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عماد كركص

التابع  الــهــويــة،  وتــحــديــد  التحقيق  فــريــق  خــلــص 
في  ومقرها  الكيميائية،  األسلحة  حظر  ملنظمة 
الهـــاي، فــي تقرير أصـــدره أمــس اإلثــنــن، إلــى أن 
النظام السوري استخدم غاز الكلور، وهو سالح 
ــه على مدينة 

ّ
الـــذي شــن الــهــجــوم  أثــنــاء  كيميائي، 

ــام 2018، على  ــــب عــ إدلـ فـــي مــحــافــظــة  ســـراقـــب 
الرغم من نفي النظام السوري وداعميه، تحديدًا 
روسيا، استخدام غاز الكلور في الهجوم. وأعلنت 
املنظمة في بيان، أن فريق محققيها، الذي يعمل 

الكيميائية  األســلــحــة  مستخدمي  تــحــديــد  عــلــى 
لديه »أسبابًا معقولة  أن  إلى  في سورية، خلص 
لالعتقاد« بأن قوات النظام أسقطت قنبلة حوت 
إدلــب،  فــي منطقة  الكلور على حــّي سكني  غــاز 
الخاضعة لسيطرة املعارضة، في فبراير/شباط 
من ذلك العام. ولفت التقرير إلى أن فريق العمل 
املعلومات  وتحليل  شاملة  بمراجعة  قــام  الدولي 
زت على الحادث، الذي وقع في 

ّ
واملقابالت التي رك

سراقب، وقام بمراجعة شاملة لجميع املعلومات 
التي تّم الحصول عليها، بما في ذلك املقابالت مع 
الصلة،  األماكن ذات  الذين كانوا في  األشخاص 

وقت وقوع الحادث، باإلضافة إلى تحليل العينات 
ــع الـــحـــوادث  واملــخــلــفــات الـــتـــي ُجــمــعــت فـــي مـــواقـ
ــراض الــتــي أبــلــغ عــنــهــا الضحايا  ــ ومــراجــعــة األعـ
والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما فيها صور 
األقمار الصناعية، مع استشارات مكثفة للخبراء. 
وبــحــســب الـــبـــيـــان، فــقــد حــصــل »املــعــهــد الــدولــي 
للتكنولوجيا«، وهو معهد التحقيق املستقل في 
املنظمة، أيضًا، على تحليل طوبوغرافي للمنطقة 
املعنية، ونموذج تشتت الغاز لتأكيد الروايات من 
الشهود والضحايا. واعتمد التحقيق على تقرير 
على  وكــذلــك  الــصــلــة،  ذي  الحقائق  تقصي  بعثة 

عينات ومواد أخرى حصلت عليها األمانة الفنية. 
وكان تقرير سابق صدر في منتصف مايو/أيار 
للمنظمة  التابعة  الحقائق  تقصي  لبعثة   2018
في سورية، قد خلص إلى أن »غاز الكلور انبعث 
بفعل حركة ميكانيكية في حي  من أسطوانات 
لم يحدد حينها هوية  لكنه  التليل في سراقب«، 
املــنــفــذ. وال ُيــعــد الــكــلــوريــن مــحــظــورًا دولــيــًا، لكن 
استخدام أي مادة كيميائية خالل صراع مسلح 
هو فعل محظور بموجب معاهدة حظر األسلحة 

الكيميائية )1997(.
]التفاصيل ص. 3[

الحدث

جهود إلنقاذ مفاوضات فيينا

الثالثاء  13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2416  السنة السابعة

Tuesday 13 April 2021

يوم الحسم في »األبطال«
يشهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم، حسمًا في مباراتي 

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان، وتشلسي ضد بورتو. ]30ـ31[

شّن الحوثيون هجومًا 
جديدًا على  مصافي 

أرامكو في جدة والجبيل 
السعوديّتين، ما تسبب 

بارتفاع أسعار النفط.

4ـ5، 9
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نقل الروس رسائل 
من النظام تزعم وجود 

»داعش« في جاسم

قوات األسد قصفت سراقب بالكلور في 2018»داعش« ذريعة النظام للفتك ببلدات الجنوب
أمين العاصي

ــوري وأجـــهـــزتـــه  ــ ــسـ ــ تـــتـــخـــذ قـــــــوات الـــنـــظـــام الـ
أجل  »داعـــش« ذريعة من  األمنية من تنظيم 
محاولة إخــضــاع كــل مــدن وبــلــدات محافظة 
درعــا في الجنوب الــســوري، في الوقت الذي 
ال يزال فيه الطيران الروسي يستهدف فلول 
هـــذا الــتــنــظــيــم الــتــي تــســتــنــزف قــــوات الــنــظــام 
واملـــلـــيـــشـــيـــات املــــوالــــيــــة إليـــــــران فــــي الـــبـــاديـــة 
ــــاوالت الــنــظــام  ــــحـ ــة. وفـــــي أحــــــدث مـ ــوريــ ــســ الــ
السوري،  الجنوب  بلدات  إلخضاع  الــســوري 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــرطــ ــشــ ــي الــ ــ اجـــتـــمـــع ضــــبــــاط فـ
ــد، مـــع قــيــاديــن ســابــقــن في  ــ الـــروســـيـــة، األحـ
بينهم  جــاســم،  مدينة  فــي  املعارضة  فصائل 
ــلـــواء الــثــامــن الــتــابــع للفيلق  قــيــاديــان مـــن الـ
الخامس املدعوم من وزارة الدفاع الروسية. 
الروسي  الجانب  أن  وذكــرت مصادر مطلعة 
حمل رسائل من النظام السوري تزعم وجود 
خاليا من »داعـــش« في جاسم، وبــن أهلها، 
النظام  وتقوم باستهداف عناصر من قــوات 

وشخصيات مقّربة من الشرطة الروسية.
ــح املــتــحــدث بــاســم »تــجــّمــع  مـــن جــهــتــه، أوضــ
ــــو مـــحـــمـــود الـــحـــورانـــي،  أحـــــــرار حـــــــــوران«، أبـ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــقــادة 
ــي فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة أبــلــغــوا  الـــســـابـــقـــن فــ
تـــوجـــد أي خلية  ــه »ال  أنــ الــــروســــي  الـــجـــانـــب 
مــديــنــة جــاســم«،  فــي  داعـــش  لتنظيم  تنتمي 
 
ّ
مــشــيــرًا إلـــى أنــهــم »أكــــدوا لــلــوفــد الــروســي أن
ــوا الــتــنــظــيــم«.  ــاربــ أبـــنـــاء املــنــطــقــة هـــم مـــن حــ
وبـــّن الــحــورانــي أن الــقــادة اعــتــبــروا رســائــل 
نظام بشار األسد »تمهيدًا لقيام هذا النظام 
بإحكام القبضة األمنية على املنطقة بذريعة 

وجود عناصر من داعش«.
وتقع جاسم في ريف درعا الشمالي الغربي، 
وتـــبـــعـــد عــــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة مــــع األردن 
مسافة 50 كيلومترًا. وكانت بلدة جاسم من 

عماد كركص

ــريـــق الــتــحــقــيــق  لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، يــخــلــص فـ
ــتــــابــــع ملـــنـــظـــمـــة حــظــر  وتــــهــــديــــد الــــهــــويــــة، الــ
فــي الهـــاي،  ومــقــرهــا  الكيميائية،  األســلــحــة 
إلــى أن النظام الــســوري مــســؤول عــن ضرب 
مــواطــنــيــه بـــمـــواد كــيــمــيــائــيــة خــــالل الــحــرب 
الدائرة في هذا البلد منذ العام 2011. فبعد 
تــحــمــيــل الــنــظــام الـــعـــام املـــاضـــي، مــســؤولــيــة 
االعـــــتـــــداءات بــاألســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي 
حماة  ريــف  فــي  اللطامنة  مدينة  استهدفت 
للمنظمة،  آخـــر  تحقيق  خــلــص   ،2017 عـــام 
صدرت نتائجه أمس اإلثنن، إلى أن سالح 
الكلور،  غــاز  استخدم  للنظام،  التابع  الجو 
وهــو ســالح كيميائي، أثــنــاء الــهــجــوم الــذي 
ه على مدينة سراقب في محافظة إدلب 

ّ
شن

عـــام 2018. وأعــلــنــت املــنــظــمــة فـــي بـــيـــان، أن 
تحديد  عــلــى  يعمل  الـــذي  محققيها،  فــريــق 
مـــســـتـــخـــدمـــي األســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فــي 
سورية، خلص إلى أن لديه »أسبابًا معقولة 
قنبلة  النظام أسقطت  قــوات  بأن  لالعتقاد« 
حوت غاز الكلور على حّي سكني في منطقة 
ــب، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة املـــعـــارضـــة، في  ــ إدلـ
أن  إلى  التقرير  العام. ولفت  فبراير من ذلك 
فــريــق الــعــمــل الــدولــي قـــام بــمــراجــعــة شاملة 
رّكــزت  التي  واملــقــابــالت  املعلومات  وتحليل 
على الحادث، الذي وقع في سراقب، وشمل 
تّم  التي  املعلومات  لجميع  شاملة  مراجعة 
املقابالت مع  ذلــك  الحصول عليها، بما في 
األشخاص الذين تواجدوا في األماكن ذات 
الصلة، وقــت وقــوع الــحــادث، باإلضافة إلى 
تحليل العينات واملخلفات التي تّم جمعها 
في مواقع الحوادث ومراجعة األعراض التي 
أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص 
الــصــور، بــمــا فيها لــأقــمــار الــصــنــاعــيــة، مع 
استشارات مكثفة للخبراء. وبحسب البيان، 

ــن الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة  املــــعــــارضــــة وأعــــضــــاء مــ
ومــتــعــاونــن مـــع األجـــهـــزة األمــنــيــة الــتــابــعــة 
للنظام. ولفت املحلل العسكري العميد أسعد 
الــزعــبــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلى أن جاسم »من أكبر البلدات التي تتحرك 
فيها بعض فصائل الثوار، وهي نقطة هامة 
جغرافيًا بن املحافظات الثالث: دمشق درعا 
الــقــنــيــطــرة«. وتــابــع بــالــقــول: »هـــي مـــالذ آمــن 
لكثير من الثوار، وهي أول من رفض تهديدات 
النظام بعد إجراء املصالحات وأجبرته على 
مع  النظام  يعتبرها  لــذا  لطلباتها،  االمتثال 
بــلــدة طفس مــن الــبــلــدات املــتــمــردة فــي عموم 
محافظة درعـــا«. وأشـــار الزعبي إلــى أن »كل 
عــمــلــيــات االغـــتـــيـــال والــقــتــل الـــتـــي يـــقـــوم بها 
الــنــظــام وروســـيـــا فــي عــمــوم ســـوريـــة، تجري 
تــحــت مــزاعــم وجـــود خــاليــا متطرفة تنتمي 
إلى داعش«. وأعرب عن اعتقاده بأن »الحرب 
الــتــي ينفذها الــنــظــام ومــوســكــو فــي الــبــاديــة 
الـــســـوريـــة ضـــد داعــــش ال حــقــيــقــة لــهــا، وهــي 
فقط إلرســال رسالة للمجتمع الدولي أنهما 

يحاربان اإلرهاب«.
وأشــــار الــزعــبــي، وهـــو املــنــحــدر مــن محافظة 
درعــــا، إلـــى أن الــنــظــام »أعــلــن مــــرات عـــدة عن 
مـــزاعـــم ظــهــور خــاليــا لـــداعـــش فـــي عـــدة مــدن 
ــا، مــدعــيــًا أن هــذه  وبـــلـــدات فــي مــحــافــظــة درعــ
الخاليا نفذت عمليات ضد قواته في حوض 
اليرموك وفي أزرع والكرك وصيدا«، مضيفًا 
»أصــــدر الــنــظــام بــيــانــات نسبها إلـــى داعــش 
املنطقة، ولتبرير عمليات  فــي  الــخــوف  لــزرع 
 عــن كونها 

ً
الــدمــار والقتل واالعــتــقــال، فضال

ــــذي  ــــوع الـ ــــجـ ــه المــــتــــصــــاص غـــضـــب الـ ــقـ ــريـ طـ
يعصف بالشارع املوالي«.

