهارمونية 

الوطنية اللبنانية في املوقع األثري.
)فرانس برس(

لــبــنــان لــتــصــويــر مــســلــســل مـــصـــري يحمل 
ــى  ــ ــة األولــ ــربـ ــتـــجـ الـ ــو  ــ ــم »60 يــــــــوم«، وهــ ــ اســ
لنصر باللهجة املصرية إلى جانب الفنانة 
يــاســمــني رئـــيـــس. وكـــذلـــك الــفــنــان الـــســـوري 
قصي خولي موجود في بيروت للتحضير 
ملشروع قادم، كما في جعبته بطولة املوسم 
النجاح  بــعــد   »2020« مسلسل  مــن  الــثــانــي 

الكبير للجزء األول.
ــرًا إلـــــى قـــائـــمـــة الــفــنــانــني  كـــمـــا انـــضـــم مــــؤخــ
السوريني في لبنان، الفنان مهيار خضور 
في أولــى بطولة له ضمن الدراما املشتركة 
ــالـــح شــركــة  فــــي مــســلــســل »الــــســــجــــني« لـــصـ
»جينوميديا« اإلماراتية مع املخرج األردني 
محمد لطفي. الفنان السوري مكسيم خليل 
ــــدوره تــصــويــر مــســلــســل قــصــيــر مع  أنــهــى بـ
املخرج التونسي مجدي السميري، في حني 
من  عشارية  لصالح  معه  التفاوض  يجري 

إنتاج شركة »الصّباح« اللبنانية.
ــبـــاب حـــــضـــــورًا فـــــي الـــــدرامـــــا  ــلـــشـ كــــمــــا أن لـ
ــهـــاب شــعــبــان في  ــارك إيـ املـــشـــتـــركـــة، إذ يـــشـ
بطولة مسلسل »السجني«، ويستعد فارس 
أنس  وأنهى  ياغي ملسلسل مشترك جديد، 
طيارة تصوير دوره في مسلسل »سنوات 
الخليجية  املشاركة  عقب  والرحيل«  الحب 
ــيــــروت«. الــهــجــرة  لـــه فـــي مــســلــســل »دفـــعـــة بــ
الــــســــوريــــة إلـــــى الـــــدرامـــــا املـــشـــتـــركـــة دفــعــت 
املنتجني للتساؤل عن املرشحني للعب أدوار 
الــبــطــولــة الــذكــوريــة فــي مــســلــســات املــوســم 
القادم، خاصة مع تراجع األجور في سورية 
ــتــــاجــــات الــضــخــمــة وانـــحـــيـــاز  ــعـــف اإلنــ وضـ
أثقلت  التي  الشامية  البيئة  الدراما ألعمال 
كاهل الصناعة، وحولت األعمال إلى نسخ 

متشابهة ال تحمل مامح مميزة.

مهرجانات بعلبك تتحدى االنهيار اللبنانيهيمنة سورية على البطولة الذكورية في الدراما المشتركة
تحت عنوان »شمس 

لبنان ال تغيب« عرضت 
مهرجانات بعلبك الدولية 

مقاطع لموسيقيين 
لبنانيين شباب، صّورت في 

مواقع أثرية مختلفة

محمد الحداد

أشارت دراسة جديدة إلى تعرض النساء العامات 
فـــي مــجــال الــطــب إلـــى نـــوع مـــن الــتــجــاهــل أو عــدم 
ــراف بــخــبــراتــهــن األكـــاديـــمـــيـــة، وانـــخـــفـــاض  ــ ــتـ ــ االعـ
ــة، أو  ــرمــــوقــ ــلـــى جــــوائــــز مــ احـــتـــمـــال حـــصـــولـــهـــن عـ
ترقيتهن إلى منصب األستاذية، أو شغل مناصب 
في  تعليقات أصلية  أو  أبــحــاث  كتابة  أو  قــيــاديــة، 
املجات الرئيسية.  ووفق الدراسة التي نشرت يوم 
 JAMA Open تّموز في دوريــة الجمعة 2 يوليو/ 
االستشهاد/االقتباس  مـــرات  عــدد  فــإن   ،Network
العلمي باملقاالت األكاديمية التي تنشرها النساء 
بكثير من  أقــل  التأثير  الطبية عالية  املــجــات  فــي 
تــلــك الـــتـــي كــتــبــهــا الــــرجــــال، خـــاصـــة عــنــدمــا تــكــون 

النساء املؤلفات الرئيسيات.
تستخدم االقتباسات من املقاالت مقياسًا تستعني 
ــه املــــؤســــســــات لــتــقــيــيــم جــــــودة الـــبـــحـــث وكـــفـــاءة  بــ
املــؤلــف، وبالتالي فــإن وجــود مثل هــذا التحيز له 
عواقب وخيمة على الحياة املهنية للمرأة الباحثة 
فـــي مــجــال الـــطـــب. ويــظــهــر هـــذا فـــي نــســبــة الــنــســاء 
الحاصات على ترقيات إلى درجة األستاذية في 
كليات الطب األميركية، والتي لم تزد منذ 1980 وال 

تزال أقل من نسبة الرجال. 
تــشــيــر الــنــتــائــج إلــــى أنــــه يــتــم االعــــتــــراف بــالــنــســاء 
بـــدرجـــة أقــــل ملــســاهــمــاتــهــن فـــي املــــجــــاالت الــطــبــيــة 
مقارنة بالرجال رغم ازدياد عدد األوراق البحثية 
أو  الرئيسي  املؤلف  النساء بصفتهن  ألفتها  التي 

لكن  لفريق بحثي،  قائد  أو  الــدراســة  املشرف على 
الناتج النسبي ال يزال أقل بكثير من أقرانهن من 
الــرجــال. في الــدراســة الحالية قــام الفريق بتحليل 
5554 مــقــالــة نــشــرت فــي مــجــات طــبــيــة أكــاديــمــيــة 
 2015 عامي  بــني  الباطني  الطب  على  تركز  رائـــدة 
و2018. وطبقًا للمؤشرات كانت النساء املشرفات 
عــلــى الــبــحــث فـــي 35.6% مـــن األبـــحـــاث املــنــشــورة 

ومؤلفة أولى في 25.8% منها.
ــشــهــد بــاملــقــاالت التي 

ُ
خـــال الــفــتــرة املـــذكـــورة، اســت

ـــفـــات أســـاســـيـــات في 
ّ
تـــشـــارك فــيــهــا الـــنـــســـاء كـــمـــؤل

مقاالت أكاديمية أخــرى بمتوسط 36 مــرة، مقابل 
54 مرة لتلك التي تحتوي على مؤلفني أساسيني 
في  اللواتي شاركن  النساء  الــذكــور. وحصلت  من 
أوائـــل على  أخــريــات كمؤلفات  نــســاء  مــع  التأليف 
أقل متوسط اقتباسات، في حني أن الرجال الذين 
شـــاركـــوا فــي الــتــألــيــف مــع رجـــال آخــريــن كمؤلفني 

أوائل حصلوا على أكبر عدد من االستشهادات.
ــة بــــاوال  ــ ــدراســ ــ وقــــالــــت املـــؤلـــفـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــ
ــاذة املـــســـاعـــدة فـــي كــلــيــة الــطــب  ــتــ تــشــاتــرجــي األســ

ــه عــنــدمــا كـــانـــت الــنــســاء  بــجــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، إنــ
املؤلف األول في الــدراســات كانت لديهن أقــل عدد 
فــي مــتــوســط االســتــشــهــادات مــن بــني املــجــمــوعــات 
التي تم فحصها في الدراسة الحالية بنسبة قدرت 
التي كانت  اقتباسا. وكــان متوسط األبحاث  بـــ33 
النساء قائدات لفريق البحث 36 اقتباسا، في حني 
أن األوراق البحثية التي تشارك بها امرأة بصفتها 

مؤلفة رئيسية كان متوسطها 37 استشهادا.
»الـــعـــربـــي  وأضــــافــــت تـــشـــاتـــرجـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــم االســتــشــهــاد  ــديــــد«، إن الـــــدراســـــات الـــتـــي تــ الــــجــ
كــان املؤلفون  الــتــي  أكــثــر مــن غيرها هــي تلك  بها 
الرجال  من  فيها  البحث  فريق  وقــادة  الرئيسيون 
بلغ  التفصيل،  وجــه  على  اقــتــبــاســًا.   59 بمتوسط 
ــــات الـــتـــي كــان  ــــدراسـ ــن الـ مــتــوســط االقـــتـــبـــاســـات مـ
أمــا  اقــتــبــاســًا،  الــرجــال فيها مــؤلــفــني رئيسيني 54 
ــادة لــفــريــق  ــ الــــدراســــات الـــتـــي كــــان فــيــهــا الـــرجـــال قـ

البحث فكان متوسطها 51 اقتباسًا.
وقــالــت الــبــاحــثــة إن الــبــاحــثــات الــنــســاء فــي املــجــال 
ــددًا مـــن الــحــواجــز  األكـــاديـــمـــي يــواجــهــن بــالــفــعــل عــ
أمام التقدم الوظيفي، والتفاوت في االستشهادات 
الــرجــال.  مــن  أقرانهن  وبــني  بينهن  الفجوة  يوسع 
وتـــبـــرز الــنــتــائــج أن الــتــفــاوتــات تــنــبــع جــزئــيــًا من 
املــســاواة فــي االعــتــراف بالبحوث وتضخيم  عــدم 
نتائجها. ووفق الدراسة فإن حل هذا الخلل لن يتم 
في  بالفعل  يعملن  الــائــي  الــنــســاء  أن  إال بضمان 
املساواة  قــدم  تقديرهن على  يتم  األكاديمي  الطب 

وترقيتهن ملساهماتهن ونجاحاتهن. 

عن »مشوار ستي« على التلفزيون العربي

10 حفالت ُصّورت الشهر الفائت في معابد رومانية مختلفة )فرانس برس(

يُعترف 
بمساهمات 
النساء في 
المجاالت الطبية 
بدرجة أقل 
مقارنة بالرجال 
)Getty(

الفنان السوري عابد فهد أيضًا سيكون في لبنان للعب بطولة مسلسل »شتي يا بيروت« )فيسبوك(

تعترف دالل بأنها تسبح عكس التيار في سوق الغناء )أرشيف دالل أبو آمنة(

الجديد »مشوار  آمنة عن مشروعها  أبو  الفلسطينية دالل  الفنانة  تتحّدث  الحوار  في هذا 
ستي« المهتم بتوثيق الغناء الفلسطيني، والذي سيعرض على »التلفزيون العربي«

دالل أبو آمنة

تحيّز أكاديمي ضد النساء

فنون وكوكتيل
حوار

قضيّة

فعاليّةتلفزيون

وفي ردها حول 
المنطقة الفنية التي 

سينطلق منها مشروعها 
مع مارسيل خليفة 

)الصورة(، تقول دالل أبو 
آمنة: »في وجهة نظري 
على الفنان أن يكون في 

حالة تغير دائم، فال يوجد 
شيء اسمه الفنان الذي 
يؤدي ذات الشيء، مع 

احترامي لكل الفنانين، ألنه 
في هذه الحالة ال يقدم 

فنًا بل يعمل بما يالئم 
الموجود. نحن كبشر في 
حالة تغير وتطور وانفتاح 
روحاني مستمر، وشخصيًا 
عندما أرى بعض الفنانات 

يتجاوزن الستين عامًا 
ويؤدين أغاني المراهقين 

أشعر باألسف«.

ضرورة التغير
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فة في بنك 
ّ
بريجيت، زوجته الفرنسية املوظ

 بحياته وغادر البيت.
ّ

وابنهما الذي استقل
ــايـــة بــاريــســيــة  ــنـ نـــحـــن إذًا فــــي روايــــــــة فــــي بـ
وأشــخــاصــهــا تــوانــســة فــي األغـــلـــب، األســتــاذ 
والـــخـــادمـــة وزوجـــهـــا وابــنــهــا، مـــع فــرنــســّيــن 
هم مــدام ألبير التي تترّدد زهــرة على بيتها 
ــن أصـــــل إســـبـــانـــي،  كــــخــــادمــــة، وجــــــار آخـــــر مــ
ـــى زوجـــــة األســــتــــاذ الــفــرنــســيــة.  بـــاإلضـــافـــة إلـ
تــوانــســة فـــي فــرنــســا وفـــرنـــســـيـــون، الـــكـــل في 
ع 

ُ
تناز أي  الجهتن  بــن  ليس  واحـــدة.  بناية 

أو مواجهة، لكن بينهما فوارق في العالقات 
فات، فوارق في صميم املعيش وفي  والتصرُّ
الــيــومــيــات، لــــذا لــيــســت فـــي الـــواجـــهـــة لكنها 
ــف فــي الــتــفــاصــيــل والــحــيــاة الــجــاريــة. 

ّ
تــتــكــش

ــه مـــرتـــاح لــحــيــاتــه في  نــفــهــم مـــن األســـتـــاذ أنــ
األيــام  مع  تتضاءل  بتونس  وِصلته  فرنسا، 
ومع الحياة العائلية، لكنه، مع ذلــك، ال يزال 
العربية  الثقافة  إلــى  يمّت  يــزال  وال  تونسيًا 
هــذا  مكتبته.  مــن  جــانــبــًا  كتبها  تشكل  الــتــي 
ال يمنع أنــه، في منزله ومع زوجته، يواصل 
حياة فرنسية، فهو يتقاسم مع زوجته العمل 
املنزلي، كما أنه في عالقته بها، بما في ذلك 

العالقة الجسدية، يواصل نمطًا فرنسيًا.
لــيــس األمـــر هــكــذا مــع زهـــرة الــخــادمــة، فهي 
تخضع لتعنيف زوجــهــا الــذي ال يــأبــه، في 
ملبسه ومظهره، للغرار الفرنسي. إننا، مع 
الـــروايـــة، نجد أنفسنا   ذلــك ليس مــحــور 

ّ
أن

طــــوال الــوقــت فــي هـــذه املــقــابــلــة بــن النمط 
الــفــرنــســي والــتــقــلــيــد الــتــونــســي. نــجــد هــذه 
لــدى األســتــاذ والــخــادمــة، وكالهما  مــتــفــرنــس فـــي لــغــتــه وســـلـــوكـــه، لــكــن اإلرث املقابلة 

الــتــونــســي ال يــلــبــث، فــي أوقــــات الـــحـــرج، أن 
 هذه املواجهة قائمة 

ّ
يعلن عن نفسه، بل إن

ــاذ، الــــذي  ــ ــتـ ــ ــلـــوك األسـ ــًا فــــي صــمــيــم سـ أيـــضـ
ملــا بن  يبدو واعــيــًا لتفرنسه، واعــيــًا أيضًا 
الــفــرنــســيــة والـــتـــونـــســـة مـــن فـــــــوارق، تلحق 
تلحق  كما  األشــيــاء،  مــن  الدقيق  بالصغير 

بالكبير واملهم.
فرنسة زهرة الخادمة أكثر مفارقة، ليس لها 
ز هذه الفرنسة، لذا 

ِّ
ما لألستاذ من مقام يعز

نجد أنها ال تزال تحفظ دينها، فحن تموت 
مخدومتها تحزن ألنها كافرة غير مسلمة، 
ث  ومــصــيــرهــا لــذلــك الـــنـــار. زهــــرة تــلــك تــحــدِّ
ــاذ بــالــتــونــســيــة، وهـــــذا أمــــر يــرضــاه  ــتــ األســ
األستاذ وربما تستحبه تونسيته املكبوتة 
فــي حياته مــع بريجيت. إنها خــادمــة وهو 
أستاذ جامعي لكنه، يتفاجأ من نفسه حن 
ثه هذه ألنه يحب زهرة، بل نحن أيضًا  تحدِّ
فاجأ حن يعلن ذلك دون شرح واٍف. لقد 

ُ
ن

فــوجــئ بــنــفــســه يــحــب زهــــرة الـــخـــادمـــة، هو 
ل بمقامه.