ــــاول الــنــظــام  ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، حـ
ــن الـــبـــلـــدات واملــــــدن تحت  اقـــتـــحـــام الـــعـــديـــد مـ
ــه فـــشـــل فــي  ــ حـــجـــة مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــــاب، إال أنـ
ذلــك. وكــان النظام قــد صّعد عسكريًا أواخــر 

الكلورين، والذي تشتت ضمن نطاق منطقة 
واسعة، ما ترك على تأثيره على 12 شخصًا«. 
وشّدد التقرير على أن »كل املعطيات أشارت 
إلــى وجـــود قـــوات النمر فــي محيط ســراقــب. 
لقد وجدوا )املحققون( أن طائرة الهليكوبتر 
تزامنًا  املستهدفة  املنطقة  فــوق  تحلق  كانت 
مــع تشتت الـــغـــاز«. ولــفــت إلـــى أن عــيــنــات قد 
جــمــعــت مـــن مــوقــع الـــحـــادثـــة، وتــــّم فحصها، 
باإلضافة إلى بحث إمكانية حصول وسائل 
أخرى للتسمم، إال أنه أكد أن ال شيء قد وجد 
يدل على أن الحادثة دّبرها أعداء نظام بشار 

األسد.
وكان تقرير سابق صدر في منتصف مايو/
التابعة  الــحــقــائــق  تقصي  لبعثة   2018 ــار  أيـ
للمنظمة في سورية، قد خلص إلى أن »غاز 
الــكــلــور انــبــعــث مــن أســطــوانــات بفعل حركة 
مــيــكــانــيــكــيــة فـــي حـــي الــتــلــيــل فـــي ســـراقـــب«. 
11 شخصًا  نــحــو  أن  الــتــقــريــر حينها  وذكــــر 
تلقوا الــعــالج بعد الــهــجــوم الـــذي وقــع فــي 4 
فبراير، بعدما ظهرت عليهم أعراض بسيطة 

أولى البلدات واملدن السورية التي اقتحمتها 
قـــوات الــنــظــام فــي األشــهــر األولـــى مــن الــثــورة 
السورية في ربيع عام 2011، حتى استطاع 
الجيش السوري الحر انتزاع السيطرة عليها 
النظام مطلع عــام 2013. ومنذ منتصف  من 
عـــام 2018 حــن اضــطــرت فــصــائــل املــعــارضــة 
إلــى توقيع اتــفــاقــات تهدئة بــإشــراف روســي 
مع قوات النظام، تختلق األخيرة الذرائع من 
أجـــل إخــضــاع بــلــدات ومـــدن مــحــافــظــة درعـــا، 
على  نّصت  التي  االتفاقات  لتلك  تجاوز  في 
عـــدم دخـــول هـــذه الـــقـــوات واألجـــهـــزة األمنية 
إلــــى املــنــاطــق الــتــي كــانــت تــخــضــع لفصائل 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة. وشـــهـــدت جـــاســـم منذ 
اغتيال طاولت  2018 عمليات  عــام  منتصف 
ــــي فــصــائــل  ــقـــن فـ ــابـ ــيــــاديــــن وعــــنــــاصــــر سـ قــ

للتكنولوجيا«،  الدولي  »املعهد  حصل  فقد 
املنظمة،  فــي  املستقل  التحقيق  معهد  وهــو 
أيـــضـــًا، عــلــى تــحــلــيــل طــبــوغــرافــي للمنطقة 
ــاز لــتــأكــيــد  ــغــ ــــوذج تــشــتــت الــ ــمـ ــ املـــعـــنـــيـــة، ونـ
واعتمد  والضحايا.  الشهود  مــن  الــروايــات 
التحقيق على تقرير بعثة تقصي الحقائق 
ذي الصلة، وكذلك على عينات ومواد أخرى 

حصلت عليها األمانة الفنية.
وخــــلــــص الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن »هــــنــــاك أســـبـــابـــًا 
معقولة لالعتقاد بأنه قرابة الساعة التاسعة 
و22 دقيقة مساء، في 4 فبراير 2018، ضربت 
بأسطوانة  للنظام،  تابعة  مروحية عسكرية 
الكلور، منطقة سراقب في ريف  غــاز  تحوي 
إدلــب«. وفّصل التقرير أنــه »خــالل الهجمات 
الدائرة ضد سراقب، قامت طائرة هليكوبتر 
عسكرية تابعة لقوات الجو العربية السورية 
تحمل رمز ألفا 253، وهي بقيادة قوات النمر 
)يــقــودهــا الــعــمــيــد ســهــيــل الــحــســن(، بــضــرب 
شرقي سراقب، عبر إلقائها أسطوانة واحدة 
على األقل، انفجرت وأطلقت غازًا مسمًا، هو 

الشهر املاضي ضد بلدة املزيريب ومحيطها 
بــهــدف اقــتــحــامــهــا والــســيــطــرة عــلــيــهــا، إال أن 
مـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة مــقــاتــلــة تــــصــــّدت لــهــذه 
الـــــقـــــوات، خـــصـــوصـــًا لــلــفــرقــة الـــرابـــعـــة الــتــي 
يــقــودهــا مــاهــر األســـد، شقيق رئــيــس النظام 
ــد، والــتــي تــكــّبــدت خسائر فادحة  بــشــار األسـ

في عناصرها.
الـــدفـــاع  وزارة  فـــي  الــتــجــنــيــد  إدارة  وكـــانـــت 
التابعة للنظام قد أصدرت منذ أسبوع أمرًا 
إداريـــــًا يــقــضــي بــالــســمــاح ألبــنــاء محافظتي 
العسكرية  الخدمة  بتأجيل  والقنيطرة  درعا 
ـــبـــر مــحــاولــة 

ُ
ــت ــا اعـ ــو مــ ــ ــام واحـــــــد، وهـ ــ ــدة عـ ــ مـ

ــروج الـــشـــبـــان مــن  ــ ــ مــــن الـــنـــظـــام لــتــســهــيــل خـ
املــحــافــظــتــن فـــي الـــجـــنـــوب بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق 

املعارضة في شمال البالد.
وغــيــر بعيد عــن الــجــنــوب الــســوري، تحّولت 
الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة إلــــــى مــــســــرح عــمــلــيــات 
عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم »داعش« 
ــيــــرًا، خــصــوصــًا في  الـــــذي عـــــاود نــشــاطــه أخــ
ريفي حماة وحمص، ضد قوات النظام التي 
تــتــعــرض لــحــرب اســـتـــنـــزاف دفــعــت الــطــيــران 
الـــروســـي إلـــى شـــن عـــشـــرات الـــغـــارات يــومــيــًا. 
»العربي الجديد« إن  وقالت مصادر محلية لـ
الروسي قصف مواقع ومناطق في  الطيران 
البادية املمتدة في محافظات حمص والرقة 
 غاراته 

ّ
ودير الزور وحلب وحماة، مركزًا جل

ــلـــدة الــســخــنــة شـــمـــال شــرقــي  عـــلـــى مــحــيــط بـ
حمص وعلى أجزاء من ريف حماة الشرقي، 
وبادية دير الزور الجنوبية. وتأتي العمليات 
العسكرية البرية والجوية المتصاص غضب 
شــعــبــي مــتــصــاعــد فــي ريــفــي حــمــاة وحمص 
»داعـــش«،  نــشــاط  تصاعد  نتيجة  الشرقين 
أيــام ناحية السعن بالقرب  الــذي هاجم منذ 
الشمالي  فــي ريــف حــمــاة  مــن مدينة سلمية 
الشرقي، واختطف عناصر من شرطة النظام 

وقواته.

كيميائي،  لتسمم  الــتــعــرض  جـــّراء  ومعتدلة 
ــفـــس والــــقــــيء  ــنـ ــتـ ــات فـــــي الـ ــوبــ ــعــ ومــــنــــهــــا صــ
التقرير هوية  يــحــدد حينها  ولــم  واإلغـــمـــاء. 
املنفذ. ولطاملا نفى النظام السوري، وداعموه 
الروس، استخدام األسلحة الكيميائية خالل 
إلى  الــثــورة، كما حــّمــلــوا املسؤولية  ســنــوات 
معارضي األسد. وال يعد الكلورين محظورًا 
دوليًا، لكن استخدام أي مادة كيميائية خالل 
صــــــراع مــســلــح هــــو فـــعـــل مـــحـــظـــور بــمــوجــب 
 ،)1997( الكيميائية  األسلحة  حظر  معاهدة 
الكيميائية  األســلــحــة  تــشــرف منظمة  والــتــي 

على مراقبة تطبيقها.
وكــان فريق التحقيق في املنظمة، قد خلص 
فــي إبــريــل/نــيــســان 2020، إلـــى أن الــطــائــرات 
قد  للنظام  تابعة  عسكرية  وطوافة  الحربية 
ألــقــت متفجرات تــحــوي على الــســاريــن وغــاز 
الــكــلــور فــــوق الــلــطــامــنــة فـــي ريــــف حــمــاه في 
مارس/آذار 2017. وتعليقًا على التقرير، رأى 
الكيميائية  االنتهاكات  توثيق  »مركز  مدير 
فـــي ســــوريــــة«، نـــضـــال شــيــخــانــي، أنــــه ليس 
نــوعــه، إنما يثبت كغيره باألدلة  جــديــدًا مــن 
ــام لــأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة  ــظـ ــنـ اســــتــــخــــدام الـ
بــحــق الــشــعــب الـــســـوري. وأوضــــح شيخاني، 
تقارير مماثلة  أن هناك  الجديد«،  »العربي  لـ
صـــــدرت ســـابـــقـــًا، وتـــؤكـــد اســـتـــخـــدام الــنــظــام 
لأسلحة الكيميائية، مشددًا على أن التقرير 
الجديد هو »تسجيل جديد لجريمة جديدة 
أمام أروقة اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 
ومـــن املــهــم الــتــعــامــل معها بــجــّديــة وصــرامــة 
ــــدم اإلفـــــالت من  وخـــلـــق آلـــيـــة لــلــمــحــاســبــة وعـ
العقاب«. كذلك أكد شيخاني أن هذه الجريمة 
ــــى مـــن نـــوعـــهـــا«، الفـــتـــًا إلــــى أن  »لــيــســت األولــ
التقرير  التتبع يعتمدها  »هناك سلسلة من 
نقلها  وبالتالي  ــة،  األدلـ تدقيق  على  ويعمل 
للتعامل معها  املستقلة  الــدولــيــة  اآللــيــة  إلــى 

من الناحية القضائية«.
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الفروف: حل أزمة سد 
النهضة أفريقيًا

ــة الــــروســــي  ــيــ أكــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
سيرغي الفــروف )الــصــورة(، خالل 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
املصري سامح شكري في القاهرة 
ــــس اإلثــــــنــــــن، ضــــــــــرورة تـــوصـــل  ــ أمـ
ــراف املــفــاوضــات الــثــالثــة بشأن  أطــ
ــــى حــــل تــفــاوضــي  ســــد الــنــهــضــة إلـ
ــا يـــحـــفـــظ  ــهــ ــنــ ــيــ ــمــــا بــ تـــــوافـــــقـــــي فــــيــ
مــصــالــح الــجــمــيــع. وشــــدد عــلــى أن 
مــوســكــو تعتقد أن الــحــل يــجــب أن 
يــكــون »أفـــريـــقـــيـــًا«. وأعـــلـــن شــكــري، 
ــا أظـــهـــرت  ــ ــيـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أن »روسـ
استعدادًا الستمرار التنسيق معنا 
ــفـــاق بــشــأن  ــار الـــتـــوصـــل التـ ــ فـــي إطـ
سد النهضة يحقق مصالح الدول 
الــــثــــالث«، وهــــي مــصــر والــــســــودان 

وإثيوبيا.
)العربي الجديد(

إثيوبيا تستنكر رفض 
السودان ملء السد

إثــيــوبــيــا، أمــس اإلثــنــن،  استنكرت 
ــلــــة  رفــــــــض الــــــــســــــــودان بــــــــدء املــــرحــ
الــثــانــيــة مــن مـــلء ســد الــنــهــضــة في 
املقبل. وذكــرت وزارة  يوليو/تموز 
الــخــارجــيــة اإلثـــيـــوبـــيـــة، فـــي بــيــان، 
ــــس أبــــابــــا »عـــالـــجـــت جــمــيــع  أن أديــ
مـــخـــاوف الـــســـودان الــتــقــنــيــة بــشــأن 
سد النهضة«، مؤكدة أنها »قدمت 
الــبــيــانــات واملــعــلــومــات الــضــروريــة 

بهذا الشأن«.
)األناضول(

 
البرهان في غرب دارفور 

بعد أحداث عنف
ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس  زار 
الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
أمــس اإلثــنــن، واليـــة غــرب دارفـــور، 
ــنـــة الـــجـــنـــيـــنـــة مــركــز  تـــحـــديـــدًا مـــديـ
ــاع  ــ ــة، لــلــوقــوف عــلــى األوضـ الــــواليــ
األمنية واإلنــســانــيــة، جـــراء أحــداث 
العنف التي شهدتها املدينة مطلع 
الشهر الحالي، بن قبيلة املساليت 
وقــبــائــل عــربــيــة، وأدت إلــى سقوط 

 و233 جريحًا.
ً
144 قتيال

)األناضول(

روسيا تهدد بإطعام 
نافالني بالقوة

ــي  ــق املـــــعـــــارض الــــروســ ــريــ ــن فــ ــلــ أعــ
ألــكــســي نــافــالــنــي )الـــصـــورة(، أمــس 
الـــســـجـــون  مـــصـــلـــحـــة  أن  ــــن،  ــنــ ــ اإلثــ
الــــروســــيــــة تــــهــــدد بــــإرغــــامــــه عــلــى 
ثمانية  فقد  بعدما  الطعام  تــنــاول 
باشر  وزنـــه، منذ  مــن  كيلوغرامات 
إضرابًا عن الطعام في 31 مارس/

آذار املاضي احتجاجًا على ظروف 
اعتقاله في املعسكر الرقم اثنن في 
ســجــن بــوكــروف الـــذي يعتبر أحــد 
أكــثــر الــســجــون تــشــددًا. وجـــاء على 
حـــســـاب فـــريـــق نــافــالــنــي الــرســمــي، 
ــــت  ــلـــى »تــــويــــتــــر«: »بـــعـــدمـــا أدركــ عـ
الطعام، تهدد  عــن  جدية اإلضـــراب 
ــه عــلــى  ــامــ ــإرغــ ــًا بــ ــيـ املـــصـــلـــحـــة يـــومـ
القانون  ويسمح  الــطــعــام«.  تــنــاول 
الـــروســـي بــإطــعــام ســجــن بــالــقــوة، 

عبر الفم أو األنابيب.
)فرانس برس(

العراق: أحكام إعدام 
جديدة

ــلــــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة  أصــــــــــدرت الــــســ
العراقية، أمس اإلثنن، أحكام إعدام 
جديدة ضد متهمن باالنتماء إلى 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش«. وذكــــــر مــجــلــس 
ــان، أن مــحــكــمــة  ــ ــيـ ــ ــــي بـ الــــقــــضــــاء، فـ
الـــجـــنـــايـــات فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــالح 
ــدرت  ــ الــــديــــن، شـــمـــالـــي الــــبــــالد، أصـ
أحكامًا باإلعدام ضد 4 عناصر في 
»داعــش«، متهمن بتفجير سيارة 
قرب محطة للوقود في تكريت. كما 
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في 
بـــاإلعـــدام عــلــى عمار  بــغــداد حكمًا 
مهدي الجبوري، وهو أحد قيادات 
»داعـــــش« املــتــهــمــن بــاملــشــاركــة في 
مجزرة »البو نمر« في األنبار عام 

.2014
)العربي الجديد(

اليمن 
وهالل األمان

نتنياهو: لن أسمح 
أبدًا إليران بالحصول على 

القدرات النووية

طهران: ردنا 
سيكون في الزمان 
والمكان المناسبين

للحديث تتمة...

استهداف نطنز
لم تكتمل حتى مساء أمس اإلثنين كل التفاصيل المتعلقة بالتفجير الذي استهدف 
بالوقوف  االتهام رسميًا إلسرائيل  إيران كانت توجه  لكن  األحد،  النووية  منشأة نطنز 
فيه  برزت  وقت  في  تداعياتها،  من  التخفيف  محاولتها  مع  العمل،  هذا  وراء 

جهود إلنقاذ مفاوضات فيينا التي ُتستأنف غدًا

طهران، القدس المحتلة
العربي الجديد

االتهامات رسميًا  إيــران  مع توجيه 
»العملية  وراء  بــالــوقــوف  إلســرائــيــل 
منشأة  استهدفت  التي  التخريبية« 
ــــالم  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــلـــمـــيـــح وسـ ــة، وتـ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ نـــطـــنـــز الـ
إســرائــيــلــيــة ومــنــهــا قــنــاة »كـــــان«، إلـــى وقــوف 
مــــن دون  ــادث،  ــ ــــحـ الـ »املـــــوســـــاد« وراء  ــاز  ــهـ جـ
اعتراف رسمي بذلك، مقابل محاولة واشنطن 
إبــــعــــاد نــفــســهــا عــــن الـــعـــمـــلـــيـــة، بـــــــرزت أمـــس 
اإلثــنــن جــهــود إلنــقــاذ مــفــاوضــات فيينا بن 
األطراف املشاركة في االتفاق النووي وإيران، 
ــاء هـــذا  ــيــ ــة، إلعــــــــادة إحــ ــيـ ــركـ ــيـ ــة أمـ ــاركـ ــمـــشـ وبـ
عقد جــولــة جــديــدة منها 

ُ
االتــفــاق، والــتــي ست

غدًا األربعاء، لبحث العقوبات األميركية التي 
تــطــالــب طــهــران بــرفــعــهــا، وقــائــمــة االلــتــزامــات 

النووية التي ينبغي أن تمتثل لها إيران.
ومع اعتراف املتحدث باسم الوكالة اإليرانية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة بــــهــــروز كـــمـــالـــونـــدي أمـــس 
»انــفــجــار صغير  بــتــعــرض مــنــشــأة نــطــنــز لـــ
فــــي مـــركـــز تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء«، مــضــيــفــًا أن 
»االنفجار لم يكن قويًا إلى درجة تحطيم كل 
التحكم«،  قاعات  إحــدى  إنهار سقف  شــيء، 
األميركية  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  فــإن 
لــم تسمهما  مــســؤولــن مطلعن  عــن  نــقــلــت 
الطاقة آلالف  إمـــدادات  استهدف  تفجيرًا  أن 
أجـــهـــزة الـــطـــرد املـــركـــزي تــحــت األرض الــتــي 
تشكل برنامج التخصيب اإليراني الرئيسي. 
قاسية  ــه ضــربــة  »وّجــ التفجير  أن  وأضــافــا 
لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وأن 
قــد يستغرق تسعة أشــهــر على األقــل  األمـــر 

الستعادة اإلنتاج في نطنز«.
إسرائيلية  إعـــالم  وســائــل  نقلت  جهتها،  مــن 
عــن مــصــادر اســتــخــبــاراتــيــة قــولــهــا إن جهاز 
»املوساد« نفذ عملية ناجحة في موقع نطنز، 
ستعوق على األرجح أعمال التخصيب هناك 
ألشـــهـــر. كــمــا كــشــفــت صــحــيــفــة »جــيــروزالــيــم 
الـــتـــي  ــة  ــربــ الــــضــ ــيــــة أن  ــلــ ــيــ ــــت« اإلســــرائــ ــــوسـ بـ
اســتــهــدفــت نــطــنــز تـــم اإلعــــــداد لــهــا قــبــل وقــت 
طــويــل مــن مــحــادثــات فيينا، عــلــى الــرغــم من 
للهجوم  الــدقــيــق  التوقيت  يــكــون  أن  احــتــمــال 
الــضــوء األخضر  النهاية على  فــي  قــد حصل 
النهائي إلعادة طهران إلى طاولة املفاوضات.
أمس  لم تعلن واشنطن حتى مساء  وبينما 
أي مــوقــف رســمــي تــجــاه هــذا الــحــادث، نقلت 
صحيفة »واشنطن بوست« عن مسؤول كبير 
فــي إدارة جــو بــايــدن، لــم تسمه، أن الــواليــات 
املتحدة تابعت تقارير عن حــادث في نطنز، 
»لكنها لم تشارك )بما حــدث(، وليس لدينا 

ما نضيفه إلى التكهنات حول األسباب«.

وكــالــعــادة لــم تــعــلــن الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 
رسميًا عالقتها بهذا التطور، غير أن رئيس 
قال  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي  الــــوزراء 
ــدًا إليــــران بالحصول  أمـــس إنـــه لــن يسمح أبـ
على القدرات النووية. وأضاف خالل مؤتمر 
الــدفــاع األميركي  صحافي مشترك مع وزيــر 
 قـــط عن 

َ
لـــويـــد أوســـــن، أن »إيــــــران لـــم تــتــخــل

نــوويــة، وهــي تدعو  سعيها المتالك أسلحة 
بشكل دائــم إلزالــة إسرائيل وتعمل لتحقيق 
هــذا الــهــدف«. وتــوّجــه إلــى الــوزيــر األميركي 
الــحــروب، وكالنا  بالقول »نحن نعلم مآسي 
نعلم أهــمــيــة مــنــع الــحــرب وكــالنــا نتفق بــأن 
إيــــــران، يــجــب أال تــحــصــل أبــــدًا عــلــى الــســالح 
الــــــنــــــووي«. وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو إن »الــــشــــراكــــة 
الــدفــاعــيــة األمــيــركــيــة-اإلســرائــيــلــيــة تــواصــل 
ــاف »تــعــاونــنــا أســـاســـي، في  الــتــوســع«. وأضــ
التعامل مع التهديدات العديدة التي تواجه 
الواليات املتحدة وإسرائيل«. وتابع  كال من 
»فـــي الــشــرق األوســــط ال يــوجــد تــهــديــد أكثر 
جدية وخطورة من ذلك الذي يشكله النظام 
املـــتـــطـــرف فــــي إيـــــــــران، إيــــــــران تــــواصــــل دعـــم 
اإلرهـــــاب حـــول الــعــالــم فـــي الـــقـــارات الخمس 

وتهدد املدنين في كل مكان«.
مــن جهته، جــدد أوســن تأكيد الــتــزام بــالده 
ــل، والــــحــــفــــاظ عــلــى  ــيــ ــرائــ »بـــتـــعـــزيـــز أمـــــن إســ
تــفــوقــهــا الـــعـــســـكـــري«. وقـــــال إن »الـــعـــالقـــات 
الــوثــيــقــة الـــتـــي تــربــطــنــا مـــع إســـرائـــيـــل، هي 
أســاســيــة لــالســتــقــرار اإلقــلــيــمــي واألمـــــن في 
الشرق األوسط، وكالنا نتفق على أنه يجب 
الشراكة  لتعزيز  كثب  عن  العمل  نواصل  أن 
االســتــراتــيــجــيــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة-األمـــيـــركـــيـــة«. 
وتعميق  توسيع  وسائل  »ناقشنا  وأضــاف 
التحديات  مــواجــهــة  فــي  الــدفــاعــيــة  عالقاتنا 

اإلقليمية وغيرها من التحديات األمنية«.

عــلــى املــقــلــب اآلخــــر، نــقــل مــوقــع »نــــور نــيــوز« 
اإليـــرانـــي عــن مــصــادر مــخــابــراتــيــة قــولــهــا إن 
ل تدفق 

ّ
إيران حددت هوية الشخص الذي عط

الطاقة الكهربائية في منشأة نطنز مما أدى 
املوقع  وذكــر  الكهربائي.  التيار  انقطاع  إلــى 
اتخاذ  التعرف على الشخص... يتم  »تــم  أنــه 

اإلجراءات الالزمة إللقاء القبض عليه«.
الذرية  الطاقة  قال رئيس منظمة  من جهته، 
ــالـــحـــي، إن حــــادث  ــة عـــلـــي أكـــبـــر صـ ــيــ ــرانــ اإليــ
 فــي عملية تخصيب 

ً
ُيــحــدث خلال نطنز »لــم 

اليورانيوم وهي مستمرة«، مضيفًا أن نظام 
الــكــهــربــاء االحــتــيــاطــي الـــذي يعمل فــي حالة 
الطوارئ في املنشآة، قد تمت إعادة تشغيله 
ــــس فــيــمــا يـــتـــواصـــل الـــعـــمـــل عـــلـــى إصــــالح  أمـ
األمـــور األخــــرى. وأكـــد أن بـــالده »ستستبدل 
ــام املــقــبــلــة أجـــهـــزة الـــطـــرد املــركــزي  ــ خـــالل األيـ

املتضررة بأجهزة ذات قدرات أكثر«.
االتهام  أمس بشكل مباشر  ووّجهت طهران 
متوعدة  العملية،  وراء  بــالــوقــوف  أبــيــب  لتل 
بــاالنــتــقــام »فـــي الــزمــان واملــكــان املــنــاســبــن«. 
وعــزا وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جواد 
ظريف، خالل إفادة أمام لجنة األمن القومي 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــرملـــانـــيـــة، أمــــس، 
إلى  نطنز  منشأة  إسرائيل  استهداف  سبب 
»االنـــتـــقـــام مـــن الــشــعــب اإليــــرانــــي لــنــجــاحــات 
تــحــقــقــت فـــي مــســار رفـــع الــعــقــوبــات الــظــاملــة، 
لــكــنــنــا لـــن نــســمــح بــذلــك وســنــنــتــقــم مـــن هــذه 
األعــمــال مــن الصهاينة«. وأكـــد الــوزيــر، وفق 
وكالة أنباء »إرنا«، أن »الصهاينة سيتلقون 
ردهـــم بتحقيق املــزيــد مــن الــتــقــدم الـــنـــووي... 
ونطنز ستبنى أقوى من قبل من خالل أجهزة 
أكــثــر تــطــورًا، وإذا كــانــوا يــتــصــورون أن هذا 
العمل يضعف موقفنا في املفاوضات فعلى 
الجبان سيعزز  التصرف  العكس تمامًا هذا 

موقفنا«، متابعًا »على بقية األطراف أن تعلم 
أنه إذا كانت أجهزة الطرد املركزي من الجيل 
فنطنز  التخصيب،  منشآت  فــي  تعمل  األول 
ذات  تقدمًا  أكــثــر  بــأجــهــزة  ممتلئة  ستصبح 