ّ
األستاذ الجامعي املدل

فــوجــئ بــنــفــســه، هـــذه املــفــاجــأة لــيــســت دون 
م زهرة العربية بعد 

ِّ
داللة. إنه يقبل بأن يعل

مها بالتونسية، ويعيرها رواية 
ّ
أن كان يكل

التي تنجح  الزين«  الصالح »عــرس  الطيب 
في أن تتهّجأ سطرين منها. زهرة بالطبع 

عباس بيضون

ــة  ــ ــارة« روايـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــيــــاق إلـ ــتــ »االشــ
ــتــــي وصــلــت  الـــحـــبـــيـــب الـــســـاملـــي الــ
في مسابقة  القصيرة  القائمة  إلــى 
ــا الـــــــــذي يـــكـــاد  ــهــ ــمــ »الــــــبــــــوكــــــر«، تـــلـــحـــق اســ
يــخــتــصــرهــا تــمــامــًا. قــــارئ هـــذه الـــروايـــة لن 
يجد أكثر من هذا العنوان. »زهــرة« الجارة 
ــًا هـــي الــتــي تــقــطــن فـــي الــبــنــايــة نفسها 

ّ
حــق

أنها   
ّ

إال يمّيزها  ال  الــــراوي،  يسكنها  الــتــي 
من بلد الراوي األصلي. هي مثله تونسية، 
فيما هو  خــادمــة،  ألنــهــا  عنه  تفترق  لكنها 
أستاذ جامعي متزّوج فرنسية، وهما معًا 
ميزتان بالنسبة إلى الفرنسين والتوانسة. 
 أنها مع ذلــك تملك شقتها، 

ّ
هي خادمة، إال

وابـــن على  تونسي  زوج  مــع  فيها  وتعيش 
شــيء من اإلعــاقــة. فيما يعيش األستاذ مع 

عّمان ـ محمود منير

 وسط صفحة في 
ً
رَسم إبراهيم جوابرة دّبابة

ــر، تــاركــًا عــنــوان خــانــات 
ّ
دفــتــر مــدرســي مــســط

، فــي محاولة 
ً
الـــدرس واملـــادة والــتــاريــخ فــارغــة

الستدراج زّوار معرضه »رسائل من األرض«، 
الذي افتتح الثالثاء املاضي في »غاليري زارا« 
الــعــّمــانــي ويــتــواصــل حــتــى مــنــتــصــف الشهر 
في  دة 

ّ
لعبة بسيطة ومعق الــجــاري، ملشاركته 

ر الطفولة. تذكُّ
في   )1985( الفلسطيني  الــفــنــان  مــع  نــمــضــي 
عــمــلــيــة بــحــث ال تــقــتــصــر عــلــى الـــلـــوحـــة، إنــمــا 
تــمــتــّد إلــــى نـــصـــوص شــّكــلــت مـــعـــاداًل كــتــابــيــًا 
لها، نجدها في كتّيب املعرض تحت عناوين 
»الطّيار الصغير« و»بالستيك مثل قلوبهم«، 
و»األرنــــــب الـــحـــزيـــن«، و»الـــلـــحـــاف الــســحــري«. 
ــم؛  ولـــــى فـــي املــخــيَّ

ُ
وفــيــهــا يستعيد ذاكـــرتـــه األ

حــيــث تــقــاســم الــبــيــت مــع سبعة عــشــر شقيقًا 

أرانــب، وأربــع  وشقيقة، وسبع قطط، وعشرة 
عشرة دجاجة، وبقرة، وعشرة خراف. مساحة 
ة مــن بــشــر وأحــــداث وضــجــيــج وأحـــالٍم 

ّ
مكتظ

الــذي يصنعه املحتل، يختزلها  جاور املــوت 
ُ
ت

جــوابــرة فــي مجموعة رمـــوز وأشــكــال تنتمي 
إلى  ل حنينًا غامضًا 

ّ
مث

ُ
ت إلــى عوالم غرائبية 

ه يريد إعادة ترتيب 
ّ
طفولته التي يفتقدها، لكن

يستعيد  حتى  الــخــاص  نحوه  على  وقائعها 
توازنه من خالل مواجهة ذلك الخراب الذي ما 

زالت آثاره إلى اليوم تعبث به.
 بــلــونــهــا األخـــضـــر فـــي خمسة 

ٌ
تــظــهــر دّبــــابــــة

نصف  تكمله  الـــذي  السفلي  بهيكلها  أعــمــال 
عربة أطفال بألوان زاهية؛ صورة مبتكرة في 
تناقضها، لكنها تحمل رسائل بعثها الفنان 
ــادرًا على  ــ ــيـــه، ووصــلــتــه أخـــيـــرًا، وأصـــبـــح قــ إلـ
بات  والــغــرابــة  األلــم  للمتلقي، حيث  تقديمها 
خــالل  مــن  بهما  والــتــحــّكــم  احتمالهما  يمكن 

تخليقهما في معاٍن جديدة بواسطة الفن.
ة 

ّ
وقل واالزدحــــام  الفوضى  كانت  الطفولة  فــي 

االحتالل  ظــروف  نظامًا فرضته  ل 
ّ
تمث الــحــال 

ومقاومته من أجل البقاء، وهي اليوم مفردات 
يــتــالعــب بــهــا جــــوابــــرة ويـــتـــمـــّرد عــلــيــهــا بعد 

الحبيب السالمي

في معرضه المقام 
حاليًا بعّمان، يسعى الفنان 

الفلسطيني إلى إعادة 
ترتيب ذاكرته األولى 

في المخيَّم، ِمن خالل 
مجموعة من اللوحات 

والنصوص

يبدو بطُل الرواية التونسيُّ 
مرتاحًا لحياته في فرنسا، 
بينما تتضاءل صلته ببلده 

األُّم، ثّم يأتي حين ِمن 
الدهر لم يعد فيه قادرًا 
على الموازنة بين مثاله 

الفرنسي ورغباته

تتحرّك الفنون في 
الفضاءات التي ال 

تكترث بها السياسة 
كثيرًا. وهناك، يمارُس 

األدب أبلغ سياساته؛ في 
أن ينتصر للمهزومين 
ويجعَل الهامَش متنًا

إبراهيم جوابرة طفٌل يمدُّ لسانه في وجه الخراب

يدّقُق في التفاصيل كمن يُعاين جريمة

»االشتياق إلى الجارة«.. 
االشتياق إلى تونس

روايٌة في بناية باريسية 
أشخاصها تونسيون 

في األغلب

تعبيرات ضّد ذلك الموت 
الذي تّسلل بغتة إلى حياة 

الفلسطينيين

األدب، بصورٍة ما، هو 
وسيلة البشر في أن 

يصونوا حكاياتهم

نجد أنفسنا في مقابلة 
بين النمط الفرنسي 

والتقليد التونسي )الــقــيــروان،  السالمي  الحبيب  يُقيم 
ِمن   .1985 سنة  منذ  باريس  في   )1951
إصداراته الروائية: »جبل العنز« )1988(، 
و»صورة بدوي ميت« )1990(، و»حفر 
دافئة« )1999(، و»عّشاق بَيّة« )2001(، 
ــح  و»روائ  ،)2004( اهلل«  عبد  ــرار  و»أسـ
البساتين«  و»نساء   ،)2008( كلير«  ماري 
 ،)2013( وزّوارها«  و»عواطف   ،)2010(
صدر   .)2019( الجارة«  إلى  و»االشتياق 
الرجل  »مدن  القصيرة:  القّصة  في  له 
الساعات  ــرأة  و»ام  ،)1977( المهاجر« 

األربع« )1986(.
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قراءة

معرض

إطاللة

فعاليات

تونسية صــرفــة، وســتــعــود إلــى تــونــس في 
نــهــايــة األمــــر. ال نــعــرف إلـــى أي درجـــة يمّت 
ــذا الــحــب املــفــاجــئ، الــــذي بــاغــت األســتــاذ  هـ
ال  التونسي.  لــألصــل  حنن  إلــى  الجامعي، 
نعلم إلــى أي درجــة، يرجع هــذا الحب فيها 
أنها  لدرجة  تونسية مكبوتة، مكبوتة  إلــى 

تخفى على صاحبها وال تتكشف له.
ــاذ بحبه  ــتــ مــنــذ الـــبـــدايـــة، وحــــن شــعــر األســ
 يــفــّكــر فــي زوجــتــه 

ّ
هـــذا، الـــذي لــم يفهمه، ظـــل

ــعــه  الــفــرنــســيــة، أي حــيــاتــه الــفــرنــســيــة وتــطــبُّ
الفرنسي. لقد شاء لذلك أن يكون هذا الحب 
 

ّ
أال شـــاء  ــبــًا. 

َ
مــراق خــافــيــًا مضبوطًا  كالحنن 

تــحــويــلــهــا إلــــى لـــوحـــة يــتــقــابــل فــيــهــا الـــحـــذاء 
مــلــّون، والبندقية  العسكري مع حــذاء صغير 
ق 

ّ
س الذي يلهو به األطفال، وستحل مع املسدَّ

إلــى العسكرة،  الــحــمــام بــألــوان تحيل  أســـراب 
ــهــا 

ّ
ــر والـــبـــنـــّي بـــدرجـــاتـــه الــغــامــقــة، كــل األخـــضـ

تعبيرات ضّد ذلك املوت الذي تّسلل بغتة إلى 
نــهــائــي على  حــكــم  كــأنــه  الفلسطينين  حــيــاة 

وجودهم.
ــــام مــجــمــوعــة من  خـــــرى أمـ

ُ
ونـــحـــن فـــي لـــوحـــة أ

األرانب تتقافز فوق عربة عسكرية دخلت ذات 
الفنان من ذلك  ت 

ّ
م، حيث يتفل إلــى املخيَّ يــوم 

ــرارًا، عــبــر إصـــراره  ــ الــكــابــوس الـــذي اخــتــبــره مـ
على إبراز جمال تلك الكائنات البيضاء التي 
تنتمي إلــى فضاٍء ال رابــط بينه وبــن العربة 
 الــتــنــافــر 

ّ
وإن اجــتــمــعــا فـــي مـــكـــاٍن واحـــــٍد، لــكــن

الحاد بن وجوديهما يصوغ رسالة العمل.
يــكــتــب جــــوابــــرة فـــي نـــص »األرنـــــــب الــحــزيــن« 
حــكــايــة تــفــيــض أحـــداثـــهـــا ســخــريــة مــمــزوجــة 
بمرارة العيش: »كان الزم نعمل مدينة مالهي 
ا في البيت، لحتى البقرة واألرنب والجاجة 

ّ
عن

هن ويقوموا بواجبهم على 
ّ
يحّسوا إنهـم مرف

ــــوي وصــــرت  ــة كـــبـــرت شـ أفـــضـــل وجــــــه، لــــدرجــ
بــحــس إذا الـــوضـــع بــضــل هـــيـــك، أنــــا الــــي رح 
ها جزء من تداعيات لتأّمل 

ّ
أصير أبيض« لكن

 بن 
ٌ
املاضي سعيًا إلى إدراك الحاضر. مسافة

زمنن تجسر بينهما قصص ولوحات.

يخّرب عليه حياته العائلية، أي بكلمة حياته 
الفرنسية، التي هي مصدر اعتزازه ومعياره 
ومقاسه. لكن األمر لم يبق عند هذا الحد، ما 
عاد في وسعه أن يوازن بن مثاله الفرنسي 
ورغباته الكامنة. ما عاد قادرًا على أن ُيجري 
ن،  الفرنسيَّ واملثال  النمط  في  الرغبات  هذه 
أن يقبل خــادمــة تونسية فــي حــيــاة األســتــاذ 
الفرنسي. لم يعد قــادرًا على أن يضبط هذه 
الـــرغـــبـــات، لـــذا وجـــدنـــاه، فـــي الــنــهــايــة يهجم 
الخادمة بشهواته، بحيث تضطر هذه  على 
الــتــونــســيــة، الــعــائــدة بــعــد قــلــيــل إلـــى تــونــس، 

تضطّر إلى أن تطرده من بيتها.
ال يبدو أن الحبيب الساملي يجنح إلى هذا 
الــروايــة، دون أن تقصد ذلك،  التفسير، لكن 
ــف 

ّ
ــجــه غــيــر واعـــيـــة إلـــيـــه. بــالــطــبــع، يــتــوق

ّ
تــت

الـــروائـــي كــثــيــرًا عــنــد املــقــابــلــة بــن النمطن 
التونسي والفرنسي، زهرة مثل واضح على 
ذلـــك، لكن األســتــاذ يختزن هــذا الــتــعــارض، 
ــه، فــــي الــنــهــايــة،  ــ وغـــالـــبـــًا مــــا يــتــجــاهــلــه ألنــ
يــخــشــاه. إنــــه يــتــخــّبــط فــيــه ويـــدعـــه يــســوقــه 
انفجاره،  آخرها  كان  وعثرات،  مطّبات  إلى 
ـــى فــــي هــــجــــوم شـــهـــوانـــي عــلــى 

ّ
ــل الـــــــذي تـــجـ

الخادمة التي طردته. هل نستطيع القول إن 
»االشتياق إلى الجارة« قد يكون على نحو 

آخر »اشتياق إلى تونس«؟
)شاعر وروائي من لبنان(

تصويب

باسم النبريص

مــخــّيــمــات، وسحر  أوالَد  نــشــأنــا 
الــحــيــاة ال يــعــنــي لــنــا الــكــثــيــر )لــم 
نـــكـــن لــنــفــهــمــه فــــي ذلـــــك الـــحـــن، 
بــاســتــشــعــار   

ّ
إال الـــعـــمـــر،  بــحــكــم 

ــريـــزي، غــامــض وخـــــام، ال عن  غـ
طريق الوعي(. 

ــع مــــيــــول جــــــــاءت مــن  ــ نـــشـــأنـــا مـ
الـــخـــارج: مــاركــس وثــقــافــة وأدب 

الغرب.
نــشــأنــا مــع الــثــقــافــة الــوطــنــيــة، في 

بعٍض من أنقى ُصَورها.
ــال، هـــنـــالـــك، وال  ــ ــة مــ ــّمـ ــــم يـــكـــن ثـ ل

مجال للتفكير به.
عــشــنــا ذلــــك كــمــغــامــرة حــيــويــة. 
ــهـــذا  ــا بـ ــعـــرهـ ــتـــشـ وعــــنــــدمــــا تـــسـ
ــفــعــل مــلــحــمــة  الـــشـــكـــل، فـــهـــي بــال
د  كـــــفـــــاح صــــــوفــــــي. إنـــــهـــــا تــــمــــرُّ

ومقاومة، في آن.
ــل هــــذا املــــزيــــج، خــرجــنــا،  ومــــن كـ
ــا مـــن اســتــشــهــد، ومـــنـــا من 

ّ
فــمــن

ا من غاب في غياهب 
ّ
ُسجن، ومن

ا من لم يزل يعاِفر 
ّ
النسيان، ومن

الــدنــيــا ويــكــتــب، ال لــشــيء، وإنــمــا 
عـــادة، وألنــه  الكتابة صـــارت  ألنَّ 
آخــر يمضي على  ال يجد شيئًا 

جوانبه الوقت.
نبلغ  نحن  وها  واكتهلنا،  نشأنا 

أرذل العمر، دون ارتكاب رذائل.
أبـــــدًا، لـــم يــكــن الـــديـــن مـــن ضمن 
دائـــــــرة ســـلـــوكـــنـــا. نـــقـــّيـــم الـــنـــاس 
بــأعــمــالــهــم وبــكــلــمــاتــهــم، فــقــط ال 

غير.
جزيلة،  بأحالم  مزهوين  نشأنا 
وعــشــنــا حــتــى رأيـــنـــاهـــا جميعا 

تتهاوى من حالق.
وقــد  علينا،  تستكثروا  ال  لــهــذا، 
في   

َ
اإليــغــال الخيبة،  فــي  لنا 

ّ
توغ

املرثيات.
إنها أواسط ونهاية السبعينيات. 
ذلك العمر الذي يجوب فيه الحنُن 

كل مناحي النفس، في الغربة.
)شاعر من فلسطن مقيم 
في بلجيكا(

الفنان وَصَلته رسائله أخيرًا

لألدب كلمته أيضًا

حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، يتواصل في »غاليري تشيزنهال« بلندن معرض 
الماضي.  أيار  مايو/  نهاية  افتتح  والذي  المهدور،  الطين  جي  يو  الصينية  الفنّانة 
سلوك  بين  التناقض  تستكشف  وأداء  فيديو  وأعمال  منحوتات  المعرض  يضّم 

البشر وأفعال الطبيعة، والظواهر التي تقع نتيجة اختالل في توازنها.

في  الكتاب  معرض  من  واألربعون  السابعة  الدورة  األحد،  اليوم  مساء  ُتخَتتم، 
البرنامج  يتواصل  الماضي.  الشهر  نهاية  انطلقت  والتي  اللبنانية،  طرابلس  مدينة 
اليوم بإشهار عدد من اإلصدارات الحديثة؛ منها »بين العبثية والصوفية في أعمال 
الرسم  سمبوزيوم  أعمال  جانب  إلى  السمروط،  غادة  لـ  األدبية«  عثمان  محمود 

والنحت.

الباحث  يقّدمها  التي  االفتراضية  المحاضرة  عنوان  قديمًا  قطر  من  الحج  رحالت 
محمد همام فكري عند السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل، بتنظيم 
من »متحف قطر الوطني« في الدوحة. تتناول المحاضرة رحلة الحج في الماضي، 
استخدمها  التي  والوسائل  بها،  المرتبطة  والتقاليد  والعادات  واالستعدادات 

الحّجاج والطرق التي سلكوها واالحتفاالت والطقوس التي كانوا يقيمونها.

ضمن فعاليات الدورة الرابعة من »ملتقى فلسطين للرواية العربية« التي انطلقت 
األربعاء الماضي، في رام اهلل، ُتقام اليوم األحد ندوة بعنوان الرواية العربية بين 
السودان،  من  الصافي  آن  بمشاركة  الحداثي،  والخطاب  الكالسيكي  الخطاب 
ولوريس الفرح من سورية، وعبد السالم صالح من األردن، ومحمود جودة من 

فلسطين.

سومر شحادة

ــمــا 
ّ
ال تــخــضــع الــســيــاســة لـــألخـــالق، وإن

لها لغتها واعتباراتها التي تتوافق مع 
عالم  في  املهزومون  يجد  وال  املنتصر. 
ومن  هانة 

َ
امل مــن  يحميهم  مــا  السياسة 

القوي،   
ُ
َرهن الهزيمة، فالسياسة  مرارة 

وأخالقها هي أخالق املنتصر.
أفــكــاره ومعتقداته على  الــقــويُّ  يفرض 
ى 

ّ
اآلخرين. وفي الحروب أكثر ما يتجل

ــقــــوي الــــــذي يــحــكــم الــضــعــيــف.  مـــبـــدأ الــ
 الــســيــاســي املــنــتــصــر يــتــحــّدث 

ّ
كــمــا أن

املــتــأّكــد من  ومــبــاهــاة، وبصلِف  بعلياء 
ــرِض وجــهــة نـــظـــرِه حتى  قـــدرتـــه عــلــى فــ
 حــدٍث في 

ّ
 كل

ّ
على التاريخ، باعتبار أن

الــحــاضــر سيصبُح تــاريــخــًا، ومــعــروف 
من  فهو  املنتصر،  يصنعه  الــتــاريــخ   

ّ
أن

 
ّ
يــفــرض روايـــتـــُه عــلــى الــحــاضــر. لـــوال أن

يـــجـــيء مــــن زاويـــــــة مــعــتــمــة، مــن  األدب 
ــــن ابــتــهــاالتــهــم،  ــزومـــن ومـ ــدور املـــهـ ــ صــ

ليقول كلمته أيضًا.
ــص الــــحــــروب واملــــعــــارك الــكــبــرى 

ّ
تــتــلــخ

التي شهدتها البشرية على مّر األزمنة 
ــن بـــــدء الـــحـــرب  فــــي حـــكـــايـــة بــســيــطــة عــ
وانتهائها، وعن األطراف التي تصارعت 
مــحــّددات   

ّ
إن إذًا،  نتائجها.  وعــن  فيها، 

قليلة قـــادرة على تحديد أيــة حــرب من 
وجهة نظر سياسية. أّما ما يحدث من 
وآمالهم  عذاباتهم  من  البشر،  نضاالِت 
ــمــة، مــن خــســارتــهــم ألحــبــاء، ومــن 

َّ
املــحــط

التي  العواطف،  أنــواع  اختبارهم شتى 
 
ّ
ل الحرب نبعًا ال ينضب منها، فإن

ّ
تمث

ى أنواع الفنون.
ّ
ذلك َمجال األدب وشت

تــتــحــّرك الــفــنــون فــي الــفــضــاءات الــتــي ال 
تــكــتــرث بــهــا الــســيــاســة كــثــيــرًا. وفـــي هــذا 
 
ّ
ــذي تــتــحــّرك فــيــِه الــفــنــون، فـــإن الــحــّيــز الــ

األدب يـــمـــارُس أبــلــغ ســيــاســاتــِه؛ فـــي أن 
 

َ
الــهــامــش  

َ
لــلــمــهــزومــن، ويــجــعــل ينتصر 

ـــه فــقــد آالف 
ّ
مــتــنــًا. قــد ال يعني الــقــائــد أن

ه قد َدّمَر املدن، وشّرد 
ّ
جنودِه، ال يعنيه أن

انتصر. لكن بالنسبة  ه 
ّ
أن املالين، طاملا 

 حياٍة من حياة أولئك 
ّ

 كل
ّ
إلى األدب، فإن

 
ّ
املـــهـــدوريـــن تــحــمــل حــكــايــة خـــاّصـــة، ألن
البشر  هـــو وســيــلــة  مـــا،  بـــصـــورٍة  األدب، 
فـــي أن يـــصـــونـــوا حــكــايــاتــهــم، فـــي حن 
الــســيــاســة هــي وسيلتهم فــي اســتــخــدام 
 الــســيــاســة 

ّ
ــك فــــــإن ــذلـ ــات. بـ ــايـ ــكـ ــحـ تـــلـــك الـ

دة. 
ّ
واألدب، ال يلتقيان إال في شروٍط معق

ه 
ّ
عندما يقرأ السياسي حكاية الحرب فإن

يقرأها وفقًا للطريقة التي سيستخدمها 

ــقـــوالت  ــلـــى مـ ــا تـــكـــمـــن خـــطـــورتـــه عـ ــنــ وهــ
املــنــتــصــر الــتــي يــريــدهــا حــتــمــيــة. وجــود 
 تــنــاقــض روايـــة 

ً
ــة األدب الـــذي يــقــدم روايــ

السلطة التي يمثلها املنتصر، يجعل من 
ناقصة، ويمكن دحضها  روايـــة  روايــتــه 
بـــســـهـــولـــة. فــــــــاألدب يـــعـــمـــل عـــلـــى ســويــة 
ه أكثر عمقًا 

ّ
مختلقة من عمل السياسة، إن

وأطــول أمــدًا، وأكــثــرًا تعبيرًا عّما يصنع 

السياسي خبر  يقرأ  عندما  البشر.  إرث 
نشوء نزاٍع بن دولتن، أو نشوب ثورٍة 
فــي بــلــدِه، ُيــســارع فــي إجــــراء حــســابــاتــِه. 
فيما يقرأ األديب بتمّهل، ويتأّمل ويفّكر. 
كــالهــمــا يــفــّكــر فــي مصير اإلنـــســـان، لكن 
 مــن زاويـــتـــِه، إذ يعمل السياسي في 

ّ
كــل

ـــثـــلـــى عــلــى تــحــســن شـــروط 
ُ
الــــحــــاالت امل

ًا الطرف عن 
ّ

الــواقــع املــســؤول عنُه، غاض
 األديـــب يفّكر في 

ّ
وســائــلــِه فــي ذلـــك، فـــإن

مصير اإلنــســان الــفــرد، الــذي يتكّون في 
صراعات ترسم مصير الجماعة. ومهما 
متنافرين،  والــســيــاســة  األدب  عــاملــا  بـــدا 
البشر  يستخدمها  أدوات  مــجــّرد  فهما 
الواقع أو إلعــادة تأهيلِه  للسيطرة على 

على نحو أكثر إنسانّية.
)كاتب من سورية(

ــه ُيــعــنــى بــخــالصــتــهــا فــقــط. لكن  ــ
ّ
بــهــا، إن

 
ُ

ق
ّ
 الــروائــي يدق

ّ
أمــام الحكاية ذاتها، فــإن

في التفاصيل، ويتحّرى فضاء الحكاية 
مثل من ُيعاين جريمة.

السياسة  ــي 
َ
عــامل بعُد 

ُ
ت مــفــارقــاٌت عــديــدة 

واألدب بعضهما عن بعض، وفي الوقت 
ذاتـــــِه تــجــعــل مــنــهــمــا عــاملــن مــتــرابــطــن، 
يعرف  لكونه  السياسي،  لــدى  َدَرَج  وقــد 
 آخـــر، غــيــر رســمــي، وال 

ٌ
 األدب تـــاريـــخ

ّ
أن

في  يهتم بصورتِه  أن  لسلطتِه،  يخضع 
لــذلــك نجد  ـــه خـــارج سيطرتِه. 

ّ
األدب، ألن

السجال أزليًا حيال العالقة التي تجمع 
األدب بالسياسة، فهما يضيئان الفضاء 
لــكــن عــلــى وتــيــرة مختلفة. عندما  ذاتــــه، 
تعريف  األدب  يــعــيــُد  الــســيــاســة،  تــغــيــب 
التاريخ أيضًا،  الناس، وفي  أمام  الواقع 

كفاح صوفي

الحبيب السالمي

زيت على قماش 96 × 90 سم )من المعرض(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

وليد المصري، مواد مختلطة على ورق، 65 × 50 سم
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موسيقى

هيثم أبوزيد

ــــدو ملـــتـــابـــع  ــبـ ــ لـــلـــوهـــلـــة األولــــــــــــى، يـ
 
ّ
ــفـــحـــات مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، أن صـ
جــبــهــات الــجــمــهــور املــتــحــمــس قد 
تــكــونــت، واتــضــحــت مــعــاملــهــا، فــهــذه جبهة أم 
كــلــثــوم الــكــبــيــرة يــصــطــف فــيــهــا هــــواة الــطــرب 
ــة فـــــيـــــروز تـــجـــذب  ــهـ ــبـ ــنــــة، وتــــلــــك جـ ــلــــطــ والــــســ
جمهور الحاملني املستمتعني باملطر والقهوة 
وزقــزقــة الــعــصــافــيــر، أو جبهة فــريــد األطـــرش 
بـــعـــوده املــــطــــرب، مــقــابــل جــبــهــة عــبــد الــحــلــيــم 
برومانسيته وإحساسه املرهف، أو الجمهور 
املــنــقــســم كـــأحـــزاب الــســيــاســة بـــني »الــهــضــبــة« 
عمرو دياب، وبني »الكينغ« محمد منير. لكن، 
فـــي هــــذه األثــــنــــاء، تــتــكــون فـــي هــــدوء جــبــهــات 
جديدة، أكثر أعضائها من املراهقني والشباب، 
الذين ينتمي أغلبهم إلى املرحلتني اإلعدادية 
والثانوية. من أهم تلك الجبهات، التي كونت 
 BTS ــّد الــتــعــصــب، فـــرقـــة جـــمـــهـــورًا عــاشــقــا حــ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، الــتــي تــكــونــت مــن سبعة 
مــن املــراهــقــني الــكــوريــني، فــي يــونــيــو/حــزيــران 
2013، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرًا جدًا، 
 شرعيا 

ً
وطـــرحـــت نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا مــمــثــا

.KPOP جديدًا ومتطورًا لفرق البوب الكوري
إلــى قلوب مايني  أن تصل  الفرقة  استطاعت 
ــة  ــبـــاب حـــــول الـــعـــالـــم، بـــعـــدمـــا رفـــعـــت رايــ الـــشـ

الدعوة إلى تغيير الحياة لألفضل، وأن يتقبل 
الشباب أنفسهم كما هي، وأن يحبوا أنفسهم، 
التغيير، فكان الشعار  كي ينجحوا في خطة 
أكــبــر   

ّ
لــكــن  .Love Yourself لــلــفــرقــة  الــرســمــي 

ل في قدرتها على تجاوز 
ّ
نجاحات الفرقة تمث

الحواجز اللغوية، أو باألحرى تكوين جمهور 
ال يجد في اللغة الكورية سببا لإلعراض عن 
الفرقة، التي تقدم أعمالها بلغة غير منتشرة 
في العالم. وعلى الرغم من ذلك، نجحت الفرقة 
فـــي تــكــويــن جــيــشــهــا الـــخـــاص مـــن املــعــجــبــني، 
الـــذيـــن تـــعـــارفـــوا فـــي مـــا بــيــنــهــم عــلــى تسمية 

Adorable Representative M.C for Youth، أي 
.ARMY املمثلني الرائعني للشباب، واختصارًا

ــي بـــعـــيـــدًا عــن  ــربـ ــعـ ــم الـ ــعـــالـ ــم يـــكـــن شـــبـــاب الـ لــ
الجمهور املفتون بفرقة BTS، فانضم كثيرون 

إلى الـARMY، وبدأت أشكال التنسيق بينهم 
تــتــصــاعــد، ومــنــهــا حــمــات تــدعــو الــفــرقــة إلــى 
الــبــلــدان العربية، وهو  إقــامــة حــفــات لها فــي 
ما توج فعليا بزيارة الفرقة للمملكة العربية 
 ضــخــمــا في 

ً
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث أقـــامـــت حـــفـــا

 .2019 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي  الــــريــــاض، 
بتجاوب  فهد«  »امللك  ملعب  اشتعل  ويومها، 
الــحــضــور الــذيــن تـــجـــاوزوا 60 ألــفــا، وليحقق 
ومما  دوالر.  مليون   50 تخطى  ــرادًا  إيـ الحفل 
الــــعــــربــــي حـــول  الـــجـــمـــهـــور  ــفــــاف  ــتــ الــ ــــي  زاد فـ
باحترام   BTS تعطيه  الــذي  االنطباع  الفرقة، 
الــخــصــوصــيــة الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة لــلــشــعــوب. 
، أوقــــفــــت الـــفـــرقـــة 

ً
ــــاض مــــثــــا ــريـ ــ وفـــــي حـــفـــل الـ

الصاة، كما  أذان  انطاق  الحفل وقــت  فقرات 
احــتــفــلــوا بــعــيــد مــيــاد زمــيــلــهــم بــــارك جيمني 
فــي ترسيخ  ذلــك ساعد   

ّ
العربية، وكــل باللغة 

وطبعا  العربي،  العالم  في  الفرقة  جماهيرية 
ســاعــدهــا عــلــى نــشــر رســالــتــهــا بـــني قــطــاعــات 

أوسع من الشباب.
 كثيرًا من متابعي نشاط الفرقة، شعروا 

ّ
وألن

 حـــيـــاتـــهـــم تـــغـــيـــرت لــألفــضــل، 
ّ
بـــالـــفـــعـــل بــــــأن

النفس  قبول  على  أكبر  قدرتهم  وأصبحت 
مميزاتها،  قــبــل  بعيوبها  بـــالـــذات  والـــرضـــا 
أصــــبــــح مـــحـــبـــو الـــفـــرقـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم عــلــى تــواصــل دائــــم. وعــبــر املــنــصــات 
اإللكترونية، يتجمع محبو الفرقة في العالم 

القطر  داخــل  يتجمع محبوها  كما  العربي، 
، انــتــقــل الــتــعــارف 

ً
ــثـــا ــد. فـــي مــصــر مـ ــواحــ الــ

إلى  االفتراضي  العالم  من   BTS بني عشاق 
العديد من   ARMYـــ الــ فينظم  الــواقــع،  أرض 
الرحات والحفات الفنية ولقاءات التعارف 
األعــضــاء بعضهم  هـــؤالء  ويــســانــد  الفعلي. 
بعضا على مواجهة ما يعتبرونه استهزاء 
 كــثــيــرًا من 

ّ
واســتــخــفــافــا بــاهــتــمــامــاتــهــم، ألن

لــم يستطيعوا بعد  الــشــبــاب  أهــالــي هــــؤالء 
كبيرًا  اهتماما  أبناؤهم  يهتم  أن  استيعاب 
العربية، وتنتمي  بفرقة غنائية، ال تتحدث 
إلــى هوية ثقافية مــغــايــرة، وهــو مــا ُيترجم 
إلى حالة من القلق والرفض واللوم املستمر 
لألبناء، ومحاولة منعهم من متابعة الفرقة 
ــى أغـــانـــيـــهـــا، أو الــســخــريــة  أو االســـتـــمـــاع إلــ
مــن مــابــس أعــضــائــهــا، وقــطــع الــحــلــي التي 
 أكــثــر أولــيــاء 