قدرات تخصيب بأضعاف«.
مـــن جــهــتــه، اتــهــم املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
ــيـــل  ــرائـ إسـ زادة،  خـــطـــيـــب  ســـعـــيـــد  اإليــــرانــــيــــة 

بــالــوقــوف وراء الــهــجــوم، مــشــددًا على أن »رد 
الــزمــان واملــكــان  فــي  إيـــران االنتقامي سيكون 
املــنــاســبــن«. وقــــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
القدرات  إضعاف  إسرائيل  هــدف  إن  الفيديو، 
»لم  الهجوم  هــذا  اإليرانية من خــالل  النووية 
ف 

ّ
الــحــادث »لــم يخل يتحقق«، مشددًا على أن 

خسائر بشرية أو تلوثًا إشعاعيًا«. لكنه كشف 

 IR1 عن إعطاب أجهزة الطرد املركزي من طراز
جـــراء الــهــجــوم، مــؤكــدًا أن بـــالده ستستبدلها 
ــتـــطـــورة، واصـــفـــًا الــعــمــلــيــة بــأنــهــا  بـــأجـــهـــزة مـ
ــاب نـــووي« و»جــريــمــة ضــد اإلنــســانــيــة«.  »إرهــ
وتـــطـــرق إلــــى مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، مـــؤكـــدًا أنــهــا 
»ليست مفاوضات نووية بل مباحثات فنية 
لــرفــع الــعــقــوبــات. نحن تفاوضنا مــرة واحــدة 
امللف«. وأضاف  النووي وأغلق  االتفاق  حول 
أن املـــبـــاحـــثـــات لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات األمــيــركــيــة 
ستبدأ من األربعاء املقبل في فيينا »في حال 

أصبحت التفاصيل نهائية«.
ــذه الـــتـــطـــورات، بــــرزت مـــواقـــف دولــيــة  ــام هـ أمــ
تـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة مـــواصـــلـــة مــفــاوضــات 
رت أملـــانـــيـــا مـــن أن الـــتـــطـــورات 

ّ
فــيــيــنــا. وحـــــــذ

ــة بـــمـــنـــشـــأة نـــطـــنـــز »غـــيـــر  ــطـ ــبـ ــرتـ األخـــــيـــــرة املـ
وزير  وقــال  للمحادثات.  بالنسبة  إيجابية« 
»ما نسمعه  األملاني هايكو ماس  الخارجية 
ل مساهمة إيجابية، 

ّ
حاليًا من طهران ال يمث

خــصــوصــًا الـــتـــطـــورات فـــي نــطــنــز«. وأضــــاف 
أن مــفــاوضــات فيينا »لـــن تــكــون ســهــلــة لكن 
ـــاءة« ظهرت 

ّ
حــتــى اآلن كــانــت هــنــاك روح بـــن

في أوساط املشاركن. وأشار في الوقت ذاته 
أن الوضع في نطنز سيكون له »معنى  إلــى 
مـــدى  ــأن  ــشــ بــ يـــعـــطـــي دالالت  وقــــــد  خـــــــاص« 
إمــكــانــيــة تطبيق طــهــران الحــقــًا األمــــور التي 
ر االتحاد 

ّ
ستتم مناقشتها في فيينا. كما حذ

األوروبي من أي محاوالت إلخراج محادثات 
ــال املــتــحــدث بــاســم  ــ فــيــيــنــا عـــن مـــســـارهـــا. وقـ
مــحــاوالت  أي  »نــرفــض  ستانو  بيتر  التكتل 
الدبلوماسية  الجهود  إضعاف  أو  لتقويض 
أنه  النووي«، مشددًا على  املرتبطة باالتفاق 
»ال يــــزال عــلــيــنــا تــوضــيــح الــحــقــائــق« بــشــأن 

األحداث التي شهدها املوقع اإليراني.
ــتــــحــــدثــــة بـــاســـم  ــاق، أعـــــربـــــت املــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل 
موسكو في أال يؤدي االنفجار الذي وقع في 
إلى تقويض مسار مفاوضات  منشأة نطنز 
فــيــيــنــا، مــشــيــرة إلـــى قــلــق مــوســكــو مــن تأثير 
الــحــادث على جهود إحــيــاء االتــفــاق النووي 
التي  الــتــهــديــدات  »ليست  وتابعت  اإليــرانــي. 
ــنـــووي واإلشــعــاعــي،  ــان الـ ــ يــتــعــرض لــهــا األمـ
التأكد من  هي فقط ما يدعو للقلق. وإذا تم 
أن هناك من يقف وراء هذا الحادث، فإن هذا 
الــعــمــل يستحق إدانــــة شـــديـــدة«. وأمــلــت »أال 
يصبح ما حدث هدية للمعارضن املختلفن 
لخطة العمل املشتركة الشاملة، وأال يقوض 
الــتــي تكتسب زخــمــًا على منصة  املـــشـــاورات 

فيينا إلحياء هذا االتفاق«.
فــي هـــذا الــوقــت، واصـــل رئــيــس وزراء كــوريــا 
الجنوبية تشونغ سي-كيون زيارته طهران، 
النووي  االتفاق  بهدف املساعدة على إحياء 
ــلـــيـــارات دوالر  واإلفــــــــراج عـــن نــحــو ســبــعــة مـ
مـــن األمــــــوال اإليـــرانـــيـــة املــجــمــدة فـــي ســيــول. 
والتقى تشونغ أمس اإلثنن، رئيس مجلس 
الـــشـــورى اإلســـالمـــي )الـــبـــرملـــان( مــحــمــد بــاقــر 
قـــالـــيـــبـــاف ومـــســـتـــشـــار املــــرشــــد األعــــلــــى عــلــي 
الريجاني. ووجه قاليباف انتقادات للضيف 
الكوري الجنوبي خالل اللقاء، بسبب التزام 
ــران.  ــ ــــالده بـــالـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة ضــــد إيــ بــ
وقـــال قــالــيــبــاف إن »الــشــعــب اإليـــرانـــي يعرف 
ــاءه فــي األيــــام الــصــعــبــة، لــذلــك كــوريــا  ــدقـ أصـ
الشعب«،  هــذا  توقعات  تحقق  لــم  الجنوبية 
داعـــيـــا إلــــى إعــــــادة الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة إلــى 
تــقــاريــر  الـــعـــام 2018. وذكــــــرت  قــبــل  مــرحــلــة 
النائب األول  أنه بعد محادثات مع  إعالمية 
للرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري األحد، 
إحياء  لدعم جهود  استعداده  تشونغ  أبــدى 

االتفاق النووي.

زكريا الكمالي

للعام السابع على التوالي، لم يعد 
هالل شهر رمضان املبارك يجلب 

البهجة إلى قلوب اليمنيني، بل 
بات مناسبة تنكأ جراحًا مختلفة 
 بيت فقد 

ّ
زرعتها الحرب داخل كل

أحد أركانه بني قتيل أو معتقل، أو 
نازح في األقاصي البعيدة. ينتظر 

د 
ّ
 جديدًا يصف

ً
اليمنيون هالال

شياطني األزمة، وُيسكت أصوات 
البنادق والدبابات والطائرات 

الحربية، ويزيح عنهم كابوس 
حرب ال تزال تستعر وتلتهم 

حالوة كل األيام والشهور بمختلف 
مسمياتها.

للعام السابع، يدفع الناس على 
امتداد املدن اليمنية، ثمن نزوات 

تّجار الحروب الذين يزعمون أنهم 
يقاتلون دفاعًا عن حقوق الشعب، 
فيما هم يدفعونه سنة بعد أخرى 

نحو الهاوية، وال إنجازات لهم 
سوى مضاعفة الويالت وتصدير 

األحزان إلى كل منزل. وعلى 
الرغم من جعجعة عملية السالم 
التي تدور منذ أشهر في مسقط 
والرياض، فإن ال مؤشرات لرؤية 

هالل األمان الذي طال انتظاره في 
اليمن. حتى أن املبادرات والُهدن 
اإلنسانية الشكلية التي كان يتم 
التسويق لها مع حلول رمضان 
كل عام، غابت هذا العام بشكل 

ي. ذاق اليمنيون صنوف املعاناة 
ّ
كل

منذ االنقالب الحوثي أواخر العام 
2014، وهم يستحقون أن ينعموا 

بعقد كامل من السكينة. ال يكترث 
تجار الحروب ملعاناة اليمنيني. 

السكينة التي يأمل الناس أن تحل، 
باتت شيئًا من الترف بالنسبة 
للشعب املنهك بالحرب والغالء 

والفيروسات التاجية. غاب الحديث 
عن هدن رسمية أو أحادية الجانب 

لوقف إطالق النار، أو فتح املعابر 
ورفع الحصار، أو تبادل األسرى 
واملعتقلني، وإدخال البهجة لقلوب 

آالف األسر التي قضت ستة 
مواسم رمضانية من الشتات، 

وهي اليوم تستعد لقضاء املوسم 
السابع.

ا نتوقع أن يشكل شهر رمضان 
ّ
كن

هذا العام مصدر إلهام ألطراف 
النزاع، وأن تعمل هذه األطراف 

على تخفيف معاناة اليمنيني بعد 
 
ً
تفشي فيروس كورونا، لكن بدال
من إعالن املوافقة على املبادرات 
املطروحة إلنهاء األزمة أو إطالق 

سراح مئات األسرى بمناسبة شهر 
رمضان، كبادرة إنسانية، أطلق 

زعيم الحوثيني، عبد امللك الحوثي، 
مبادرة لتنفيذ حملة نظافة شاملة 

في صنعاء ملدة ثالثة أيام. وبما 
أن شّر البلية هو العنوان البارز 
في اليمن منذ سنوات، تعاملت 

السلطات الحوثية مع النظافة 
باعتبارها إنجازًا تاريخيًا، ابتداء 

من اعتبار دعوة زعيم الجماعة 
بأنها »تعكس االهتمام برقي 

املجتمع«، إلى التباهي باإلنجازات 
التي تحققت بعد تلك الدعوة، وذلك 

فات، 
ّ
برفع أكثر من ألف طن مخل

زيادة عن املعدل اليومي املعتاد 
رفعه من صنعاء.

جهود 
إلنقاذ 

مفاوضات 
فيينا

الحدث

قرّر االتحاد األوروبي، أمس االثنين، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين 
أمنيين إيرانيين لدورهم في قمع تظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني 2019. 
منذ  فرضها  التي  اإلجراءات   2022 إبريل/نيسان   13 حتى  االتحاد  ومّدد 
وأضاف  إيران،  في  اإلنسان  لحقوق  الخطرة  االنتهاكات  على  ردًا   2011
من  هم  اإلضافيون  واألشخاص  كيانات.  وثالثة  أشخاص  ثمانية  أمس 
الثالثة  والكيانات  اإليرانية.  الخاصة  والقوات  والشرطة  المليشيات  قادة 

هي سجون إيوين وفشافويه ورجاء شاه.

عقوبات أوروبية

أعرب الرئيس السابق 
للدائرة األمنية والسياسية 

في وزارة األمن 
اإلسرائيلية، عاموس 

جلعاد، عن تأييده ألي 
عمل يؤخر المشروع 
النووي اإليراني، لكنه 

أضاف أن »سياسة 
الغموض اإلسرائيلية 

يجب أن تعود، 
فالتفاخر يعرّض أمن 

الدولة للخطر«. 
وأضاف، في حديث 
إذاعي: »يجب تحية 
القوى األمنية على 

قيامها بعمل رائع«، 
محذرًا من »خطر 

التباهي«. واتهم بنيامين 
نتنياهو بالوقوف خلف 

ذلك التباهي، قائًال 
»عندما يريد عدم نشر 

شيء، ال يتم نشره«.

خطر التباهي

شدد نتنياهو على 
أهمية العالقات مع 

أميركا )فرانس برس(



واصل الحوثيون 
ضغوطهم على 

السعودية، عبر 
استهداف منشآت 
نفطية تابعة إلى 
شركة أرامكو في 

جدة والجبيل، في 
الوقت الذي تم 

فيه استئناف الحراك 
الدولي الرامي 

إلنهاء الحرب في 
اليمن، في مسقط 
وبرلين، على وقع 

إعالن المبعوث 
األممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث أن 

األمم المتحدة 
تريد خلق مناخ 
إنساني تمهيدًا 

لالنتقال لحوار 
سياسي

عّمان ـ العربي الجديد

في الوقت الذي ما زال فيه كثير من األسئلة 
التي شهدها  األخيرة  األحــداث  ُيطرح بشأن 
األردن من اعتقاالت طاولت مقربني من األمير 
حمزة بن الحسني، األخ غير الشقيق للعاهل 
األردنــي امللك عبد الله الثاني، والحديث عن 
تــحــركــات تــســتــهــدف اســـتـــقـــرار املــمــلــكــة، قــال 
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمس اإلثنني، 
بــدأ تحقيقاته في األحــداث،  العام  املدعي   

ّ
إن

وســتــكــون الــقــضــيــة فــي يــد الــقــضــاء، مضيفًا 
للمدعي  سيحالون  القضية  في  املتهمني   

ّ
أن

الــعــام، باستثناء األمــيــر حــمــزة، الـــذي سيتم 
التعامل معه في إطار العائلة املالكة.