ّ
يــســتــخــدمــونــهــا. والــحــقــيــقــة أن

األمور يتخذون موقف الرفض من »النظرة 
األولـــى«، ومــن خــال تقييمهم لهيئة الفرقة 
فــــي مــصــر   ARMY تــجــمــعــات ومـــابـــســـهـــا. 
 عضو 

ّ
والدول العربية، تحاول أن يشعر كل

له نشاطه  إيجابي،  فعال  إنسان  ه 
ّ
بأن فيها 

 ،
ً
الخيري... ففي سورية مثا أو  االجتماعي 

شارك األعضاء بالتبرع ضمن حملة »شتاء 
االحتفال  وبمناسبة  الــجــزائــر  وفــي  دافــــئ«. 
بعيد مياد عضوين من أعضاء BTS تبرع 
املابس  من  بكميات  الجزائريون  »اآلرمـــي« 
لــدار األيــتــام، ضمن حملة بعنوان  الجديدة 

»مائكة الشتاء«.
وال بّد ملن يرصد االتجاهات الفنية للجماهير 
 أمـــام 

ً
املــصــريــة والــعــربــيــة، أن يــتــوقــف طـــويـــا

ظـــاهـــرة الــــ ARMY، وكــيــف اســتــطــاعــت فــرقــة 
الكوري  الشباب  مــن  أفـــراد  مــن بضعة  مكونة 
ــام، ودافــعــا  ــهـ الــجــنــوبــي، أن تــشــكــل مــصــدر إلـ
بالنفس،  للثقة  مهما  وسببا  للتغيير،  قــويــا 
ــئـــات اآلالف، وربــــمــــا مــايــني  عـــنـــد عــــشــــرات مـ
الــشــبــاب حــول الــعــالــم، وأن تــكــون هــذه الفرقة 
ــربــــي بــالــلــغــة  ــعــ ــبــــاب الــ ــام الــــشــ ــمــ ــتــ ســـبـــبـــا الهــ
الكورية، والثقافة الكورية، ودراسات التاريخ 
والــجــغــرافــيــا الــتــي تــتــنــاول كــوريــا الجنوبية، 
وسبل نهضتها والتحاقها بالعالم األول. كما 
الراغبني  أعـــداد  فــي زيـــادة  الفرقة سببا  كانت 
في االبتعاث الدراسي إلى الجامعات الكورية.

استطاعت BTS أن تلفت االنتباه حول العالم. 
وفـــي عـــام 2017، غـــادر أعــضــاء الــفــرقــة كــوريــا 
الجنوبية في رحلة فنية خارجية، شملت 12 
دولة، من بينها اليابان والبرازيل وأستراليا... 
ــت مـــبـــيـــعـــات ألـــبـــومـــاتـــهـــم الــغــنــائــيــة  ــ ــلـ ــ وواصـ
قفزاتها السريعة حول العالم. وفي نوفمبر/

إدارة  أعلنت  نفسه،  الــعــام  مــن  الثاني  تشرين 
 BTS كــانــت أكــثــر من 

ّ
مــوســوعــة غــيــنــيــس، أن

جرى تداول وسمه على »تويتر«.. ومن الافت 
 الــفــرقــة اســتــطــاعــت أن تــحــافــظ عــلــى هــذه 

ّ
أن

الصدارة التويترية 4 سنوات متواصلة.
مــلــيــونــي  ــة  ــرابــ قــ ألـــبـــومـــهـــم  بـــــاع  وفـــــي 2018، 
نــســخــة، وحــقــق أعــلــى املــبــيــعــات فــي الــواليــات 
املتحدة األميركية. وفي 2020، اختارت مجلة 
تايم األميركية BTS باعتبارها »فنان« العام، 
 
ّ
وقــالــت املــجــلــة فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« إن

الــفــرقــة الــكــوريــة أصبحت أهــم فــرقــة فنية في 
ـــهـــا صـــعـــدت إلــــى ذروة نــجــومــيــة 

ّ
الـــعـــالـــم، وإن

 األرقام القياسية.
ّ

البوب من خال تحطيم كل
فــي حملة  »يــونــيــســف«  مــع منظمة  فتعاونت 
ضد التنمر والعنف املدرسي، ودعيت الفرقة 

أكثر من مرة إلى زيارة الواليات املتحدة 
أفــرادهــا خطابات محفزة،  األمــيــركــيــة، وألــقــى 
لدعم الحملة، وتمكنوا من جمع قرابة مليون 

دوالر من التبرعات خال يومني فقط.

جيٌش عربّي بفروع جديدة
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أحيت قبل عامين حفًال 
في السعودية القى 

حضورًا كبيرًا

نجحت أوشي في 
ألبومها باستثمار لغتها 

العاطفية الخاصة

عمر بقبوق

نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر املـــــاضـــــي، أصـــــــــدرت املــغــنــيــة 
الــفــرنــســيــة مــاتــيــلــدا غــيــرنــر، املـــعـــروفـــة بــاســم 
Hoshi )التي تعني النجمة باللغة اليابانية(، 
 Étoile flippante عنوان  يحمل  جديدًا  ألبوما 
)نـــجـــم زاحـــــــــف(؛ وهـــــو اإلصـــــــــدار الـــثـــالـــث فــي 
مسيرة النجمة الشابة، التي تعتبر واحدة من 
املوسيقى  عالم  في  الشخصيات جدلية  أكثر 

الفرنسية في الوقت الراهن.
 حــكــايــة أوشــــي، الــتــي يــمــكــن تلخيصها 

ّ
لــعــل

الثانوية،  املــدرســة  تــركــت  مراهقة  كونها  فــي 
وتمردت على املجتمع لتتبع شغفها وتغني 
ــاريـــس األعــــمــــال الـــتـــي تكتبها  فـــي شــــــوارع بـ
حكاية  هــي  مــنــفــردة،  الغيتار  على  وتعزفها 
ــا ال تــســتــحــق الــتــكــريــس  ــهــ ــ

ّ
يـــــرى الـــبـــعـــض أن

 قصص الفشل التي عاشتها 
ّ
والسرد، كما أن

ــات، والــــتــــي بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا فــي  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ فــــي الـ
التلفزيونية  بــالــبــرامــج  املــنــافــســة  فــي  فشلها 
األمور  زادت  الغناء،  مواهب  في  املتخصصة 
 أوشــــــي فـــرضـــت نــفــســهــا مــنــذ 

ّ
تـــعـــقـــيـــدًا؛ لـــكـــن

أصــدرت أغنيتها املنفردة األولــى عــام 2017، 
رسم  في  إذ نجحت  Comment je vais faire؛ 

مــامــحــهــا الــخــاصــة فـــي هــــذه األغـــنـــيـــة، الــتــي 
عن  تعّبر  فضفاضة  بمابس  فيها  حــضــرت 
عــاقــتــهــا املــرتــبــكــة مـــع جـــســـدهـــا، وبــمــكــيــاج 
لتناسب  الــيــابــانــيــة  املــامــح  بــعــض  يعطيها 
هويتها املوسيقية الخاصة، التي كونتها من 
خال املزج ما بني بعض العناصر في أغنية 

البوب الفرنسية، وأسلوب الروك الياباني.
االرتــبــاك فــي العاقة مــع الجسد والــــذات، بدا 
التي أصدرتها  املصورة  األغاني  في  واضحا 
أوشي في ألبوميها السابقني؛ فكان حضورها 
في فيديوهاتها يقتصر على بعض اللقطات 
الــهــامــشــيــة املــتــشــابــهــة، وهـــي تــرتــدي جاكيت 
 هــذا 

ّ
فــضــفــاضــا وتـــعـــزف عــلــى الــغــيــتــار؛ لـــكـــن

السابقني  األلبومني  فــي  لــم ينعكس  االرتــبــاك 
عــلــى مــحــتــوى األغــانــي بشكل كــبــيــر، كــمــا هو 
الــذي تبدو بعض  الجديد،  األلبوم  الحال في 

ــذات بــشــكــٍل مــا،  أغــانــيــه تمثل تــصــالــحــا مــع الــ
وتــنــطــوي عــلــى جــانــب أكــثــر صـــدقـــا. عــلــمــا أن 
تــزال مسيطرة على نتاج  العاطفية ال  الثيمة 
أوشـــــي، وأن لــغــتــهــا لـــم تــتــبــدل كــثــيــرًا، وإنــمــا 
وضــعــت فــي قــوالــب أكــثــر وضـــوحـــا؛ فــا تــزال 
أوشي تكثر من استخدام ذات الصياغة التي 
ــذات، فــهــي أكــثــر  ــالــ تــعــبــر عـــن اهـــتـــزاز الــثــقــة بــ
الفرنسية  الــشــك  أفــعــال  صيغة  يستخدم  مــن 
اللغوية، وترد  )Subjonctif( بتركيبة أغانيها 
في معظم أغانيها كلمات توكيدية على هذه 
الخشية،  املعرفة،  عــدم  الضياع،  مثل:  الحالة، 
الريبة، االضطراب، عدم الثقة، وغيرها. لذلك، 
 أوشي نجحت 

ّ
 ما يميز األلبوم الجديد أن

ّ
فإن

فــيــه بــاســتــثــمــار لــغــتــهــا الــعــاطــفــيــة الــخــاصــة 
لتضعها في سياق أفضل.

نــلــمــس ذلـــك بــشــكــل واضــــح فـــي األغــنــيــة الــتــي 
فهي   ،Étoile Flippante األلـــبـــوم  اســـم  تــحــمــل 
تفتتحها بصورة شعرية كما هي العادة في 
أغاني أوشــي: »من خال النظر إلى الشمس، 
أريـــد أن أجــعــل الــكــلــمــات أكــثــر ملــعــانــا«، لتتبع 
ــتــــي تــصــيــغــهــا أوشـــــــي عــن  هــــــذه الـــــصـــــورة الــ
تعبر  بكلمات  األغــنــيــة  صناعة  فــي  أسلوبها 
عــن االضـــطـــراب الـــذي عــاشــتــه وتعيشه خــال 
رحلتها، ليرد في األغنية: »لقد ضللت الطريق 
إلى السماء. قولوا لي: كيف الحال في األعلى؟ 
طريق  عن  بي  الخاصة  الزخرفة  أصنع  ني 

ّ
إن

ــــذات، فــأبــدأ بــرقــص الــتــانــغــو... أخشى  جــلــد الـ
الــفــراغ واملساحة، وفــي بعض األحــيــان أشعر 

بالخيبة من املستقبل«.
اهتزاز الثقة ينعكس بشكل أوضح في أغنية 
للعاقة  انــعــكــاســا  تــبــدو  الــتــي   Mieux Avant
ــــي مـــع ذاتــهــا  املــضــطــربــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا أوشـ
ــلــــّي أن أغـــــادر  ومـــحـــيـــطـــهـــا: »هـــــل يـــتـــوجـــب عــ
باريس وأتوجه إلى مكاٍن آخر؟ كيف وأنا لم 
أعــد قــادرة على النهوض من سريري! فاتني 
صوت القطار، لم أصل في الوقت املحدد، ولم 
أعد أسمع شيئا حتى اإلشاعات عني، وال أرى 
إلــى مــكــبــرات صـــوت...  أيــضــا. عيناي تحولت 
من أنا؟ ماتيلدا أم أوشي؟ بكليهما، أنا لست 
بمزاٍج جيد. أنا أغرق بني املاضي والحاضر، 

ولد في الوقت املناسب«.
ُ
ربما لم أ

ماتيلدا غيرنر
هل علّي أن أغادر باريس؟

ال يقتصر الهوس 
بـ»كيبوب« أو البوب 

الكوري، على بالد معينة 
من دون أخرى؛ فها هي 

 ،BTS ،إحدى أشهر فرقه
تلقى بين الشباب العربي 

رواجًا كبيرًا؛ إذ يكاد 
يشّكل معجبوها ما يشبه 

الطائفة التي تحاول أن 
تستلهم أفكارها وتتبنّى 

أفعالها

الخامس عشر  الثامنة من مساء  عند 
األوبرا  »دار  تقيم  الجاري،  الشهر  من 
المصرية« عرضًا على خشبة »مسرح 
الجمهورية«، تقّدم فيه مجموعًة 
الموسيقي  لّحنها  التي  األغاني  من 

المصري الراحل، محمد الموجي.

بعدما استعاد نشاطه الفني المعتاد، 
في  المدينة«  »مترو  مسرح  اضطر 
لهذا  أبوابه  إغالق  إعادة  إلى  بيروت، 
بعض  إصابة  جــرّاء  ــك  وذل األســبــوع، 
الفنانين الذين ينشطون فيه بفيروس 
عروضه  يستأنف  أن  على  كــورونــا، 
الفنية والموسيقية األسبوع المقبل.

جديدًا،  ألبومًا  كــات  دوغــا  ــدرت  أص
وهو   ،Palent Her عــنــوان  يحمل 
مسيرة  في  الثالث  الرسمي  ــدار  اإلص
من  تمكنت  التي  األميركية،  النجمة 
في  النجاح  ــات  درج ألعلى  االرتــقــاء 
وقٍت  في  البوب  موسيقى  عالم 

قياسي.

السلطانية  ــرا  األوبـ دار  أتــاحــت  أخــيــرًا، 
منصة  عبر  قناتها  على  )مسقط(، 
عروضها  من  مجموعًة  يوتيوب، 
ــاة تحت  ــن ــق ال نُـــشـــرت عــلــى  ــي  ــت ال
الموسيقى  عبر  مسارات  عنوان 
الجمهور  بإمكان  إذ  الكالسيكية؛ 

مشاهدة هذه الحفالت مّجانًا.

فرقة  تقيم  خيري،  محمد  بقيادة 
من  الثامنة  عند  عربية«  »تقاسيم 
مساء يوم غد، في »ساقية الصاوي« 
القاهرية، عرضًا تقّدم فيه مجموعًة 
مثل  لفنانين  القديمة،  األغاني  من 
الحليم  وعبد  المطلب،  عبد  محمد 

حافظ، ومحمد فوزي، وغيرهم.

ألّن فرقة BTS تثير القلق لدى كثيرين من أولياء األمور، بسبب اختالف 
لمواجهة  بينهم  ما  في  يتعاونون  المصري   ARMYالـ فإّن  الثقافة، 
التواصل  لوسائل  كان  وبالطبع،  سلطويًا.  أسريًا  موقفًا  يعتبرونه  ما 
وممارستهم  والتقائهم،  المصريين،  المعجبين  تعاون  في  دورها 
بعض األنشطة الجماعية الترفيهية والخيرية. فالعمل الخيري، يمثل 

جزءًا مهمًا من نشاط الـARMY حول العالم.

في مصر

إنتاجات
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رياضة

تولى الاعب البرتغالي السابق روي كوستا، 
رئاسة فريق بنفيكا، مع استمرار احتجاز 

رئيسه السابق لويس فيليبي فييرا، منذ 7 
يوليو/تموز الجاري، بسبب تورطه في شبهات 
التهرب الضريبي وغسل األموال، وجرائم أخرى. 
وبحسب بيان لفريق بنفيكا، دعمت إدارة النادي 
»باإلجماع« تعيني روي كوستا، بمجرد أن أعلن 
فيليبي فييرا من خال محاميه »تعليق مهامه 

كرئيس للنادي بشكل فوري«.

أعلن الجامايكي يوسني بولت، صاحب الرقمني 
القياسيني العامليني ملسافتي 100 متر و200 متر، 
 رقميه القياسيني لن يسقطا في 

ّ
عن اقتناعه بأن

أوملبياد طوكيو. وفي مقابلة نشرتها اللجنة 
األوملبية الدولية، قال بولت: »أنا واثق للغاية 

 
ّ
ه لن يكون هناك رقم قياسي. أنا ال أقول إن

ّ
من أن

هم في املستوى 
ّ
ني ال أعتقد أن

ّ
ذلك لن يحدث، لكن

الكافي للركض، بواقع 9.58 في سباق 100 متر، أو 
19.19 في سباق 200 متر«.