يــن مغلقني  وأضـــاف الــخــصــاونــة، خــال لــقــاء
 على 

ٍّ
مع أعضاء مجلسي األعيان والنواب، كل

 
ّ
حدة، تسرب ما دار خالهما إلى اإلعــام، أن
امللكي األســبــق باسم عوض  الــديــوان  رئيس 
الله، كان على اتصال مع األمير حمزة وينسق 
معه منذ أكــثــر مــن ســنــة، وكـــان هــنــاك حديث 

الدستور،  ومخالفة  امللك  ضــد  تحريض  عــن 
األمــيــر حمزة.  تــورط  أثبتت  التحقيقات   

ّ
وأن

ولفت إلى عدم وجود أي محاوالت لانقاب، 
 هناك »محاولة لزعزعة أمن 

ّ
ه أشار إلى أن

ّ
لكن

ال  املتهمني  مع  »التحقيق   
ّ
أن مبينًا  األردن«، 

يزال مستمرًا، وسيطبق القانون بحذافيره«.
فــي الــســيــاق، قــال أحــد الــنــواب ممن حضروا 
االجـــــتـــــمـــــاع، لــــكــــن فــــضــــل عـــــــدم ذكـــــــر اســــمــــه، 
 الخصاونة »لم يخض 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

القضية«، مشيرًا  في تفاصيل موسعة حول 
إلى إعانه تحويل القضية إلى املدعي العام، 
 الحكومة ستعلن التفاصيل 

ّ
والتأكيد على أن

كافة، في الوقت املناسب. وأضاف: »حتى عند 
سؤال الخصاونة عن الجهات الخارجية، لم 

يوضح من هي الجهات املتهمة«.
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب آخـــر حــضــر االجــتــمــاع 
»العربي  أيضًا، وفضل كذلك عدم نشر اسمه، لـ
تــحــّدث عــن عاقة   »الخصاونة 

ّ
إن الــجــديــد«، 

الله واألمير حمزة«. ولفت إلى  باسم عوض 
 »هــنــاك مــعــلــومــات بسيطة جــديــدة، حــول 

ّ
أن

 »هناك 
ّ
أن إلــى  الــرجــلــني«، مشيرًا  الصلة بــني 

أدلة وبراهني حول ذلك، وفق رئيس الوزراء«.
الــنــواب مشادات  مع  الخصاونة  لقاء  وشهد 
ــنـــواب احــتــجــاجــًا عــلــى بعض  كــامــيــة بـــني الـ
مــا ورد فــي االجــتــمــاع، ومـــغـــادرة عـــدد منهم 
لتعقد  الخصاونة،  كلمة  انتهاء  بعد  القاعة 
اجتماعًا  النيابية  الــحــريــات  لجنة  ذلــك  بعد 
طارئًا مع رئيس مجلس النواب، عبد املنعم 
العجارمة، في  النائب أسامة  العودات. وقال 
ـــه 

ّ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب االجـــتـــمـــاع، إن

الله خــارج األردن«،   »باسم عــوض 
ّ
يعتقد أن

مضيفًا: »السؤال هو أين باسم عوض الله؟«. 
 »لــجــنــة الــحــريــات طــلــبــت االطـــاع 

ّ
وتـــابـــع أن

على واقع معتقل أردني في قضية ذات شأن 

 
ّ
ــى، لكن ســيــادي وســيــاســي مــن الــدرجــة األولــ
 »هـــذا 

ّ
الــطــلــب قــوبــل بــاملــمــانــعــة«، مــعــتــبــرًا أن

 النتيجة الطبيعية بما يخص باسم 
ّ
يعني أن

ه ليس في األردن«.
ّ
عوض الله، االعتقاد أن

من جهته، ذكــر املكتب اإلعــامــي في مجلس 
التقى  الخصاونة   

ّ
أن أمــس،  بيان  النواب في 

ــواب، فــي  ــ ــنـ ــ ــعــــودات وأعــــضــــاء مــجــلــس الـ ــالــ بــ
ــدار املــجــلــس، ووضـــع  ــ قـــاعـــة عـــاكـــف الــفــايــز بـ
ــداث التي  ــ الـــنـــواب فــي مختلف جــوانــب األحـ
البيان حدوث  اململكة أخيرًا. ونفى  شهدتها 
الــوزراء »إنما  أّي مشادات نيابية مع رئيس 
كانت هناك مداخات نيابية بعضها كان في 

شكل التساؤل«.
ــر حـــمـــزة بـــعـــوض الــلــه  ــيــ وحــــــول عـــاقـــة األمــ
والتصريحات الحكومية في هذا اإلطار، قال 
السياسية«،  للدراسات  القدس  »مركز  مدير 

»يبدو  الجديد«:  »العربي  لـ الرنتاوي،  عريب 
بوجود صلة  وتسريبات  هناك مؤشرات   

ّ
أن

ــراف  ــ ــ ــــوض الــــلــــه وأطـ ــ بــــني األمــــيــــر حــــمــــزة وعـ
خارجية من بقايا تحالف صفقة القرن« على 
 »األردن الرسمي 

ّ
حــد وصــفــه. وأشـــار إلــى أن

حــــذٌر فــي الــحــديــث عــن األطـــــراف الــخــارجــيــة، 
الــعــربــيــة، وهـــو أمـــر يجعله يفكر  خــصــوصــًا 
قبل  القضية  تفاصيل  عــن  اإلعـــان  فــي  مليًا 

انتهاء التحقيقات«.
ــاعــــي،  ــربــ بـــــــــــدوره، قــــــال الـــصـــحـــافـــي زيــــــــاد الــ
 الــلــقــاء بــني رئيسي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

الوزراء ومجلس النواب »كان يجب أن يعقد 
ــة، وأن يــكــون عــلــنــيــًا، لتكون  ــ فــي بــدايــة األزمـ
»غياب   

ّ
أن واعتبر  شفافية«.  أكثر  الحكومة 

املــعــلــومــة يــســاهــم فـــي اســـتـــمـــرار الــشــائــعــات 
واإلبقاء على التخمني واالفتراضات«.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــشــهــد كـــوالـــيـــس دائــــــرة الـــرئـــيـــس املــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــــحــــاوالت جــديــدة 
مــن شــخــصــيــات ســيــاســيــة ونــقــابــيــة، قريبة 
الـــصـــلـــة مــــن قــــيــــادات مــخــتــلــفــة فــــي الــنــظــام 
االستخبارات  مدير  من  خصوصًا  الحاكم، 
العامة اللواء عباس كامل، إلقناع السيسي 
ــلـــيـــا فــي  ــلـــمـــة الـــعـ واألجــــــهــــــزة صـــاحـــبـــة الـــكـ
إدارة املــشــهــد الــســيــاســي، بــاتــخــاذ خــطــوات 
انــفــراجــة فــي ملف املعتقلني  جدية إلحـــداث 
ــادة تفعيل  ــ ــ واملــحــبــوســني احــتــيــاطــيــًا، وإعـ
الــلــجــنــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد شــكــلــت قــبــل أربـــع 

ســــنــــوات، لــبــحــث حــــــاالت املـــحـــكـــوم عــلــيــهــم 
ــدار قـــــــــرارات جـــمـــهـــوريـــة بــالــعــفــو  ــتــــصــ واســ
عنهم. وتــأتــي هــذه املــحــاوالت فــي إطـــار ما 
»العربي  وصفته مصادر حكومية وأمنية، لـ
الـــجـــديـــد«، بــالــرغــبــة فـــي »تـــوحـــيـــد الـــشـــارع 
مستعدًا  ليكون  السياسية،  الــقــيــادة  خلف 
في أي وقت، ألي قرارات مصيرية قد تتخذ 
في قضية سد النهضة، بما في ذلــك خيار 

 العسكري ضد إثيوبيا«.
ّ

الحل
هــذه املساعي تتسق مع عــدد من املبادرات 
الــحــقــوقــيــة واألهـــلـــيـــة الـــتـــي انــطــلــقــت خــال 
األيــــــــــام األخــــــيــــــرة عــــبــــر مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، لــــــــإفــــــــراج عـــــــن مـــعـــتـــقـــلـــني 
ومـــحـــكـــومـــني بــعــيــنــهــم. ويــــأتــــي عـــلـــى رأس 
ــدد مــن  هـــــــؤالء املـــعـــتـــقـــلـــني واملـــحـــكـــومـــني عــــ
الصحافيني الذين رفضت األجهزة األمنية 
إطـــاق ســراحــهــم، عــلــى الــرغــم مــن املساعي 
املــكــثــفــة الـــتـــي بـــذلـــهـــا نــقــيــب الــصــحــافــيــني 
ضياء رشوان في شهر مارس/آذار املاضي 
املطالب  كما تشمل  النقابة.  انتخابات  قبل 
ــراح عــــدد مـــن الـــطـــاب والــشــبــاب  ــ ــــاق سـ إطـ
الذين ُحكم عليهم بالسجن ملدد طويلة على 
خلفية أحداث عامي 2013 و2014 في أعقاب 
انــقــاب الــثــالــث مــن يــولــيــو/تــمــوز، وقــضــوا 
ــدد الــعــقــوبــة أو أكـــثـــر، وال يــزالــون  نــصــف مـ

بعيدين عن قوائم العفو املقترحة.
وأضــافــت املــصــادر أن بعض قــيــادات األمــن 
الـــوطـــنـــي اقـــتـــرحـــت إصـــــــدار قــــــرار عـــفـــو عــن 
املدة  الذين قضوا نصف  بعض املحكومني 
ــاء لــجــمــاعــة  ــمـ ــتـ فـــي قــضــايــا الــتــظــاهــر واالنـ
املــدانــني بارتكاب  اإلخـــوان املسلمني، بــدون 
جرائم عنف، وإصدار القرار بمناسبة ذكرى 
أسبوعني.  بعد  تحني  الــتــي  سيناء  تحرير 
املقترح،  هــذا  داخلية عطلت  أن خافات  إال 

إذ اعــتــبــرت قـــيـــادات أخــــرى أن إصــــدار مثل 
 االتصاالت الدبلوماسية 

ّ
هذا القرار في ظل

واألمنية الجارية حاليًا مع تركيا لتحسني 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة، قــــد ُيـــفـــهـــم »داخـــلـــيـــًا«  ــعـــاقـ الـ
بصورة خاطئة، باعتبارها رسالة إيجابية 
ــــي الـــــداخـــــل تــحــت  لـــجـــمـــاعـــة »اإلخـــــــــــــوان« فـ
ضــغــوط أو مــنــاشــدات تركية، مــشــددة على 
أن »هــــذا األمــــر غــيــر وارد إطــاقــًا فــي املــدى 

املنظور«.
وأوضحت املصادر أن التوصيات الصادرة 
ــز املـــصـــري  ــركــ ــر الــــــذي عـــقـــده املــ ــمـ ــؤتـ ــن املـ عــ
التابع  االســتــراتــيــجــيــة،  والـــدراســـات  للفكر 
لــــاســــتــــخــــبــــارات الــــعــــامــــة، يــــــوم الــخــمــيــس 
املاضي، والتي تضمنت مّد جسور التفاهم 
مـــع املــجــتــمــع املـــدنـــي الــداخــلــي والــخــارجــي 
الرئاسي عن  العفو  العمل بقرارات  وإعــادة 
اإليجابية،  األمـــور  مــن  وغيرها  املحكومني 
صــــــــــدرت بـــــنـــــاء عــــلــــى بــــعــــض مـــقـــتـــرحـــات 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة الــتــي 
تــنــخــرط فـــي املــــحــــاوالت الــحــالــيــة، وبــعــض 
قـــنـــوات  يـــــــــؤدون دور  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ اإلعــــامــــيــــني 
ــامـــل ودول  ــبـــاس كـ االتــــصــــال بــــني دائـــــــرة عـ
أجنبية. لكن هذه الخطوة، بحسب املصادر، 
تقف في الوقت ذاته، حتى اآلن، عند كونها 
التفكير بعد في طريقة  فلم يتم  توصيات، 

في  حقيقي  تغيير  إلحــــداث  أو  لــتــنــفــيــذهــا، 
مقاربة النظام لتلك امللفات.

وذكــــرت املــصــادر أن مــن أحـــد أســبــاب تــردد 
الـــخـــافـــات  ــات،  ــتـــرحـ ــقـ املـ تـــلـــك  إزاء  الـــنـــظـــام 
القائمة بني األجهزة املختلفة على الحظوة 
لــدى السيسي والتنافس على إحــداث أكبر 
النهائية، ال سيما  قراراته  تأثير ممكن في 
الــقــريــبــني  الــشــخــصــيــني  مـــســـتـــشـــاريـــه  وأن 
مـــن هــــذا املـــلـــف، وهــمــا أحــمــد جــمــال الــديــن 
وفايزة أبو النجا، لهما آراء متشددة تجاه 

املعارضة بصفة عامة.
أفـــادت مــصــادر أمنية منذ شهر،  وســبــق أن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن هــنــاك خــافــًا آخــر  لـــ
بــني االســتــخــبــارات الــعــامــة واألمـــن الوطني، 
حــــول ســرعــة ومــــدى االســتــجــابــة للضغوط 
األجـــنـــبـــيـــة بــــإخــــاء ســبــيــل بـــعـــض املــتــهــمــني 
بــعــيــنــهــم، وبــصــفــة خـــاصـــة مــعــتــقــلــي قضية 
يساريني  نشطاء  تضم  الــتــي  األمـــل«  »خلية 
ونـــاصـــريـــني كـــانـــوا يــبــحــثــون املـــشـــاركـــة في 
انتخابات مجلس النواب السابقة في قائمة 
مــعــارضــة. وال تـــزال تــســود مــطــالــبــات داخــل 
الجهازين بإرجاء اتخاذ مثل تلك الخطوات 
»أوراق« يمكن  واالحـــتـــفـــاظ بــاملــعــتــقــلــني كـــــــــــ
نــشــوب خاف  عند   

ً
عنها مستقبا الــتــنــازل 

»كــبــيــر« مــع اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة، أو 
إحدى العواصم األوروبية الرئيسية. وتكمن 
املــشــكــلــة األبــــــرز فـــي نــظــر املــــصــــادر األمــنــيــة 
حــول قضية »خلية األمـــل«، في عــدم موافقة 
الـــجـــهـــازيـــن عـــلـــى خــــــروج مــعــظــم املــعــتــقــلــني 
ــم فــي  ــهــ ــامــ ــهــ ــب، واتــ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ عـــلـــى ذمـــتـــهـــا مـ
قضايا أخـــرى أيــضــًا مــن جــانــب آخــر.وتــضــم 
ــعـــث، الـــنـــاشـــط ضــد  ــي شـ ــ ــذه الــقــضــيــة رامــ ــ هـ
فرنسية  مواطنة  مــن  واملــتــزوج  الصهيونية 

ونجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث.
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تجاه  الحوثية  املليشيا  أطلقتهما  مفخخة 
ــازان«، مــن دون تحديد الــهــدف. وأضــاف  جــ
العدائية  الحوثية  املليشيا  »مــحــاوالت  أن 
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة الســـتـــهـــداف املــدنــيــني 
واألعـــيـــان املـــدنـــيـــة«، مـــن دون الــحــديــث عن 

خسائر.
الحوثيني  إعــان  وارتفعت، بعد ساعات من 
إلــى أرامــكــو« أسعار  مهاجمة منشآت تابعة 

ــان الــتــحــالــف  ــيـــون. وكــــ اســتــهــدفــهــا الـــحـــوثـ
أعلن، مساء األحد املاضي، تدمير صاروخ 
ــازان.  باليستي أطــلــقــه الــحــوثــيــون تــجــاه جـ
وهذا الهجوم هو الثاني في خال ساعات 
باتجاه منطقة جازان جنوب غربي اململكة، 
وكــاهــمــا أعــلــن الــتــحــالــف اعــتــراضــه. وذكــر 
ــتـــرض ودّمــــر  الــتــحــالــف، فـــي بـــيـــان، أنــــه »اعـ
صـــاروخـــًا بــالــيــســتــيــًا وطـــائـــرة بــــدون طــيــار 

الــنــفــط الـــخـــام. وكــانــت أســعــار الــنــفــط الــخــام 
ــــى أمـــس على  فــتــحــت ســـاعـــات الـــتـــداول األولـ
هبوط، مع ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس 
العاملي،  االقتصادي  التعافي  وبــطء  كورونا 
مــع اســتــمــرار غلق مــرافــق حــيــويــة. غير أنها 
عـــاودت االرتــفــاع بعد الــهــجــوم، وقــد وصلت 
مزيج  العاملي  القياس  لخام  اآلجــلــة  العقود 
ــــى نــحــو  ــرنـــت تــســلــيــم يـــونـــيـــو/حـــزيـــران إلـ بـ

أسعار  صــعــدت  كما  للبرميل.  دوالرًا   63.32
العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس 
الوسيط تسليم مايو/أيار إلى حوالي 59.5 

دوالرا للبرميل.
وجـــــاءت الــهــجــمــات رغــــم اســتــئــنــاف الــحــراك 
ــاء الـــحـــرب فـــي الــيــمــن،  ــهـ الــــدولــــي الــــرامــــي إلنـ
ــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي بــدر  ــ حــيــث عــقــد وزيـ
كبير  مـــع  لـــقـــاًء  األول،  أمــــس  الـــبـــوســـعـــيـــدي، 

املـــفـــاوضـــني الـــحـــوثـــيـــني املـــقـــيـــم فــــي مــســقــط، 
الحل  تــطــورات  ملناقشة  عــبــدالــســام،  محمد 
ــاء الــهــجــوم قــبــل ســاعــات  الــســيــاســي. كــمــا جـ
مــن اجــتــمــاع فــي بــرلــني، شـــارك فــيــه املبعوث 
األممي إلى اليمن مارتن غريفيث وممثلون 
عن الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، 
بــاإلضــافــة الـــى الــكــويــت والــســويــد واالتــحــاد 
األوروبــــــــــــي، مــــن أجـــــل تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــعــمــل 
املــبــعــوث األمـــمـــي والــبــحــث عـــن طــريــق لــدفــع 

الحل السياسي إلى األمام.
ــــي هــايــكــو  ــانـ ــ ــة األملـ ــيـ ــارجـ وشــــــدد وزيــــــر الـــخـ
مــــــاس، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع غــريــفــيــث 
ــى الــيــمــن  ــ واملـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـ
تيموثي ليندركينغ ، قبيل انطاق االجتماع 
حــول الــيــمــن، على »وجـــود إرادة جــديــة لدى 
ــــرب«. وأكــــد  ــــحـ الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة لـــوقـــف الـ
بــذل جهود إليجاد  »ضـــرورة االستمرار في 
حــل ســيــاســي لــلــصــراع«، مــشــددًا عــلــى أنـــه ال 
يــمــكــن حــل تــلــك األزمــــة عــســكــريــًا. واعــتــبــر أن 
»أفـــكـــار الـــعـــودة لــلــحــل الــســيــاســي مــوجــودة، 
ولكن في النهاية األمر يعود ألطراف الصراع 
الحوثيني  هجوم  أن  واعتبر  بــهــا«.  لالتزام 
على مأرب يهدد الوضع اإلنساني، ويؤجج 

أوضاع النازحني.
املتحدة  األمــم  إن  مــن جهته،  وقــال غريفيث، 
قــدمــت خــطــة تــهــدف إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
ــتـــال، وإعـــــــادة فــتــح الــطــريــق  ــقـ وكــــل أنــــــواع الـ
بينها  من  والجنوب،  الشمال  بني  الرئيسي 
تعز، بهدف إيصال املساعدات اإلنسانية إلى 
كل املناطق وفسح املجال أمام تحرك املدنيني 
بحرية. وأعلن أن األمم املتحدة تهدف أيضًا 
إلعادة فتح مطار صنعاء، وإيصال البضائع 
الـــحـــديـــدة، وأن تساهم  والــنــفــط عــبــر مــيــنــاء 
العائدات بدفع مرتبات املوظفني في القطاع 
العام. وعبر عن أمله بأن يكون هناك اتفاق 
على هذه األمور اإلنسانية لخلق مناخ جيد 
بني األطــراف املعنية، بهدف االنتقال لحوار 

سياسي برعاية أممية.
وذكــــرت وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، أمــس 
ــركــــي الـــخـــاص  ــيــ اإلثـــــنـــــني، أن املـــبـــعـــوث األمــ
في  يــشــارك  ليندركينغ  تيموثي  اليمن  إلــى 
االجــتــمــاع أيــضــًا. وأوضـــحـــت، فــي بــيــان، أنــه 
ــة في  ــاركـ ســيــبــحــث مـــع مــمــثــلــي الــــــدول املـــشـ
االجتماع أهمية التوصل إلى حل دائم للحرب 
في اليمن، بما في ذلك استئناف املحادثات 
الــســيــاســيــة ووضــــع حــد فــــوري لــلــهــجــوم في 
مــأرب. وذكر البيان أن »املجموعة ستناقش 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
اليمني،  الشعب  معاناة  لتخفيف  اتــخــاذهــا 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات إنــســانــيــة 
ــيـــة ومـــتـــابـــعـــة الـــتـــعـــهـــدات الـــســـابـــقـــة«.  ــافـ إضـ
وأوضحت أن ليندركينغ سيزور دول الخليج 
ابتداء من 14 إبريل/نيسان الحالي من أجل 
عقد اجتماعات مع مسؤولني، بالتنسيق مع 
»مناقشاته ستركز  أن  إلى  غريفيث، مشيرة 
على الجهود الدولية املشتركة لتعزيز اتفاق 
ــة  الــســام والــجــهــود املــبــذولــة ملــعــالــجــة األزمـ

اإلنسانية الحادة في اليمن«.
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اتـــهـــم الـــحـــوثـــيـــون، أمـــس  مــ
اإلثــنــني، الــتــحــالــف، الـــذي تــقــوده السعودية، 
بــخــرق اتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار بمحافظة 
ــال مـــصـــدر عـــســـكـــري، لــوكــالــة  ــ الــــحــــديــــدة. وقــ
األنباء اليمنية )سبأ( بنسختها التابعة إلى 
الــحــوثــيــني، إن »قـــوى الـــعـــدوان ارتــكــبــت 177 
قتالية  تحصينات  اســتــحــداث  بينها  خــرقــًا، 
من  قنبلتني  وإلقاء  والدريهمي  الجبلية  في 
وأضـــاف:   .»16 كيلو  على  تجسسية  طــائــرة 
ــــرأة وطفلة  »اســتــشــهــد مـــواطـــن وأصــيــبــت امـ
في محافظتي صعدة وحجة  العدو  بنيران 
خــال الـــ 24 ساعة املــاضــيــة«. وأشـــار إلــى أن 
»الطيران شن في محافظة مأرب، غارة على 
مدغل  مديرية  على  وغارتني  رحبة،   مديرية 

و14 غارة على مديرية صرواح«.

رصدخاص

تهدف المحاوالت 
لتحضير الشارع ألي قرارات 

بقضية السد

تصعيد حوثي ضد السعودية

طائرات  الحوثيين  إطالق  اإلثنين،  أمس  العربي،  والبرلمان  األردن  دان 
باسم  المتحدث  وأكد  السعودية.  باتجاه  وصواريخ  مفخخة  مسيّرة 
وزارة الخارجية األردنية، ضيف اهلل الفايز، وقوف بالده »الدائم إلى جانب 
شعبها«  وأمن  أمنها  يهدد  ما  كّل  وجه  في  )السعودية(  المملكة 
واستقرار  ألمــن  تهديد  هو  المملكة  ألمــن  تهديد  »أي  أّن  معتبرًا 
هجمات  أّن  بيان،  في  العربي،  البرلمان  اعتبر  جهته،  من  المنطقة«. 

الحوثيين »تعكس رفضهم الجهود السياسية كافة إلنهاء األزمة«.