أّجل املنتخب البرازيلي األوملبي لكرة القدم سفره 
إلى طوكيو للمشاركة في األوملبياد، بعدما 

أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ بسبب 
تفشي فيروس كورونا. وكان من املقرر أن يسافر 

 
ّ
املنتخب البرازيلي إلى طوكيو الجمعة، لكن

االتحاد البرازيلي لكرة القدم ألغى الرحلة واختار 
قضاء فترة في صربيا قبل السفر. وأوضح 

 تفاقم الوضع الصحي في اليابان 
ّ
االتحاد أن

أجبره على تغيير البرنامج.

الالعب السابق روي 
كوستا رئيسًا جديدًا 

لفريق بنفيكا البرتغالي

بولت ال يتوقع سقوط 
رقميه القياسيين في 

أولمبياد طوكيو

المنتخب البرازيلي 
األولمبي يؤجل سفره 

بسبب حالة الطوارئ

تسعى وزارة 
الشباب والرياضة 
واالتحاد 
العراقي لكرة 
القدم، إلى 
تنظيم نهائي 
كأس العراق 
بصورة غير 
مسبوقة، في 
النهائي الذي 
سيجمع فريق 
الزوراء والقوة 
الجوية يوم 
الجمعة المقبل. 
وسيشهد 
نهائي كأس 
العراق حضور 
الجماهير ألول 
مرة منذ بدء 
تفشي فيروس 
»كورونا«، 
وغياب الجماهير 
عن المالعب. 
وأشارت 
المعلومات 
إلى أن االتحاد 
العراقي يسعى 
لتأمين حضور 10 
آالف )ملقحين 
ضد الفيروس(«.

)Getty( نهائي كأس العراق سيكون بحضور جماهيري

كأس العراق مع جمهور

Sunday 11 July 2021
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نهائي 
»يورو 2020«
إنكلترا تواجه إيطاليا

2829
رياضة

قتيبة خطيب

ــرقــــب الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــريـــاضـــيـــة  ــتــ تــ
ــــوم األحـــــــد،  ــيــ ــ ــاء الــ ــ ــسـ ــ الــــعــــاملــــيــــة، مـ
انــــطــــاق مـــواجـــهـــة نـــهـــائـــي بــطــولــة 
الــذي سيقام  أمــم أوروبـــا لكرة القدم 2020، 
في ملعب »ويمبلي« الشهير في العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، بـــن مــنــتــخــب إيــطــالــيــا 

ومنافسه منتخب إنكلترا.
املواجهة  بلوغ  مــن  إيطاليا  منتخب  وتمكن 
بعدما   ،»2020 »يــــورو  بــطــولــة  فــي  النهائية 
ــلــــى مـــنـــافـــســـه مــنــتــخــب  اســــتــــطــــاع الـــــفـــــوز عــ
إسبانيا في نصف النهائي بركات الترجيح 
إنــكــلــتــرا عقب  مــنــتــخــب  فــيــمــا وصــــل   .)2-4(
مباراة  في  الدنمارك  منتخب  على  انتصاره 

زهير ورد

ــورو 2020«  ــ ــا »يــ ــ ــ ــم أوروبـ تــصــل نــهــائــيــات أمــ
إلــى يومها األخــيــر الـــذي سيكشف اســم بطل 
منتخب  يواجه  عندما  املميزة،  النسخة  هــذه 
إنكلترا منافسه منتخب إيطاليا، لكّنه أيضًا 
قــد يكشف عــن اســم هـــّداف هــذه النسخة، بما 
إمكانية   

ّ
أن طــاملــا  قائمًا  زال  مــا  الــغــمــوض  أن 

حدوث مفاجأة تبقى واردة بشدة.
وانحصر التنافس املنطقي بن رونالدو الذي 
الترتيب إلى حّد اآلن برصيد 5 أهداف  يقود 
شيك،  باتريك  التشيك  منتخب  مهاجم  رفقة 
وهــــاري كــن قــائــد منتخب إنــكــلــتــرا الــــذي ما 
زالت فرصته قائمة من أجل قلب الطاولة على 
»صــاروخ ماديرا« وتتويج عودته القوية في 

البطولة بعد البداية الصعبة.
فبينما تــألــق رونـــالـــدو بــشــكــل خـــاص وتــألــق 
 كن 

ّ
ــدور األول، فــــإن ــ شــيــك بـــدرجـــة أقـــل فـــي الـ

 
ّ

فشل فشًا ذريعًا خال املباريات األولى، لكن
قائد منتخب إنكلترا تدارك الحقًا وسجل في 
 شيك سجل 

ّ
مباريات خروج املغلوب. ورغم أن

 ذلك لن يكون كافيًا إلعانه 
ّ

خمسة أهداف، فإن
في املركز األول، بما أنه خاض عدد مباريات 
 البرتغالي 

ّ
أكــثــر مــن رونــالــدو إضــافــة إلــى أن

صنع هدفًا، بينما لم يساهم شيك في صناعة 
 رونالدو 

ّ
أي هدف في هذه النسخة، ولهذا فإن

يتقدم عليه في ترتيب الهدافن وضمن املركز 
الثاني في أسوأ الحاالت.

ويــعــتــمــد االتـــحـــاد األوروبــــــي لــتــحــديــد هـــداف 
الــبــطــولــة، عــلــى عـــدد األهـــــداف ثـــم الــتــمــريــرات 
الحاسمة، وكذلك معدل األهداف، فالبرتغالي 
ــداف خـــال 4 مــبــاريــات  ــ رونـــالـــدو ســجــل 5 أهـ

وشيك سجل 5 أهــداف خال 5 مباريات، ولم 
يتميز بأّي »أسيست«.

ــالــــدو  ويـــمـــكـــن لـــكـــن قـــلـــب الـــطـــاولـــة عـــلـــى رونــ
فــي حــالــة وحـــيـــدة، وهـــي تسجيل هــدفــن في 
النهائي فيرفع رصيده إلى 6 أهداف وبالتالي 
 الحاالت مع البرتغالي، أو 

ّ
لن يتساوى في كل

تسجيل هــدف وصناعة هــدفــن، بما هــو إلى 
حّد اآلن لم يساعد فريقه في تسجيل أّي هدف.

وإذا ما نجح كن في تسجيل هدف وصناعة 
هــدف آخــر، فلن يتوج هــدافــًا ألّنــه سيتساوى 
مع رونــالــدو في عــدد األهــداف و«األسيست«، 
لــكــّنــه ســيــكــون شــــارك فـــي الــلــقــاء الــســابــع في 

البطولة وهنا تكون األفضلية لرونالدو، الذي 
فــريــقــه يــوفــنــتــوس  ــاع  بــثــنــائــي دفــ سيستعن 

ملراقبة كن وحرمانه من التسجيل.
وفي وقت يبدو فيه من شبه املستحيل حدوث 
في  إيطاليا  منتخب  أحــد العبي  مــن  مفاجأة 
 أفضل هداف في صفوف املنتخب 

ّ
النهائي ألن

 رحيم ستيرلينغ قادر 
ّ

سجل هدفن فقط، فإن
على صنع املفاجأة، فقد سجل 3 أهداف حتى 
اآلن وإحــراز ثنائية ضد إيطاليا قد يساعده 
 

ّ
فــي دخـــول املــنــافــســة بــقــوة عــلــى الــرغــم مــن أن

األمر يبدو صعبًا للغاية عليه بعدما فشل في 
التسجيل خال آخر مباراتن.

من سيحسم صراع الهّدافين 
في يورو 2020؟

الــذهــبــي بهدفن مقابل هــدف وحيد.  املــربــع 
وســـيـــخـــوض مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا مــواجــهــتــه 
الــعــاشــرة فــي بــطــولــة كــبــرى )6 في  النهائية 
 نــجــومــه 

ّ
ــيــــورو( لـــكـــن كــــأس الــعــالــم و4 فـــي الــ

بقيادة املخضرم جورجيو كيليني يطمحون 
الـــــ«أزوري« فــي نهائي  إلــى نسيان إخفاقات 

»يورو 2000« و«يورو 2012«.
أمــــا مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا، فــســيــكــون هــــذا أول 
ظهور له على اإلطاق في نهائي بطولة أمم 
أوروبا، بعدما وصل »األسود الثاثة« إلى 
حققوها  التي  العالم،  كــأس  بطولة  نهائي 
ــام 1966، مــا يــجــعــل الــضــغــط يــتــزايــد  فــي عـ

على رفاق هاري كن.
ويــعــد منتخب إنــكــلــتــرا هــو الــفــريــق رقـــم 13، 
الــذي يشارك في نهائي البطولة، وقد خسر 
3 مــنــتــخــبــات فــقــط مـــن أصــــل 12، مــبــاراتــهــم 
النهائية األولى، وهي يوغسافيا عام 1960، 

وبلجيكا عام 1980، والبرتغال عام 2004.
واحــتــل منتخب إيــطــالــيــا املــركــز الــثــانــي في 
بــطــولــة أمـــم أوروبـــــا فـــي مــنــاســبــتــن، األولـــى 
عندما خسر في النهائي على يد فرنسا في 
»يورو 2000«، والثانية على يد إسبانيا في 

»يورو 2012«.
إنكلترا  البطولة مشاركة منتخب  وستشهد 
ــي املـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا  فــ
لدولة  عشرة  الحادية  املــرة  وهــي  بريطانيا، 
أوروبـــيـــة تتنافس فــي نــهــائــي بــطــولــة كبرى 

كمضيف )كأس العالم/يورو(.
أوروبــيــن مضيفن  آخــر متسابقن  وخــســر 
املباراة النهائية )البرتغال في »يورو 2004« 
وفــرنــســا فــي »يـــورو 2016«( كما هــزم واحــد 
النهائية  املــبــاراة  األوائــــل  الثمانية  مــن  فقط 

قبل ذلك )السويد في كأس العالم 1958(.
بـــدورهـــا، عــاشــت جــمــاهــيــر ونــجــوم منتخب 
إنــكــلــتــرا لــحــظــة تــاريــخــيــة، بــعــدمــا اســتــطــاع 
الــــقــــائــــد هـــــــاري كــــن ورفـــــاقـــــه الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
منتخب الدنمارك بهدفن مقابل ال شيء، في 
نهائي  فــي نصف  التي جمعتهما  املــواجــهــة 
ــــورو 2020«، مـــا جــعــل »األســـــود الــثــاثــة«  »يـ
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يطمح نجوم منتخب إنكلترا إلى االنتصار على منتخب 
إيطاليا في النهائي، وتحقيق لقب بطولة أمم أوروبا 

2020 ألول مرة في تاريخهم

)Getty( تقف جماهير إنكلترا بقوة خلف منتخبها

)Getty( تعتمد إنكلترا على خدمات نجومها في النهائي

)Getty( يطمح نجوم منتخب إيطاليا إلى تحقيق لقب اليورو

)Getty( يطمح هاري كين لصنع المفاجأة في نهائي اليورو

)Getty( »2020 رونالدو يتصدر هدافي »يورو

يصلون إلى النهائي ألول مرة على اإلطاق.
ويــبــحــث نــجــوم منتخب إنــكــلــتــرا عــن إبــعــاد 
أشـــبـــاح املـــاضـــي، أثـــنـــاء املـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة 
ضـــد مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، األحـــــد، عــلــى ملعب 
»ويمبلي« الشهير، وتحقيق اإلنجاز النادر، 

املتمثل في الفوز بالبطولة على أرضهم. وفي 
حال تمكن منتخب إنكلترا من تحقيق اللقب، 
فـــإّنـــه ســيــعــادل إنـــجـــازات مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، 
الذي فاز على أرضه في عام 1968، وإسبانيا 
في عام 1964، ومنتخب فرنسا في عام 1984.

صدمة البرتغال وفرنسا
في  كبيرة  صــدمــة  البرتغال  منتخب  عــاش 
»يـــــورو 2004« عــنــدمــا اســتــضــافــت مــديــنــة 
ــد مــنــافــســه  ــاراة الــنــهــائــيــة ضـ ــبــ لــشــبــونــة املــ
اللعبة،  أساطير  بتواجد  اليونان،  منتخب 
مثل لويس فيغو وديكو وريكاردو كارفالو 
كريستيانو  الحالي  والقائد  وروي كوستا 

 منتخب 
ّ

أن الكبيرة،  املفاجأة   
ّ

رونالدو. لكن
الــبــرتــغــال تــعــّرض لضربة مــوجــعــة، بعدما 
ــهـــدف نـــظـــيـــف، ســجــلــه  تــــعــــّرض لـــخـــســـارة بـ
ــانــــي الــــســــابــــق، أنـــجـــيـــلـــوس  ــيــــونــ الـــنـــجـــم الــ
خاريستياس، الذي أهدى باده اللقب ألول 
مـــرة فــي تــاريــخــهــا، بــقــيــادة املــــدرب األملــانــي 

أوتو ريهاغل.
وبــعــد اثــنــي عــشــر عــامــًا، عــانــت فــرنــســا من 
املــصــيــر نــفــســه، عــنــدمــا واجـــهـــت الــبــرتــغــال 
بالذات في استاد فرنسا في نهائي »يورو 
الــجــمــاهــيــر  إيـــديـــر  الــنــجــم  فــأســكــت   ،»2016
املتواجدة في املدرجات، بعدما سجل هدف 
الــفــوز فــي الــوقــت اإلضــافــي مــن عمر املــبــاراة، 

التي خرج منها رونالدو مصابًا منذ بدايتها.

جماهير »ويمبلي«
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  ــم يــســتــبــعــد رئــ ــ لـ
بـــوريـــس جــونــســون إمــكــانــيــة الــتــرحــيــب بــــ90 
ــلـــي«، الـــيـــوم  ــبـ ــمـ ــــف مــشــجــع فــــي مــلــعــب »ويـ ألـ
النهائي،  ألفًا نصف  األحــد، بعدما حضر 60 
الــذي خطف فيه منتخب إنكلترا فــوزًا صعبًا 
مــن منتخب الــدنــمــارك بــهــدفــن مــقــابــل هــدف 
وحــيــد. وســيــؤدي هـــذا األمـــر إلـــى رفـــع حـــرارة 
األجواء ومستوى التنافس، إذ يتطلع منتخب 
إنكلترا، إلى إبعاد األشباح التي تطارده، عبر 

رفع كن ورفاقه كأس البطولة القارية األكبر.

يـورو بـازار

يدخل منتخب إيطاليا 
نهائي »يورو 2020« 

مسلحًا بتاريخه

ــدان بــتــدريــب منتخب بــــاده، حسبما  الــديــن زيــ الــفــرنــســي زيـــن  ■ يحلم 
الفني  باملدير  عــدة محيطة  مــصــادر  عــن  نــقــًا  »ليكيب«،  ذكـــرت صحيفة 
»لــم يعد مسألة  أّن مستقبله كــمــدرب  إلــى  لــريــال مــدريــد، مشيرة  السابق 
املاضي،  أيــار  مايو/  في  البيضاء  القلعة  وبعد رحيله عن  قلب«.  بل  مــال، 
رفض زيــدان »عقودًا هامة جــدًا« في إنكلترا والخليج وآسيا، ألّن الاعب 
الفرنسي السابق تحركه عواطفه حني يتعني عليه االختيار، بحسب ما أكد 
صديق مقرب للصحيفة الرياضية. وأضاف املصدر نفسه الذي طلب عدم 
ذكر هويته، أّن ما يريده »زيــزو« اآلن، مغامرة مرتبطة بماضيه، مضيفًا: 
»ستظل هناك دائمًا أربعة فرق مفضلة بالنسبة إليه: بوردو، ويوفنتوس، 
فيغارو«،  »لو  وريــال مدريد، ومنتخب فرنسا«. وفي مقابلة مع صحيفة 
العاقة مع  إّن  لو غريت،  الــقــدم، نويل  لكرة  الفرنسي  االتــحــاد  قــال رئيس 
زيدان جيدة، و«يمكن أن يكون املدرب يومًا ما. قد يعينه خليفتي، ألّنني لن 

أستمر في هذا املنصب إلى األبد«.

رونالد كومان، عن  الهولندي  اإلسباني،  برشلونة  فريق  مــدرب  امتنع   ■
اإلدالء بتفاصيل حول استمرار الفرنسي، أنطوان غريزمان، بني صفوف 
»الباوغرانا« من عدمه، وقــال: »سنرى من سيبقى ومن سيرحل«. وفي 
التضامنية  الغولف  بطولة  كــومــان«  »كــأس  انــطــاق  قبل  مؤتمر صحافي 
الهولندي: »سيكون  املــدرب  قال  نــادي غولف برشلونة،  تقام برعاية  التي 
الاعبون الذين لدينا كافة متاحني لنا. إذا حدث تغيير يجب تقّبله، لكّنها 
الــواضــح أّن األولــويــة هــي أن يبقى  ــنــادي. مــن  ال قــــرارات يجب أن يتخذها 
عمل  األهمية،  غاية  في  العــب  »غريزمان  أّن  أيضًا  كومان  وأكــد  ميسي«. 
بشكل جيد جدًا، وهو العب رائع«. في املقابل، تطرق مدرب برشلونة إلى 
مشاركة بيدري، في أوملبياد طوكيو، بعدما شارك في »يورو 2020«، وقال: 
»بالنسبة إلى أّي العب، إّن املشاركة في منافستني على أعلى مستوى في 
الصيف أمر مبالغ فيه. أنهى موسمًا لعب فيه كّل شيء تقريبًا ولعب أيضًا 

كّل الدقائق في اليورو«.

قلبية حــادة،  بوبكر خوما، ألزمــة  الحاجي  السنغالي،  املهاجم  تعرض   ■
سقط إثــرهــا خــال تــدريــبــاتــه مــع فــريــق آالنــيــاســبــور الــتــركــي، فــي حادثة 
في  إريــكــســن،  كريستيان  الــدنــمــاركــي،  املنتخب  نجم  عاشها  الــتــي  تشبه 
مباراة فنلندا ضمن منافسات »يورو 2020«. وأفادت صحيفة »كورييري 
ديا سيرا« اإليطالية، أّن خوما كاد يفارق الحياة بعدما فقد وعيه خال 
التدريبات، إذ توقف قلبه لثواٍن عدة، ما استدعى التدخل العاجل للجهاز 

الطبي واإلسعاف، بنقله على جناح السرعة نحو أقرب مستشفى.
وال يعاني الاعب )28 عامًا( املعار من فيورنتينا اإليطالي من أّي مشاكل 
صحية، إذ أجرى كشوفات طبية تسبق املوسم، قبل انخراطه في التحضير 
أّن النوبة القلبية جاءت مفاجئة، ولم ُتعرف أسبابها حتى  مع زمائه، إاّل 
الصحية،  عــن حــالــة العــبــه  التركي تحديثات  الــنــادي  ونــشــر  اللحظة.  هــذه 
خوما  بوبكر  العبنا  أّن  اتضح  الفحوص،  »بعد  رســمــي:  بيان  عبر  فجاء 
الذي سقط في مقر التدريب بوردور، واجه أزمة قلبية، وسيواصل إجراء 
كشوفات إضافية في مصحة آالنيا آندولو«. وبعد خضوعه لساعات عدة 
من املتابعة، نشر املهاجم السنغالي صورة في حسابه على موقع التواصل 
من حاول  كــّل  الــنــادي، وشكر  بها محبيه ومشجعي  »إنستغرام« طمأن 

االتصال به لاطمئنان عليه بعد الحادثة.
وتشهد كرة القدم العاملية حاالت فريدة من تعرض الاعبني لنوبات قلبية 
الفترة األخيرة، إذ صاحبت حادثة إريكسن مشاكل صحية تعرض  في 

لها العبون آخرون، ليأتي الدور على خوما الذي بات الضحية األخيرة.

قّرر االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، تعيني الحكم الهولندي بيورن 
إيــطــالــيــا  بـــني منتخبي  ــــورو 2020«  نــهــائــي »يـ كــويــبــرز قــاضــيــًا ملــوقــعــة 

وإنكلترا، واملقررة إقامتها، اليوم األحد، على ملعب »ويمبلي« اللندني.
ويتمتع الحكم البالغ من العمر 48 عامًا بخبرة ضخمة، حيث خاض كل 
البطوالت الدولية في العقد املاضي، سواء يورو 2012 و2016 أو مونديال 
ال  املباراة تحديدًا  لهذه  تعيني كويبرز  فــإّن  وللمصادفة،  2014 و2018. 
الهولندي هو  إّن  املــنــزل« إذ  إلــى  القدم ستعود  بــأّن »كــرة  يبشر إنكلترا 

نفسه من أدار مواجهة اإلنكليز وإيطاليا في مونديال 2014.
ونجح املنتخب اإليطالي في ذلك التوقيت بالفوز بهدفني لهدف، أحرزهما 
كاوديو ماركيزيو وماريو بالوتيلي، فيما أحرز الهدف اإلنكليزي دانييل 

ستوريدج في مرحلة املجموعات بمونديال البرازيل.
نتائجها  لم تكن  إيطاليا  أدارهــا كوبيرز ملنتخب  التي  املباريات األخيرة 
ـــ«أزوري« مــع كــرواتــيــا فــي نوفمبر/ تشرين الثاني  ــ الـ جــيــدة، فقد تــعــادل 
ُهــزم من  أيلول 2016، وأخيرًا  2014، وخسر من فرنسا في سبتمبر/ 
إسبانيا في سبتمبر 2017. وكانت أخر مواجهة أدارها، كويبرز، ملنتخب 
اليورو في مــارس/ آذار املاضي، وحقق »األســود  إنكلترا، في تصفيات 

الثاثة« فوزًا بهدفني مقابل هدف على بولندا.
)العربي الجديد(

ملعب 
ُحــر

حكم هولندي بنهائي اليورو

Sunday 11 July 2021 Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة



ســــــتــــــكــــــون جـــــمـــــاهـــــيـــــر بــــطــــولــــة 
ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ »ويــــــمــــــبــــــلــــــدون« الــ
لــلــتــنــس عــلــى مـــوعـــد مـــع نــهــائــي 
ــــن الـــنـــجـــم الـــصـــربـــي،  كـــبـــيـــر وتــــاريــــخــــي بـ
اإليــطــالــي،  ومنافسه  ديوكوفيتش،  نــوفــاك 
جــدارة  عن  تأهال  اللذين  بيريتيني،  ماتيو 
املــبــاراة الختامية من أجل  إلــى  واستحقاق 

املنافسة على اللقب الكبير هذا الصيف.
ــــى الـــنـــهـــائـــي مــن  ــى إلـ ــ ــ كـــانـــت الـــبـــطـــاقـــة األولـ
الــبــولــنــدي  عــلــى  بــفــوزه  نــصــيــب بيريتيني 
 ،)7-3(  7-6  ،0-6  ،3-6 هــــوركــــاش  هـــوبـــرت 
مــبــاراة  يــخــوض  إيــطــالــي  أول  6-4، ليصبح 
به  ولــحــق  البريطانية،  البطولة  فــي  اللقب 
وحامل  عامليًا  أول  املصنف  ديوكوفيتش، 
اللقب منذ 2019 نتيجة إلغاء نسخة 2020 
بــســبــب تــداعــيــات فــيــروس كـــورونـــا، بــفــوزه 
الشاق على الكندي دنيس شابوفالوف 6-7 
دقيقة،  و44  ساعتن  فــي   ،5-7  ،5-7   ،)3-7(
لــيــبــلــغ نــهــائــي الــبــطــولــة اإلنــكــلــيــزيــة للمرة 

الثالثة تواليًا والسابعة في مسيرته.
ويــــأمــــل الـــصـــربـــي أن يـــخـــرج مــنــتــصــرًا مــن 
ــثـــالثـــن فــــي مــســيــرتــه،  الـــنـــهـــائـــي الــكــبــيــر الـ
للمرة  اإلنكليزية  املــالعــب  فــي  بطاًل  ليتوج 
الـــســـادســـة، وبـــعـــدمـــا بــــات الــشــهــر املــاضــي 
أول  غــــاروس«  »روالن  فــي  تتويجه  نتيجة 
ــراف يـــفـــوز بجميع  ــتــ العــــب فـــي عــصــر االحــ
والثالث  األقــل  على  مرتن  الكبرى  األلــقــاب 
ــــالم« فـــي عــصــَري  »غـــرانـــد سـ ــاريـــخ الــــ فـــي تـ
الهواة واالحــتــراف )اعتبارًا من 1968( بعد 
و1969(   1962 )بــن  اليفر  رود  األسترالين 
و1967(.   1961 )بــــــن  ــمــــرســــون  إيــ وروي 
ويأمل ديوكوفيتش أن يتوج بلقبه الكبير 

نهائي 
»ويمبلدون«

سيكون نوفاك ديوكوفيتش وماتيو بيريتيني على موعد مع التاريخ بعد 
فرصة  أمام  األول  سيكون  إذ  »ويمبلدون«،  بطولة  نهائي  إلى  تأهلهما 
معادلة الرقم القياسي لعدد األلقاب الكبرى، والثاني ليصبح ثاني إيطالي 

فقط يتوج بلقب كبير

3031
رياضة

تقرير

ــُيـــعـــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــذي  الــعــشــريــن لـ
يتشاركه غــريــمــاه اإلســبــانــي رافــايــل نــادال 
الـــــــذي غـــــاب عــــن الـــبـــطـــولـــة، والـــســـويـــســـري 
روجيه فيدرر الذي ودعها في ربع النهائي.

بطوالت »غراند سالم« 
هي كّل شيء

شدد الصربي البالغ 34 عامًا أّنه »في هذه 
 بــطــوالت غراند 

ّ
فـــإن املــرحــلــة مــن مسيرتي، 

 شيء، هي املسابقات األهم في 
ّ

سالم هي كل
رياضتنا وأنا سعيد بصناعة التاريخ في 
 هناك 

ّ
الــريــاضــة الــتــي أحـــب. كلما أســمــع أن

رقــمــًا قــيــاســيــًا، يــحــفــزنــي هــــذا، وفـــي الــوقــت 
 مباراة«.

ّ
نفسه أركز على الفوز بكل

»غــرانــد  الـــ ويــســعــى ديــوكــوفــيــتــش لتحقيق 
سالم« الذهبي، أي الفوز بالبطوالت األربع 
الكبرى في سنة واحدة إضافة إلى امليدالية 
فــي طوكيو،  األوملبية  األلــعــاب  فــي  الذهبية 
الــذي خسر  لكن عليه الحذر من بيريتيني 
أمـــــــام الـــصـــربـــي الـــشـــهـــر املــــاضــــي فــــي ربـــع 
نهائي »روالن غاروس« وعام 2019 في دور 

املجموعات لبطولة املاسترز الختامية.
مواجهة  في  السبت،  ديوكوفيتش،  وعانى 
شــابــوفــالــوف، الــــذي لــم يــســبــق لــه أن ذهــب 

»غراند سالم«  الـ النهائي في  أبعد من ربع 
وأبــعــد مــن الــــدور الــثــانــي فــي »ويــمــبــلــدون« 
ووجــد في ابن الـــ22 عامًا ندًا شرسًا أجبره 
عــلــى خــــوض شــــوط فـــاصـــل فـــي املــجــمــوعــة 
األولـــــى، واالنــتــظــار حــتــى الــشــوط الــحــادي 
 مـــن املــجــمــوعــتــن الــتــالــيــتــن 

ّ
عــشــر فـــي كــــل

لخلق الفارق بكسر إرسال منافسه الكندي، 
وإنهاء املباراة في ساعتن و44 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش بعد الفوز، وعقب مغادرة 
شابوفالوف أرض امللعب وعيناه دامعتان 
 

ّ
تدل »النتيجة ال  الجمهور:  وســط تصفيق 
على األداء واملباراة. كان يرسل للمجموعة 
األولى، كان الالعب األفضل في أغلب فترات 

 ما فعله«.
ّ

املجموعة الثانية. أهنئه لكل

بيريتيني على موعد مع التاريخ
على غرار ديوكوفيتش، سيكون بيريتيني 
ــد مــع  ــوعـ ــتـــاســـع عـــاملـــيـــًا عـــلـــى مـ املـــصـــنـــف الـ
الــتــاريــخ األحــــد، فــي الــيــوم الـــذي يلعب فيه 
مــنــتــخــب بــــالده لــكــرة الـــقـــدم نــهــائــي »يـــورو 
»ويمبلي«  ملعب  على  إنكلترا  ضد   »2020
في لندن الــذي يبعد قرابة 15 كلم فقط من 

مالعب عموم إنكلترا.
ويأمل اإليطالي أن يتوج باللقب الغالي قبل 
»أزوري« في بحثه عن لقب  التفرغ ملساندة الـ
أول في كأس أوروبــا منذ تتويجه الوحيد 
عــام 1968. وُيــقــام نهائي »ويــمــبــلــدون« في 
الــســاعــة الــثــانــيــة ظــهــرًا بــالــتــوقــيــت املــحــلــي، 
على أن يقام نهائي »الــيــورو«  في الساعة 
 بــيــريــتــيــنــي 

ّ
الـــثـــامـــنـــة مــــســــاء، مــــا يــعــنــي أن

وديوكوفيتش يحتاجان إلى خوض أطول 
لكي  اإلنكليزية  البطولة  تاريخ  في  مــبــاراة 

هل يصنع اإليطالي 
المفاجأة ثم يتابع 

نهائي »اليورو«؟

السماح بحضور 33% من الجماهير 
في المالعب البرتغالية

سمحت السلطات البرتغالية بحضور 33% من السعة الجماهيرية في املالعب خالل 
ــــدوري املــوســم املقبل الـــذي ينطلق 8 أغــســطــس/آب املــقــبــل. وأوضـــح بيان  مــبــاريــات ال
العام  اإلطــار مع االتحاد  اتفاق في هذا  إلى  أنه توصل  القدم  البرتغالي لكرة  لالتحاد 
للصحة في البالد، حتى يتم تطبيق هذا اإلجراء مع بداية املوسم. وسيتم السماح فقط 
للجماهير التي تحمل شهادة تطعيم رقمية لفيروس كورونا أو نتيجة فحص سالبة 
لفيروس كورونا ال تمضي عليها 48 ساعة، بالدخول للمالعب. كما ستخضع كّل 
املنشآت الرياضية لخطة احتواء طوارئ للوقاية من اإلصابات، وسيلعب كّل من بورتو 

وسبورتنغ لشبونة مباراتيهما في الجولة األولى على أرضيهما.

بيريز يزور ريال مدريد أثناء جلسة مران
زار رئيس فريق ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، العبي »امليرينغي« الذين أجروا جلسة 
تدريبات صباحية، الجمعة، في خامس أيام فترة االستعداد للموسم الجديد، بحسب 
ما أعلن عنه النادي امللكي. وتجول بيريز داخل وخارج املنشآت املدينة الرياضية، حيُث 
حيا العبي الفريق األول بشكل فردي، كما تحّدث مع املعد البدني اإليطالي أنطونيو 
الفني اإليطالي كارلو أنشيلوتي. وبدأ العبو ريال  املدير  بينتوس، وتوقف لبرهة مع 
مدريد التدريبات في قاعة األلعاب الرياضية وأنهوها على العشب، وفقًا ملا ذكره النادي 
األبيض على موقعه اإللكتروني. وتدرب املدافع فيرالن ميندي مجددًا داخل منشآت 
املدينة الرياضية لريال مدريد. وسيواجه الفريق بقيادة أنشيلوتي أول اختبار له أمام 

رينجرز االسكتلندي، الذي يتولى إدارته الفنية اإلنكليزي ستيفن جيرارد.

»ميسي النمساوي« يلعب الموسم المقبل 
مع برشلونة معارًا من رابيد فيينا

اتفاق من أجل إعارة  إلى  النمساوي  توصل فريقا برشلونة اإلسباني ورابيد فيينا 
النادي  إلــى  النمساوي«،  »ميسي  بـ امللقب  ديمير،  يوسف  الشاب  النمساوي  املهاجم 
»الكتالوني«، ملوسم واحد مع خيار الشراء، بحسب ما أفادت الصحف املحلية. وسيدفع 
»البالوغرانا« 500 ألف يورو مقابل استعارة املهاجم األعسر البالغ من العمر 18 سنة، 
املــوســم سيتعني عليه دفــع عشرة ماليني  البرسا فــي شــرائــه نهاية  وفــي حالة رغبة 
بــيــان. وقــال ديمير، فــي تصريحات نشرتها  الــنــادي نفسه فــي  يـــورو، حسبما أعلن 
أكبر  من  واحــد  تحقق  برشلونة  إلــى  »بالوصول  اإلنترنت:  على  فيينا  رابيد  صفحة 
أحالم الطفولة. سأذهب إلى فريقي املفضل، أفضل فريق في العالم«. ويتمتع الالعب 
الشاب بقدرة جيدة في السيطرة على الكرة ودقة في التسديد، ويتميز أيضًا بقدرته 

على اللعب في عدة مراكز في ثالثة أرباع امللعب. 
وخالل هذا املوسم، سجل ديمير تسعة أهداف في 32 مباراة مع الفريق النمساوي، 
كما دافع عن قميص املنتخب األول للمرة األولــى في مــارس/آذار املاضي، في مباراة 
ودية أمام جزر فــارو. وإلى جانب اإلعــارة إلى برشلونة، أعلن رابيد فيينا أيضًا عن 
تجديد عقد ديمير حتى موسم 2023/2022، ليمدد بذلك ارتباطه بالنادي النمساوي 

الذي كان ينتهي في عام 2022.