تنديد عربي

الحدث
 أكــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
ــة لـــــه بــمــســتــهــل  ــمـ ــلـ اإلثــــــنــــــني، فـــــي كـ
ــة لــلــحــكــومــة  ــيــ ــبــــوعــ ــلـــســـة األســ الـــجـ
الـــلـــه،  رام  بـــمـــديـــنـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مواصلة العمل مع الشركاء الدوليني 
ملـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
ملـــنـــع قـــيـــامـــهـــا بــــــأي إجــــــــــــراءات مــن 
إجــراء  أمــام  العراقيل  شأنها وضــع 
االنـــتـــخـــابـــات، بــاعــتــقــال املــرشــحــني 
وفـــض الــتــجــمــعــات االنــتــخــابــيــة في 
املقدسة  املدينة  أهــالــي  الــقــدس ملنع 
مــــــن املـــــشـــــاركـــــة فــــــي االنــــتــــخــــابــــات 
ترشحًا وانتخابًا. في األثناء، حذر 
املدني  املجتمع  عــدد من مؤسسات 
واألهلي الفلسطيني، أمس اإلثنني، 
مـــن خـــطـــورة مـــا يــتــم الــحــديــث عنه 
مـــن قــبــل بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
عـــن إمــكــانــيــة تــأجــيــل االنــتــخــابــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــامـــة، بـــذريـــعـــة أن 
االحتال اإلسرائيلي لم يوافق على 
االتفاقات  القدس وفق  إجرائها في 

الدولية.
)العربي الجديد(

ــّوت الــبــرملــان الــصــومــالــي أمــس   صــ
ــلــــى مـــــســـــودة مــــشــــروع  االثــــــنــــــني، عــ
ــبــــاشــــرة فــي  إلجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات مــ
ــك فــــي جــلــســة  ــ غـــضـــون عــــامــــني، وذلــ
حــضــرهــا 153 نــائــبــًا مــن أصـــل 275 
عــضــوًا. وبحسب مــســودة املــشــروع، 
لانتخابات  الــوطــنــيــة  اللجنة  فـــإن 
ســـتـــبـــاشـــر مـــهـــامـــهـــا بــــعــــد تـــوقـــيـــع 
الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي مــحــمــد عــبــد 
ــذا املـــشـــروع،  الـــلـــه فـــرمـــاجـــو عــلــى هــ
عــلــمــًا بـــأن األخـــيـــر رحـــب بــالــخــطــوة 
فـــي بـــيـــان أمــــس نــشــر عــبــر صفحة 
الرئاسة على »فيسبوك«. وبحسب 
ــمـــوجـــب الـــفـــقـــرة  ــه بـ ــإنــ ــعـــني، فــ ــابـ ــتـ مـ
الخامسة من مسودة هذا املشروع، 
يستمر عمل املؤسسات التشريعية 
والتنفيذية في الباد. وكان رئيس 
الشرطة الصومالية الجنرال عبدي 
حــســن، قــد أقـــال مــديــر شــرطــة إقليم 
ــادر صــــــــادق عـــمـــر حــــســــن، بــعــد  ــ ــنـ ــ بـ
عرقلته صباح أمس جلسة البرملان 
لـــســـاعـــات، لـــعـــدم تـــمـــديـــد املــجــالــس 

التنفيذية والتشريعية.
)العربي الجديد(

ــة فــي  ــامـ ــعـ ــال الـ ــ ــغـ ــ  وقـــــع وزيــــــر األشـ
حكومة تصريف األعمال في لبنان، 
ميشال نّجار، أمس اإلثنني، املرسوم 
رقم 6433 الذي يوسع املنطقة التي 
لبنان في خافه بشأن  يطالب بها 
ــتــــال  ــــع االحــ الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مـ
اإلســرائــيــلــي. وأعــلــن وزيـــر األشــغــال 
عـــن الــتــوقــيــع فـــي مــؤتــمــر صحافي 
اجتماع صباحي  بعد  أمــس،  عقده 
مــع مــســؤولــني فــي املــديــريــة الــعــامــة 
لــلــنــقــل الـــبـــري والـــبـــحـــري ووفــــد من 
ويضيف  اللبناني.  الجيش  قــيــادة 
دخــــل عــلــى املطالب 

ُ
الــتــعــديــل الـــذي أ

اللبنانية األصلية املقدمة إلى األمم 
كــيــلــومــتــر   1400 حـــوالـــي  ــتـــحـــدة،  املـ
ــة  ــتـــصـــاديـ ــى املـــنـــطـــقـــة االقـ ــ مــــربــــع إلــ
لبنان.  بها  يطالب  الــتــي  الخالصة 
ــل مـــلـــف تـــعـــديـــل املــــرســــوم فــي  ــ ودخــ
دائـــــرة الـــصـــراع الــســيــاســي، وشــّكــل 
ــال فــــي الــفــتــرة  مــــــادة خـــــاف وســــجــ
ــرة، رافــقــتــهــا جــمــلــة اتــهــامــات  ــيـ األخـ
طـــــاولـــــت وزيـــــــــر األشــــــغــــــال بـــعـــدمـــا 
اســـتـــمـــهـــل بـــضـــعـــة أيـــــــام لــلــتــوقــيــع، 
على خلفية إعــان رئيس الحكومة 
حــســان ديــــاب االتـــفـــاق عــلــى توقيع 
تعديل املرسوم املذكور، ما من شأنه 
أن يصحح الحدود البحرية جنوبًا. 
الصحافي:  املؤتمر  فــي  وقــال نجار 
»أنــــــا لــــم أتــــهــــّرب مــــن الـــتـــوقـــيـــع، بــل 
كــل شـــيء بصدق  يــحــصــل  أن  أردت 

وشفافية«.
)العربي الجديد(

فلسطين: 
تحذير من 

تأجيل االنتخابات

الصومال: 
انتخابات عامة 

في غضون 
عامين

لبنان يصّحح 
مساحته البحرية 

جنوبًا

عدن ـ العربي الجديد

اســتــبــق الــحــوثــيــون االجــتــمــاع في 
برلني، للبحث عن طريقة لدفع الحل 
الــســيــاســي فـــي الــيــمــن إلـــى األمــــام، 
بـــاإلعـــان عــن شــن هــجــوم واســــع بــطــائــرات 
تابعة  منشآت  باتجاه  وصــواريــخ  مسّيرة 
إلـــى شــركــة »أرامـــكـــو« النفطية الــســعــوديــة، 
ــو مــــا لــــم تـــعـــلـــق عـــلـــيـــه الـــــريـــــاض حــتــى  ــ وهــ
الله«  »أنصار  أمــس. وأعلنت جماعة  عصر 
تنفيذ عملية  اإلثـــنـــني،  أمـــس  )الــحــوثــيــني(، 
هــجــومــيــة واســـعـــة فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي، 
ــّيــــرة وصـــــــاروخ  بــــواســــطــــة 17 طــــائــــرة مــــســ
الوسطاء  استئناف  غــداة  وذلــك  باليستي، 
العمانيني تحركاتهم إلنهاء األزمة اليمنية 
املــتــصــاعــدة منذ 6 ســنــوات. وقـــال املتحدث 
الــعــســكــري بــاســم الــحــوثــيــني يحيى ســريــع، 
فــي بــيــان، إن مــا ســمــاهــا عملية »الــثــاثــني 
ــفــذت بــواســطــة 10 طــائــرات 

ُ
مــن شــعــبــان«، ن

مسّيرة مــن طــراز »صــمــاد 3« على مصافي 
أرامكو في منطقتي جدة على البحر األحمر 
إلى  وأشـــار  الشرقية.  املنطقة  فــي  والجبيل 
ــه تـــم أيـــضـــًا اســـتـــهـــداف مـــواقـــع عــســكــريــة  أنــ
ــي مـــنـــطـــقـــتـــي خـــمـــيـــس مــشــيــط  ــ حـــســـاســـة فـ
وجيزان، بخمس طائراٍت مسّيرة من طراز 
»قاصف K2 » وصــاروخــني باليستيني من 
طراز »بدر 1«. ولفت سريع إلى أن العملية 
استمّرت منذ مساء األحد، وحتى فجر أمس 
اإلثنني، زاعمًا أنها حققت أهدافها بنجاح. 
اليمنية  القوات املسلحة  وأكــد أن »عمليات 
مستمرة ومتصاعدة طاملا استمر العدوان 
والحصار على الشعب اليمني«. ولم يصدر 
أي تعليق عن وزارة الطاقة السعودية حتى 
وقـــت مــتــأخــر مــن عــصــر أمـــس، حـــول مــزاعــم 
ســريــع بــاســتــهــداف مــنــشــآت »أرامــــكــــو« في 
تقوده  الــذي  التحالف،  لكن  والجبيل،  جــدة 
السعودية، أعلن ليل األحد اإلثنني اعتراض 
ســـت طـــائـــرات دون طــيــار مــفــخــخــة أطــلــقــت 
وتــوقــف تشغيل مصفاة  املــمــلــكــة.  بــاتــجــاه 
»أرامــكــو« فــي جــدة فــي الــعــام 2017، بعدما 

طرابلس ـ العربي الجديد

اســتــقــبــل الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغان، أمس اإلثنني، رئيس الحكومة 
االنتقالية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، 
ــقـــرة، فـــي أول  فـــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـ
زيــــارة لــأخــيــر إلـــى تــركــيــا، مــنــذ تسلمه 
مـــهـــامـــه فــــي 16 مــــــــــــارس/آذار املـــاضـــي، 
ويرافقه فيها وفد وزاري موسع. ويعد 
االجتماع األول للمجلس الليبي - التركي 
املستوى،  رفيع  االستراتيجي  للتعاون 
الـــعـــنـــوان   ،2014 ــام  ــ عــ تــــأســــس  والــــــــذي 
األبرز للزيارة، حيث من املفترض أيضًا 
مــنــاقــشــة مــلــفــات مــهــمــة، تــتــمــحــور حــول 
الـــــــدور الـــتـــركـــي فــــي لــيــبــيــا، ومــســتــقــبــل 
األمني  التعاون  حــول  التفاهم  مذكرتي 
 عــن 

ً
والـــعـــســـكـــري بــــني الـــبـــلـــديـــن، فـــضـــا

تــحــديــد مــنــاطــق الــصــاحــيــة الــبــحــريــة، 
ــقــــرة والــحــكــومــة  الـــلـــتـــني وقـــعـــتـــا بــــني أنــ
الليبية السابق، حكومة الوفاق، برئاسة 
فــي هذا  املرتزقة  الــســراج، وقضية  فائز 
ـــرع أمـــس الــــــوزراء املــرافــقــون  الــبــلــد. وشـ
للدبيبة، وعــددهــم 14 وزيـــرًا، باإلضافة 
إلى رئيس األركان محمد الحداد، بعقد 
لقاءات ثنائية مع نظرائهم األتــراك في 
أنقرة، تطرقوا خالها إلى سبل تعزيز 
عدة.  في مجاالت  البلدين  بني  التعاون 
ومن بني اللقاءات الثنائية، اجتماع ضّم 
وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
ــه الـــلـــيـــبـــيـــة نـــجـــاء  ــرتــ ــيــ ــظــ ــو، ونــ ــ ــ ــلـ ــ ــ أوغـ
ــر الــداخــلــيــة  ــر جــمــع وزيــ املــنــقــوش، وآخــ
الــــتــــركــــي ســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو، بــنــظــيــره 
ــد  الــلــيــبــي خـــالـــد الــتــيــجــانــي مــــــازن. وأكـ
جـــــاووش أوغـــلـــو أن بــــاده »ســتــواصــل 
ــة  ــلــ ــرحــ ــا لـــلـــيـــبـــيـــا فـــــــي هـــــــــذه املــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ دعـ
التاريخية«، وهو ما أكدته أيضًا وزيرة 
الـــتـــجـــارة الـــتـــركـــيـــة روهــــصــــار بــكــجــان، 
ــر االقــتــصــاد  ــوزيـ خــــال لـــقـــاء جــمــعــهــا بـ
الحويج،  علي  محمد  الليبي  والتجارة 

والتخطيط فاخر مفتاح بوفرنة.  وكان 
ــــي لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة  ــــامـ املـــكـــتـــب اإلعـ
للمجلس  األول  االجـــتـــمـــاع  أن  أكــــد  قـــد 
االستراتيجي،  للتعاون  التركي  الليبي 
أردوغـــــان والــدبــيــبــة،  بــرئــاســة  سينعقد 
وذلــك لتقييم العاقات بني البلدين في 
جــمــيــع جــوانــبــهــا، ومــنــاقــشــة الــخــطــوات 
بمشاركة  الثنائي،  التعاون  تعزز  التي 
الـــــــــوزراء املـــعـــنـــيـــني. وأوضـــــــح املــتــحــدث 
باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، 
في وقت سابق أن الدبيبة سيبحث في 
رأسها عودة  على  هامة،  »ملفات  أنقرة 
الــتــركــيــة الســتــكــمــال تنفيذ  ــركـــات  الـــشـ
مشاريعها املتوقفة في الباد«، وتوقيع 
اتفاقات شراكات جديدة، باإلضافة إلى 

املستجدات السياسية.  
وتــــرتــــبــــط املــــلــــفــــات الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــي 
ســيــبــحــثــهــا الــدبــيــبــة فـــي تــركــيــا، بملف 
الـــغـــاز شـــرقـــي املـــتـــوســـط، وســــط الـــنـــزاع 
املنطقة.  في  واليونان  تركيا  الدائر بني 
إلى  الــجــديــدة  الليبية  السلطة  وتسعى 
تحديد موقف من هذا الصراع وفق رؤية 
تتبنى فتح مــشــاورات مــع كــل األطـــراف 
بليبيا.  الخاصة  املائية  الــحــدود  بشأن 
 أمس في بنغازي، 

ّ
وفي هذا اإلطار، حط

شرقي ليبيا، وزير الخارجية اليوناني 
نــيــكــوس ديـــنـــديـــاس، لــلــقــاء املــســؤولــني 
الــبــاد، وعلى رأسهم رئيس  في شرقي 
مجلس النواب عقيلة صالح. واستبقت 
املــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، 
أريستوتيليا بيلوني، الزيارة بتأكيدها 
أن ليبيا مستعدة ملناقشة قضية ترسيم 
اليونان، من خال  البحرية مع  املنطقة 
لجنة مراجعة فنية اقترحتها طرابلس. 
وكشفت مصادر حكومية ليبية عن عزم 
رئيس املجلس الرئاسي الليبي، محمد 
املنفي، إجراء زيارة قريبة ألثينا لبحث 
تشكيل اللجنة، في سياق معالجة اآلثار 

السياسية لاتفاق املوقع مع تركيا.