فالنسيا وهيرتا برلين يتوصالن 
إلى اتفاق مبدئي بشأن ألديريتي

توصل فريقا فالنسيا اإلسباني وهيرتا برلني األملاني إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال 
املوسم  معارًا  »الخفافيش«  فريق  صفوف  إلــى  ألديريتي،  عمر  الباراغواياني،  املدافع 
املقبل، وفقًا ملا أكدته لوكالة »آفــي« مصادر من املفاوضات. ويتضمن االتفاق خيار 
شراء من قبل فالنسيا لالعب، لكّنه لن يكون إجباريًا، بل سيعتمد على اإلنجازات التي 
سيحققها على املستوى الرياضي خالل املوسم املقبل. وينتظر حسم الصفقة خالل 
الساعات املقبلة، حتى يخضع الالعب، الذي يقضي عطلته بعد انتهاء مشاركته مع 
منتخب بالده في كوبا أميركا، للفحص الطبي. وكان ألديريتي بدأ تجربته االحترافية 
في أوروبا في صيف عام 2019، بانتقاله إلى صفوف فريق بازل السويسري، وبعدها 

بعام انتقل إلى هيرتا برلني األملاني الذي اشتراه مقابل 4 ماليني يورو.

على هامش الحدث

يسعى 
ديوكوفيتش 
لُمعادلة عدد 
ألقاب رافاييل 
نادال
)Getty(

)Getty( كولومبيا ُتنهي البطولة في المركز الثالث

البطولة  نهائي  مع  مواجهتهما  تتعارض 
القارية )أطول نهائي في تاريخ ويمبلدون 
كـــان فــي الــنــســخــة املــاضــيــة عـــام 2019 حن 
احـــتـــاج ديــوكــوفــيــتــش إلـــى 4 ســـاعـــات و57 
دقيقة للفوز على فيدرر 6-7 )5-7(، 6-1، 6-7 

.)3-7( 12-13 ،6-4 ،)4-7(
إلى  البطولة  فــي  سابعًا  املصنف  واحــتــاج 
ساعتن و36 دقيقة لتخطي عقبة هوركاش 
ــيــــدرر مــــن ربـــع  ــورة فــ ــ ــطـ ــ الــــــذي أقـــصـــى األسـ
الـــنـــهـــائـــي، ويـــأمـــل بــيــريــتــيــنــي الـــــذي كــانــت 
سالم«  »غراند  الـ في  سابقًا  نتائجه  أفضل 

ـــ25 عــامــًا بعد الــفــوز: »ال  1960. وقـــال ابــن الـ
أمـــلـــك الــكــلــمــات حـــقـــًا. أريـــــد بــضــع ســاعــات 
الستيعاب ما حصل. ال أعتقد أّنني حلمت 
 الحلم كان كبيرًا للتفكير به«.

ّ
بهذا أبدًا ألن

وتــابــع حــديــثــه قــائــاًل: »هـــذا أفــضــل يـــوم في 
مــســيــرتــي وآمـــــل أن يـــكـــون األحـــــد أفـــضـــل«. 
ــانــــت اإلرســـــــــاالت الـــســـاحـــقـــة نــقــطــة قـــوة  وكــ
بيريتيني كالعادة، إذ حقق 22 منها مقابل 
5 فــقــط ملنافسه الــبــولــنــدي. وكــانــت مــبــاراة 
الجمعة الثالثة بن الالعبن اللذين تواجها 
للمرة األولى في تصفيات بطولة أستراليا 

ــائـــي »فـــالشـــيـــنـــغ  ــهـ ــه إلــــــى نـــصـــف نـ ــ ــــولـ وصـ
أول إيطالي  مــيــدوز« عــام 2019، أن يصبح 
يتوج بلقب كبير منذ أندريانو باناتا عام 
 األخير هو 

ّ
1976 في روالن غاروس، علمًا أن

اإليــطــالــي الــوحــيــد املــتــوج حــتــى اآلن بأحد 
»غراند سالم«. ألقاب الـ

وُيعتبر بيريتيني الذي أصبح أول إيطالي 
يبلغ نهائي بطولة »غراند ســالم« في فئة 
الــفــردي منذ 45 عــامــًا، هــو أيضًا أول العب 
من بــالده يصل الى نصف نهائي البطولة 
عام  بييترانغيلي  نيكوال  منذ  اإلنكليزية 

املفتوحة عام 2018 حن فاز بيريتيني، قبل 
أن يرد هوركاش عام 2019 في الــدور األول 
لدورة »ميامي« األلف نقطة للماسترز التي 
املوسم، محرزًا  هــذا  البولندي  بلقبها  تــوج 
ــم ألــقــابــه حــتــى اآلن، وذلــــك عــلــى حساب  أهـ
إيطالي آخر هو يانيك سينر. وقبل البطولة 
الحالية، لم يسبق للبولندي البالغ 24 عامًا 
»غراند  أنه ذهب أبعد من الدور الثالث في الـ
ســالم« فــي مناسبة واحـــدة فقط عــام 2019 

في بطولة »ويمبلدون« بالذات.
)فرانس برس(

كوبا أميركا: كولومبيا 
ثالثة على حساب بيرو

ســجــل مــهــاجــم فـــريـــق بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، 
القاتل  الوقت  في  مثيرًا  ديــاز، هدفًا  لويس 
ــــالده كــولــومــبــيــا الـــفـــوز  لــيــمــنــح مــنــتــخــب بــ
الثالث  املــركــز  2( وحصد   –  3( البيرو  على 
فـــي بــطــولــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا، لـــكـــرة الـــقـــدم في 
الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة، بــرازيــلــيــا. والــهــدف 
كــــان الــثــانــي لـــديـــاز فـــي املــــبــــاراة والــبــطــولــة 
، وجــاء بعد 10 دقــائــق مــن إدراك بيرو 

ّ
كــكــل

الــتــعــادل )2 – 2( فيما املــبــاراة فــي طريقها 
إلى ركالت الترجيح )ال تعتمد كوبا أميركا 

نظام الوقت اإلضافي(.
جاءت مجريات املباراة مثيرة حيث ضغطت 
كولومبيا في بدايتها وحاصرت بيرو في 
 أولى الفرص الحقيقية كانت 

ّ
منطقتها، لكن

لألخيرة عندما مرر كريستيان كويفا كرة 
 

ّ
مـــاكـــرة بــاتــجــاه جــيــانــالــوكــا البــــــادوال، لــكــن
األخــيــر ســـدد خــــارج الــخــشــبــات الــثــالث من 

وضعية جيدة )د.28(.
ــة لـــديـــاز  ــــالل فـــرصـ رّدت كــولــومــبــيــا مــــن خـ
لكّنه سدد بن يدي الحارس بدرو غايسي 
بينيا  ســيــرخــيــو  كــــاد  ذلــــك  وبـــعـــد  )د.32(، 
التسجيل لبيرو عندما تخلص من  يفتتح 
مراقبة أوسكار موريو ثم الحارس كاميلو 

فارغاس، لكّنه لم يتمكن من هز الشباك من 
زاوية ضيقة. 

ونجحت بيرو في التقدم بهدف ليوشيمار 
يوتون في الدقيقة األخيرة من الشوط األول، 
قبل أن يدرك قائد كولومبيا املخضرم خوان 
كوادرادو التعادل مطلع الشوط الثاني من 
ركلة حرة مباشرة )د.49(،  وتصدى غايسي 
لكرة مقصية رائعة لدياز )د.62(، لكّنه وقف 
عــاجــزًا امـــام الــالعــب نفسه الـــذي أطــلــق كرة 
 )1  –  2( التقدم  قوية عانقت شباكه مانحًا 

ملنتخب كولومبيا )د.66(.
بــعــد ذلــــك رفـــضـــت بـــيـــرو وصــيــفــة الــنــســخــة 
ــتـــســـالم وأدركـــــت  ــرة عــــام 2019 االسـ ــيــ األخــ
ــة  ــيـ ــرة رأسـ ــ ــبـــر البــــــــــادوال مــــن كــ ــادل عـ ــعــ ــتــ الــ
راســيــيــل غارسيا  مــن  ركنية  ركــلــة  مستغاًل 
 

ّ
إاّل أن املـــبـــاراة بثماني دقــائــق.  قــبــل نــهــايــة 
الكلمة األخيرة كانت لدياز، نجم املباراة من 
دون منازع، الذي سدد كرة قوية من 20 مترًا 
ــة الــبــعــيــدة ملــرمــى غــايــســي الـــذي  ــزاويـ فـــي الـ
ــاول الــتــصــدي لــهــا لــكــن مـــن دون جـــدوى  حــ
فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت املحتسب 
بـــداًل مــن ضــائــع، مــن املــبــاراة ليعلن بعدها 
الحكم نهايتها. وُتعتبر هذه املرة الخامسة 
التي ُتنهي فيها كولومبيا منافسات كوبا 
أمــيــركــا، فــي املــركــز الــثــالــث، إذ سبق لها أن 
املتحدة  الــواليــات  ثالثة في نسخات:  حلت 
واإلكــــــــوادور   ،1995 واألوروغــــــــــواي   ،2016
1993، واألرجــنــتــن 1987، مــع اإلشـــارة إلى 
 كولومبيا حققت اللقب مرة واحــدة عام 

ّ
أن

2001، بينما حلت وصيفة مرة واحدة عام 
 1991 عـــامـــي  مـــرتـــن  ــعـــة  رابـ وحـــلـــت   ،1975
كانت  القارية  البطولة  بداية  وقبل  و2004. 
كـــولـــومـــبـــيـــا مــــن بــــن املـــرشـــحـــن لــلــوصــول 
إلــــى املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، لــكــن لــســوء حظها 
املنتخب  مع  النهائي  في نصف  اصطدمت 
ــوي، وخــــســــرت بـــركـــالت  ــ ــقـ ــ ــيـــنـــي الـ ــتـ ــنـ األرجـ
الترجيح، لتفشل في بلوغ ثاني نهائي لها 

تاريخيًا بعد نهائي عام 1975.
القوية  بالتشكيلة  كــولــومــبــيــا  وســُتــحــاول 
ــــي الــنــســخــة  ــعـــــوض فـ ــ ــي تــمــلــكــهــا أن ُتـ ــتــ الــ
من   ،2024 أمــيــركــا  كــوبــا  بطولة  مــن  املقبلة 
في  الــثــانــي  باللقب  التتويج  مــحــاولــة  أجــل 
ـــل الــتــي  ــ تـــاريـــخـــهـــا ونـــســـيـــان خـــيـــبـــات األمــ
تعرض لها املنتخب في نسخات السنوات 
األخــيــرة  النسخة  األخــيــرة، وبشكل خــاص 
الـــتـــي صــاحــبــتــهــا ظـــــروف صــعــبــة جــــدًا في 

امللعب وخارجه.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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زهير ورد

نجح رودريغو دي باول، في فرض نفسه أساسيًا في صفوف 
منتخب األرجنتني، رغم العدد الكبير من النجوم الذين يضّمهم 
املــنــتــخــب، مــا يجعل مــن حــضــور أّي العـــب فــي قــائــمــة منتخب 
التانغو بمثابة اإلنجاز نظرًا إلى قوة التنافس. لكّن قائد أودينيري 
املـــدرب سكالوني، خصوصًا  ثقة  يستحق  أّنــه  أظهر  اإليــطــالــي 
بالده  منتخب  بعدما ساعد  منها،  بأفضل  الهدية  على  رّد  أّنــه 
طــوال البطولة، وكــان من أفضل الالعبني. وكــان دي بــاول قادرًا 
على تمثيل منتخب إيطاليا، فوالدته من أصول إيطالية، غير أّنه 
اكتفى بالحصول على الجنسية اإليطالية، إذ يتضح من خالل 
الثقافة  على  معتاد  أّنـــه  الكالتشيو  ظـــروف  مــع  تعايشه  حسن 
اإليطالية، مع العلم أّنه فشل في مغامرته مع فالنسيا اإلسباني.

وانــطــلــقــت مــســيــرة دي بــــاول )27 عــامــًا( مــن األرجــنــتــني، فقد 
بعدها  ليغادر  إلــى 2014،  مــن 212  لــنــادي راسينغ كلوب  لعب 
إلى »الليغا«، إذ كان يحلم بأن يكرر نجاحات نجوم األرجنتني 
مع نادي فالنسيا الذي سبق له أن احتضن أفضل العبي بالد 
إلى  مــن 2014  بــاول  التي خاضها دي  املــبــاريــات  لكّن  التانغو، 
الرحيل  على  يصّر  كافية حتى  وكانت   ،44 تتجاوز  لم   ،2016
عن »الخفافيش« ويعود إلى األرجنتني سريعًا من أجل كسب 

شحنَة معنويَة تساعده في اقتحام مغامرة جديدٍة في مسيرته.
ولم يمِض إاّل موسم واحد، حتى كان أودينيزي اإليطالي مراهنًا 
جديدًا على متوسط امليدان األرجنتيني وفتح أمامه أبواب التألق 
الكالتشيو  الرهان وأصبح واحــدًا من نجوم  من جديد، فكسب 
ومن أفضل الالعبني في مركزه. ويصنف دي باول من أفضل 
ــه جــمــع الـــقـــدرات التكتيكية املــمــيــزة التي  الــالعــبــني، نــظــرًا إلـــى أّنـ
مثل  دوري صعب  فــي  الخطط  كــّل  مــع  التعامل  على  تــســاعــده 
الدوري اإليطالي، كما أّنه قوي بدنيًا وطول قامته يساعده على 
أّنــه يملك مهارات  إلى  الثابتة، إضافة  الكرات  الحلول في  توفير 
فإّنه  الكالتشيو،  في  الصعوبات  بعض  واجــه  ولئن  هائلة.  فنية 
بطلبات  مــحــاصــرًا  ليصبح  كعبه،  علو  تأكيد  فــي  الحــقــًا  نجح 
االنتقال، إذ كان نادي ميالن قريبًا من التعاقد معه، لكّن مواطنه 
دييغو سيميوني سبق الجميع، إذ ُيفترض أن ينتقل إلى أتلتيكو 
مدريد مباشرًة بعد انتهاء كوبا أميركا ليخوض املوسم املقبل 

من منافسات دوري األبطال مع بطل إسبانيا. 
الدولية، فقد عزز  ولم يشارك دي بــاول في كثير من املباريات 
صــفــوف املنتخب عــام 2018، ولــكــن كــوبــا أمــيــركــا كــانــت نقطة 
ــه ســجــل أول هـــدف فـــي مسيرته  ــ تــحــول بــالــنــســبــة إلـــيـــه، بــمــا أّن
مــع التانغو، وكــان أحــد أضــالع مثلث وســط املــيــدان خــالل هذه 

النسخة، لتصعب الحقًا إزاحته من مكانه األساسي.

رودريغو دي باول
لفت رودريغو دي باول األنظار إليه بقوة، بعدما خطف مكانًا أساسيًا 

في منتخب األرجنتين، رغم تواجد كثير من الالعبين المخضرمين

وجه رياضي
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جوقة القطان
فتيات غزة يعبرن عن ذاتهن بالغناء

غزة ـ عالء الحلو

على ألحان أغنية »طير يا هوا«، 
ــارا  ــردد الـــفـــتـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة يـ ــ ــ

ُ
ت

ُكالب مع صديقتها وفاء عاشور 
راثية، وقد بدا االندماج 

ُ
كلمات األغنية الت

وعلى  الصغيرة،  مالمحهن  على  واضــًحــا 
تناغمة مع اإليقاع.

ُ
حركة أياديهن امل

ــة مــــــــن الــــفــــتــــيــــات  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتـــــــتـــــــجـــــــاور مـ
الفلسطينيات إلى جانب بعضهن البعض 
الثقافي  القطان  مركز  مسرح  خشبة  على 
ــزة، ضــمــن فـــريـــق »جـــوقـــة الــقــطــان«،  ــ فـــي غـ
لــتــأديــة األغــانــي الوطنية والــتــراثــيــة، وقد 
ــــدن فـــي أنــفــســهــن الـــقـــدرة عــلــى الــغــنــاء  وجـ

الجماعي بانسجام وتكامل.
القطان، من 28 فتاة، فيما  وتتكون جوقة 
أداء  عبر  وجماليًا،  تعبيريًا  فــضــاًء  تتيح 
عربية  ألغنيات  واملنفرد  الجماعي  الغناء 
وفلسطينية وطنية وأغنيات تراثية، وقد 
العروض  من  العديد  في  الفتيات  شاركت 
القطان،  مركز  نظمها  التي  واالحتفاليات 
إلــــى جـــانـــب األنــشــطــة الـــتـــي تـــم تنظيمها 

بالتعاون مع مؤسسات شريكة.
وتـــبـــدأ رحـــلـــة الــفــتــيــات مـــع الـــفـــريـــق الـــذي 
شاركات فيه بني 8 حتى 15 

ُ
تتراوح أعمار امل

لم تمنع جائحة كورونا الفتيات عن إنتاج المواد المرئية عن بُعد )عبد الحكيم أبو رياش(

عاًما، بالتحاق الفتيات صاحبات الصوت 
الكورال، وتدريبهن برفقة  الجميل بفريق 
تناغمة مع 

ُ
امل أداء الحركات  بعضهن على 

األغـــانـــي الــتــراثــيــة والــوطــنــيــة، وذلــــك بعد 
الصوت  وطبقات  املقامات  على  تدريبهن 
ــقـــاطـــع، ولــحــظــات  ــنــاســبــة لــأغــانــي واملـ

ُ
امل

البدء بالغناء والتوقف.
عــاًمــا،   14 ُكـــالب  يـــارا  الفلسطينية  وتـــرى 
للتعبير  لها  مساحة  القطان«  »جوقة  في 
ِحب، عبر 

ُ
ت التي  عن ذاتها، وعن هوايتها 

األغاني الوطنية والتراثية، وقد ساعدها 
االشـــتـــراك مـــع الــفــريــق، فـــي صــقــل موهبة 
إلى  الجميل  بصوتها  واالنــتــقــال  الــغــنــاء، 

مختلف الطبقات الصوتية.
وتـــقـــول ُكــــالب لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا 
العام،  قبل عام ونصف  بالفريق  التحقت 
وبدأت بتلقي التدريبات مع مدرب الفريق 
الــذي ساعدها على تطويع  النجار،  أنس 
والنغمة،  والعبارة  للجملة  ا 

ً
وفق صوتها 

كذلك التنقل بني طبقات الصوت بسالسة. 
باالنضمام  سعادتها  عــن  الــفــتــاة  وتعبر 
ــاحـــب األحـــــــالم الـــكـــبـــيـــرة فــي  لـــلـــفـــريـــق، صـ
وتقول  الفنية،  األعمال  من  العديد  تقديم 
، وكــنــت 

ً
ــــا جـــمـــيـــال

ً
»يــمــتــلــك والـــــــدي صــــوت

أرغــــب بــتــطــويــر مــوهــبــتــي ألصــبــح مــثــلــه، 

ويـــســـاعـــدنـــي انـــضـــمـــامـــي لـــلـــجـــوقـــة عــلــى 
ذلــك«. وأنتج فريق الــكــورال، فيديو كليب 
ألغنية »طير يا هــوا«، التي تم تسجيلها 
وتــصــويــرهــا فـــي مــســاحــة خـــضـــراء، فيما 
ِتح أزمة كورونا تصوير أغنية »أهو 

ُ
لم ت

دة اللي صار«، بعد تسجيلها، ما اضطر 
الــفــريــق إلــــى تــصــويــر األغــنــيــة مـــن داخـــل 
الــبــيــوت، ومــونــتــاجــهــا، لــتــصــبــح اإلنــتــاج 

االحترافي الثاني للفريق. 
بااللتحاق  الــبــربــري  مــلــك  الطفلة  وقــامــت 
ــة خـــالـــتـــهـــا،  ــنــ ــقــــطــــان بـــرفـــقـــة ابــ ــة الــ ــوقـ ــجـ بـ
ــول إنـــهـــا حــصــلــت عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات  ــقــ وتــ
األغــانــي، ومنها أغنية  الخاصة بعدد من 
ــاركــــن فــــي إنـــتـــاج  »يـــــا قــــصــــص«، فــيــمــا شــ
الفيديوهات املرئية، بعد إتمام التدريبات 
والحركات  الصوتية،  بالطبقات  الخاصة 

ناِسبة لألحان.
ُ
امل

أمــا الفتاة وفــاء عاشور 11 عــاًمــا، فترافق 
شقيقتها تولني خالل التدريبات الخاصة 
املاضي،  الــعــام  بــه  التحقت  الــذي  بالفريق 
وذكرت في حديث مع »العربي الجديد« أن 
الفريق »مريحة وجميلة«،  داخــل  األجــواء 
فيما تتمنى صناعة أغان جديدة، تتضمن 
مزج األغاني العربية، باألغاني األجنبية. 
أعــوام،  وتــرى شقيقتها تولني عاشور 10 

أن الــفــريــق َمــّكــنــهــا مــن ضــبــط الــصــوت مع 
ــقــــاع، واالنــــدمــــاج مـــع فــتــيــات الــفــريــق،  اإليــ
لـــأغـــانـــي  ــاعـــي  ــمـ الـــجـ »األداء  وتــــضــــيــــف: 
يشعرنا بسعادة، إلى جانب أنه يساعدنا 
الفريق،  ساعد  فيما  طاقاتنا«.  تفريغ  في 
الــطــفــلــة ريـــهـــام أبـــو غــالــي 13 عـــاًمـــا، الــتــي 
التحقت بالفريق منذ عامني، على التعرف 
ــدد، واالنــــدمــــاج معهن،  عــلــى صــديــقــات جــ

وتصف تجربتها بأنها »ممتعة«.
العامة  العالقات  منسقة  توضح  بدورها؛ 
في مركز القطان الثقافي في غزة النا مطر، 
أن الجوقة تتبع قسم الفنون األدائــيــة في 
الفتيات  املركز، وتتكون من 28 طفلة، من 
الـــهـــواة فـــي الــغــنــاء الــجــمــاعــي »الــــكــــورال«، 
وقــد حصلن على تــدريــبــات على األغــانــي 
بإحياء  فيما يشاركن  والتراثية،  الوطنية 
املهرجانات داخــل املركز، أو بالشراكة مع 

مؤسسات ومعاهد موسيقية. 
فتيات  تضمُّ  التي  القطان،  وتهدف جوقة 
ــاون، إلـــى  ــــعـــ ــتـ ـــ  ُحــــــب الــــغــــنــــاء وال

ّ
جـــمـــعـــهـــن

إيجاد فضاء مفتوح للفتيات، كي يعّبرن 
وفق  أنفسهن،  عن  وحناجرهن  بصوتهن 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـــى  ــعـ ـــ »الـ تــعــبــيــر مـــطـــر لــ
ــانـــي الــوطــنــيــة حــاضــرة  جــانــب إبـــقـــاء األغـ
التي تحمل  في أذهانهن، خاصة األغاني 

معاني األمل والحياة واملستقبل.
ــا الــفــتــيــات عن  ولـــم تــمــنــع جــائــحــة كـــورونـ
إنتاج املواد املرئية عن ُبعد، وتقول منسقة 
الــعــالقــات الــعــامــة، إن الــفــريــق الـــذي يضم 
ُيـــحـــاول التعبير  حــنــاجــر أنــثــويــة نــاعــمــة 
ويفتح  بامتياز،  فلسطيني  كــل شــيء  عــن 
ــام أي طـــفـــلـــة تــمــتــلــك الـــصـــوت  ــ ــ املــــجــــال أمـ
ــغـــــف الــــغــــنــــاء لـــالنـــضـــمـــام  ــ ــيــــل، وشـ ــمــ الــــجــ

للجوقة، والتعبير عن ذاتها.

تبدأ رحلة الفتيات مع 
الفريق الذي تتراوح 

شاركات فيه 
ُ
أعمار امل

بني 8 حتى 15 عامًا، 
بالتحاق الفتيات 

صاحبات الصوت 
الجميل بفريق الكورال

■ ■ ■
أنتج فريق الكورال، 
فيديو كليب ألغنية 
»طير يا هوا«، التي 

ُسجلت وُصورت في 
مساحة خضراء

■ ■ ■
تهدف جوقة القطان، 

التي تضم فتيات 
جمعهن ُحب الغناء 
والتعاون، إلى إيجاد 

فضاء مفتوح للفتيات، 
كي يعبرن بصوتهن 

وحناجرهن

باختصار

الغناء الجماعي والمنفرد ألغنيات عربية وفلسطينية وتراثيّة، وقد  بأداء  تتكون جوقة القطان من 28 فتاة. وتهتّم الفرقة 
شاركت في العديد من العروض واالحتفاليات

هوامش

خطيب بدلة

تـــعـــّرفـــُت فـــي مــديــنــة إملـــســـهـــورن األملـــانـــيـــة، إلــــى شــاب 
ســــوري اســمــه مصطفى ســمــعــان. مــســيــحــي، كانت 
إْن جاءها ولد  ــذرت، 

َ
فت عشر بنات، ون

ّ
والدته قد خل

األســـف،  )مـــع  أخــيــرًا،  جـــاء  وقـــد  ُه مصطفى، 
َّ
لتسمين

 جدًا، 
ٌ

كما قال(، وأمه وفت بنذرها.. مصطفى ظريف
أو  منها جملتني  يحكي  إن  ومــا  بــروايــة سالفة،  يبدأ 
ثالثًا حتى ينفلت بالضحك، علمًا أن هذه املنطقة من 
األحــداث،  تستبق  مخيلته  ولكن  ضحك، 

ُ
ت ال  الحديث 

حــتــى تــصــل إلـــى الــقــفــلــة، فيضحك، ثــم يــفــرمــل بفمه 
ــِكــْك، ويــتــابــع ســرد الــســالــفــة.. ولتأكيد  : إخ إخ ِك

ً
قــائــال

صحة كالمه يحلف بالطالق، بالثالثة، مع أن الطالق 
نــادر، وصعب، وحتى ولو كان وارد  عند املسيحيني 
ق َمن؟ ويستخدم 

ّ
الحدوث، مصطفى عازب، يعني يطل

مصطفى في حديثه محطات كالم، مثل: فهمت علّي 
يــا أبــو الــشــبــاب؟ و: يخلي لــي قلبك.. ويحلف بـــ الــذي 
جمعنا من غير ميعاد، مع أنه ال يوجد أحد هنا في 

أملانيا يستقبل أحدًا من دون ميعاد. 
عــلــّي الــطــالق بــالــتــالتــة، قـــال مصطفى، ملــا يــجــي يــوم 

السبت، موعد زيارة الجارين األملانيني، راينر والورا، 
أتعوذ بالله من الشيطان. تصّور، يا عمي أبو مرداس، 
مـــع أنــــي حــاصــل عــلــى شـــهـــادة تــعــلــم الــلــغــة املــتــقــدمــة 
)C1(، وأغّرد باألملانية مثل البالبل، أذوق األمّرين في 
إيصال أفكاري لهما. املشكلة، لو أردت أنا أن أستمع 
امللل، ألن  إلى مشاكلهما، لنمت في مكاني من شــّدة 
املــواطــن األملــانــي، بشكل عــام، مــا عنده مشاكل، وإن 
وجدت ال تعدو نزول املطر في أثناء مرافقته كلَبه في 

النزهة الصباحية. 
فـــي أحـــد مـــســـاءات الــســبــت، روى مــصــطــفــى لــجــاريــه 
ملخُصها  السورية،  بلدته  في  األملانيني حادثة جرت 
ــاق الــبــعــثــيــني كــتــب تــقــريــرًا بــحــق رجـــل،  ــرفـ أن أحـــد الـ
فُسجن ثالثة أشهر ونصف الشهر في فرع فلسطني. 
استوقفته الورا مندهشة، وأعلمته )من دون أن تحلف 
الحادثة   ،

ً
فــــأوال تفهم شيئًا؛  لــم  أنــهــا  بــالــطــالق طبعًا( 

جــرت فــي ســوريــة، فما عــالقــة فلسطني بــاملــوضــوع؟ 
أن أي مــبــادرة يقوم بها املوظف،  وثــانــيــًا؛ هــي تعرف 
بـ  رفق 

ُ
ت أن  العمل، يجب  تطوير  إلــى  تهدف  كانت  إذا 

ــل بــاالقــتــراحــات الــالزمــة، وفي  »تــقــريــر« مــفــّصــل، يــذيَّ
يا  أنــت،  بينما  مكافأة،  على  املــوظــف  يحصل  النهاية 

سيد مصطفى، تقول إنه كتب تقريرًا فدخل السجن.. 
ملــــاذا؟ هــل كــانــت مقترحاته خــاطــئــة وســّبــبــت ضــررًا 
ى رؤساؤه 

ّ
، فعوقب بالسجن؟ وكيف يتبن

ً
للعمل، مثال

مقترحات خاطئة؟ ألم ينتبهوا لها؟
أوضح مصطفى للسيدة الورا أن الذي كتب التقرير 
لم يدخل السجن، بل الرجل املكتوب بحقه، وضحك.. 
كـــان عــلــى وشـــك أن يحلف لــهــا بــالــطــالق عــلــى أنـــه ال 
يستطيع أن ُيدخل معنى عبارة )يكتب تقريرًا بحقه( 
ــان مــفــهــوم مختلف..  األملــ فــي دمــاغــهــا، فللحق عــنــد 

وألجل الخروج من املــأزق، قال لها إن التقرير عندنا 
علق  وهنا  »أمــنــي«.  تقرير  فهو  بالعمل،  لــه  ال عالقة 
في براثن راينر الذي اندفع يتحّدث عن شيء اسمه 
وتعليمات،  قواعد  الصناعي«، وهو مجموعة  »األمــن 
 واآلالت 

َ
الــعــمــال ــجــنــب 

ُ
ــبــقــت بــشــكــل صــحــيــح ت

ُ
إذا ط

األضراَر املحتملة. 
كاد مصطفى، وهو يحكي لي ما جرى، أن يقع على 
األرض من شدة الضحك. قال لي: بتعرف، أي سيدي 
الله،  ــهــا وتــوكــلــت على 

ُ
َجــَدْبــت أيــش عملت؟  أنـــت،  منال 

وشرحت لهم أن التقرير األمني اختراٌع بعثي، كاتُبه ال 
يذهب إلى السجن، بل من يذهب هو »املكتوب بحقه«، 
وإذا كان الكاتب كاذبًا أو مفتريًا، تبقى املسألة »مثل 
ــه ويــنــام، ويــشــخــر، بينما يوضع   رأسـ

ّ
ــه«، يــحــط ـ

ُ
ــل ِرْجـ

وُيضرب  الـــدوالب،  في  التقرير  بحقه  املكتوب  الرجل 
إنكم  قلَت  هــل  قــف مصطفى.  قالت الورا:  كــالــدواب.. 
تضربون الــدواب؟ غضب مصطفى، هذه املــّرة، وقال 
لها: أقول لك يضربون اآلدمــي.. وليك، يا عزيزتي، أنا 
عــنــدي ســـؤال لــجــنــابــك. هــل تــصــّدقــني إذا قــلــت لــك إن 
صديقي الذي كتب بحقه التقرير مسيحي، والتقرير 

يتهمه بأنه من جماعة اإلخوان املسلمني؟

مفارقات في بالد األلمان

وأخيرًا

هل تصّدقين أن صديقي 
الذي كتب بحقه التقرير 

مسيحي، والتقرير يتهمه بأنه 
من اإلخوان المسلمين؟
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