مباحثات تركية ليبية: 
تعاون استراتيجي

استهدف الحوثيون 
السعودية بـ17 طائرة 

مسيّرة وصاروخ

هايكو ماس: هجوم 
الحوثيين على مأرب 

يهدد الوضع اإلنساني

بدأ المدعي العام في 
األردن التحقيق في 
األحداث األخيرة التي 

شهدتها البالد، وسط 
كشف رئيس الحكومة 

عن تفاصيل جديدة بشأن 
العالقة بين األمير حمزة 

وباسم عوض اهلل

تحاول شخصيات سياسية 
ونقابية مصرية إقناع 

السلطة بإحداث انفراجة 
بأزمة المحبوسين 

السياسيين، تزامنًا مع 
التعبئة بقضية سّد 
النهضة، وهو ما 

ترفضه السلطة

متابعة الجماعة تستهدف منشآت ألرامكو... 
واجتماع في برلين للدفع باتجاه حل سلمي

Tuesday 13 April 2021 Tuesday 13 April 2021
الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة

)Getty( وليندركينغ خالل افتتاح المؤتمر في برلين أمس )ماس يتوسط غريفيث )يمين

هيمنت القضية على الشارع األردني في األيام األخيرة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

توصيات بإعادة العمل بقرار العفو الرئاسي )خالد دسوقي/فرانس برس(

تسعى الحكومة الليبية لتحديد موقف من صراع شرقي المتوسط )محمود تركية/فرانس برس(
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      غرب

حزب ميركل يدعم 
الشيت لخالفتها

»االتــــــحــــــاد  حــــــــزب  إدارة  دعـــــمـــــت 
املــســيــحــي الــديــمــقــراطــي« األملــانــي، 
أمــس اإلثــنــن، زعــيــم الــحــزب أرمــن 
الشــيــت، لــلــتــرشــح لــخــالفــة أنجيال 
مــيــركــل فـــي مــنــصــب املــســتــشــاريــة، 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في 
ســــبــــتــــمــــبــــر/أيــــلــــول املــــقــــبــــل. وقـــــال 
مشاركون في االجتماع إن املجلس 
ــــي لــــالتــــحــــاد قــــــــرر، خــــالل  ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
اجتماع مغلق، دعم ترشيح رئيسه 
مقابل الــزعــيــم الــبــافــاري مــاركــوس 
سودر الذي يحظى بشعبية كبيرة. 
والـــقـــرار لــيــس نهائيًا بــعــد، إال أنــه 
مع هذا الدعم، ستكون لدى الشيت 
فـــــرص جـــيـــدة لـــخـــالفـــة مـــيـــركـــل فــي 

املستشارية.
)فرانس برس(

اإلكوادور: اليميني 
غييرمو السو رئيسًا

اليميني  السابق  املصرفي  انتخب 
رئيسًا  األول،  أمــس  غييرمو الســو، 
لـــــــــإكـــــــــوادور، فــــــي وجــــــــه مـــنـــافـــســـه 
االشتراكي أندريس أراوس املدعوم 
من الرئيس األسبق رافاييل كوريا. 
وسيخلف السو )65 عامًا( الرئيس 
ــنــــو الـــــــذي يـــنـــهـــي فــي  لـــيـــنـــن مــــوريــ
ــة مـــن أربـــع  ــ مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل واليـ
سنوات. ونال السو 52.51 في املائة 
مــن األصـــوات فــي مقابل 47.49 في 
املــائــة ألراوس، الـــذي اعــتــرف، أمس 

اإلثنن، بالهزيمة.
)فرانس برس(

 
تونس: قيادي 

بـ»النهضة« يدعو لكتلة 
مؤمنة بالديمقراطية

دعــا الــقــيــادي فــي حــركــة »النهضة« 
ــديـــن  ــب نــــــور الـ ــائــ ــنــ الـــتـــونـــســـيـــة والــ
ــري، أمــــــــس اإلثـــــــنـــــــن، إلــــى  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــنـــة  ــلــــة تــــاريــــخــــيــــة مـــؤمـ ــتــ »بــــــنــــــاء كــ
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لـــدعـــاة 
الحكم الفردي االستبدادي«. وأعلن 
مختلف  تضم  أن  يجب  »الكتلة  أن 
الــــفــــئــــات والــــــتــــــيــــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
واأليـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة، اإلســـــالمـــــيـــــة 
ــة، وكـــل  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة والـ ــاريــ ــســ ــيــ والــ
ــــن بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــبــر  ــــؤمـ مـــــن يـ

االنتخابات الحرة الشفافة«.
)العربي الجديد(

يــــواصــــل الــعــســكــر فــــي مـــيـــانـــمـــار تـــحـــدي كــل 
املـــنـــاشـــدات املــطــالــبــة بــوقــف الــقــمــع وإطــــالق 
سراح الزعيمة املدنية أونغ سان سو تشي. ال 
بل إن السلطات وجهت لألخيرة أمس اإلثنن، 
تهمة جنائية جديدة، في الوقت الذي طلبت 
فيه الزعيمة التي أطاحها الجيش واعتقلها 
عقب انقالب األول من فبراير/شباط املاضي، 
محاميها  بمقابلة  لها  السماح  املحكمة  مــن 
استماع  في جلسة  أثناء ظهورها  شخصيًا 
عــبــر الــفــيــديــو ملــواجــهــة الــتــهــم الــعــديــدة التي 
وجــهــهــا لــهــا املــجــلــس الــعــســكــري والـــتـــي قد 

تؤدي إلى سجنها لسنوات.
وقال محامي سو تشي، من من سو، لوكالة 
»فــرانــس بـــرس« أمـــس، إنـــه »تـــم تــوجــيــه تهم 
باإلجمال؛  قضايا  ســت  فــي  املدنية  للزعيمة 
ــمـــس مـــنـــهـــا فــــي نـــايـــبـــيـــداو وواحــــــــــدة فــي  خـ
 الــتــهــمــة األخـــيـــرة 

ّ
رانــــغــــون«، مــشــيــرًا إلــــى أن

ــــوارث  ــكـ ــ الـ إدارة  ــــون  ــانـ ــ قـ بـــمـــوجـــب  ــــت  ــهـ ــ ُوجـ
الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــبـــالد وتــتــعــلــق مـــرة جــديــدة 
الزعيمة  ولــم تظهر  كــورونــا.  بقيود فيروس 

الحائزة على جائزة نوبل للسالم علنًا، منذ 
اعتقلت في األول من فبراير املاضي، بعدما 
ــتـــولـــى على  أطـــــاح الــجــيــش حــكــومــتــهــا واسـ
التي  األكــثــر جدية  التهمة  وتــنــدرج  السلطة. 
تــواجــهــهــا ســـو تــشــي ضــمــن مــخــالــفــة قــانــون 

األسرار الرسمية في ميانمار.
 سو تشي، املوضوعة 

ّ
وقــال من من سو، إن

ــة الــجــبــريــة فـــي نــايــبــيــداو، بــدت  ــامـ رهــــن اإلقـ
بــصــحــة جـــيـــدة فـــي جــلــســة املــحــاكــمــة أمـــس. 
وطلبت سو تشي أمس السماح لها بمقابلة 
محاميها شخصيًا. ولم ُيسمح لها إلى اآلن 
بــالــتــحــدث مـــع مــحــامــيــهــا، إال عــبــر الــفــيــديــو 
بحضور مــســؤولــي األمـــن، وال ُيــعــرف مــا إذا 
التي  الدموية  كانت على علم باالضطرابات 
اجــتــاحــت الــبــالد منذ اســتــيــالء الجيش على 

السلطة.
وقال محاميها من من سو لوكالة »رويترز«، 
ردًا على سؤال عما إذا كان فريقها القانوني 
تمكن من التحدث معها بشأن االحتجاجات 
التي قتل فيها أكثر من 700 شخص: »ال، لم 
فــي األمــور  التحدث فقط  نفعل ذلــك، يمكننا 
املقبلة  املحاكمة  جلسة  وتعقد  الــقــانــونــيــة«. 
في 26 إبريل/ نيسان الحالي وفق من من 

سو.
وبــاإلضــافــة إلـــى الــتــهــمــة املــتــعــلــقــة بمخالفة 
أخــرى  ُوجــهــت تهم  الرسمية، كانت  األســـرار 
ــهـــزة اتــصــال  لــســو تــشــي مــنــهــا اســـتـــيـــراد أجـ
السلكية بشكل غير قانوني، وعدم االمتثال 
ــتـــهـــاك قــانــون  لــقــيــود فـــيـــروس كــــورونــــا، وانـ
االضــطــرابــات  على  والتحريض  االتــصــاالت، 
الــعــامــة. كــمــا أعــلــن الــجــيــش فــتــح تحقيق في 

 الجيش يتقاضى 85 دوالرًا من العائالت 
ّ
إن

الســـتـــعـــادة جــثــث أقـــاربـــهـــم الـــذيـــن قــتــلــوا في 
األحداث الدموية في باجو يوم الجمعة. وقال 
شاهد عيان يعيش في املدينة، طلب عدم ذكر 
»سي أن أن«، إن العديد  اسمه ألسباب أمنية، لـ
مــن ســكــان الــبــلــدة فـــروا إلـــى الــقــرى املــجــاورة 

ــى، مــتــهــمــًا ســو  ــ ــ قـــضـــايـــا فــــســــاد وتـــلـــقـــي رشـ
تــشــي بــجــمــع 600 ألـــف دوالر وأكـــثـــر مـــن 11 
كــيــلــوغــرامــًا مــن الــذهــب بشكل غــيــر قــانــونــي. 

ويقول محاموها إن التهم ملفقة.
في غضون ذلك، تتواصل مقاومة املواطنن 
أدى قمعهم  الـــذيـــن  لــلــعــســكــر،  مــيــانــمــار  فـــي 
لــلــمــحــتــجــن عــلــى االنــــقــــالب إلــــى مــقــتــل 706 
، وفـــقـــًا ألحـــدث 

ً
ــخــــاص، بــيــنــهــم 46 طـــفـــال أشــ

السجناء  مــســاعــدة  لجمعية  أمـــس،  إحــصــاء 
الــســيــاســيــن. وشــمــل ذلـــك 82 شخصًا قتلوا 
رانغون  بلدة باجو شمال شرقي مدينة  في 

الرئيسية، يوم الجمعة املاضي.
ــي أن أن«  ــ ــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت شــبــكــة »سـ ــ وفـ
األمــيــركــيــة عــن نــشــطــاء فــي مــيــانــمــار قولهم، 

بعد أحداث يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن خدمة 
تقوم  بينما  املنطقة،  فــي  انقطعت  اإلنــتــرنــت 
قـــوات األمـــن بتفتيش األحـــيـــاء. وقـــال شاهد 
تراكمت  »الجثث  نفسها:  للشبكة  آخــر  عيان 
في املشارح، وبسبب التهديد، اضطررنا إلى 
الجيش  قريب«. ويفرض  إلــى مكان  االنتقال 
على العائالت دفع 85 دوالرًا الستعادة جثث 
ـــا ملا 

ً
الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم يـــوم الــجــمــعــة، وفـــق

نشره اتحاد طالب جامعة باجو على موقع 
محلية.  إعــالم  لوسائل  وتقارير  »فيسبوك«، 
االنقالب يثير احتجاجات واسعة،  يــزال  وال 
على الرغم من حملة القمع الدموية. ووردت 
تــقــاريــر عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
عــن إطـــالق قـــوات األمـــن الــنــار فــي بــلــدة تامو 
شــمــال غـــرب الـــبـــالد، أمـــس اإلثـــنـــن، وتــفــريــق 
الشرطة احتجاجًا في مدينة مانداالي، وسط 
ــا نــشــطــاء إلــــى الــتــحــدي هــذا  ــ مــيــانــمــار. ودعـ
األسبوع خالل عطلة العام الجديد التقليدية 
السبت  الثالثاء وحتى  اليوم  تمتد من  التي 
املــقــبــل، فـــي الـــدولـــة ذات األغــلــبــيــة الــبــوذيــة. 
وعادة ما يتم االحتفال بأهم عطلة في العام 
بالصالة، وممارسة بعض الطقوس البوذية 
ــــت مــجــمــوعــات  ــــوارع. ودعـ ــــشـ فـــي املــعــابــد والـ
االتحاد. كما دعت  إلى  الناس  من املحتجن 
الــبــوذيــن إلـــى ارتــــداء مــالبــس ديــنــيــة معينة 
وتالوة الصلوات معًا، ووجهت كذلك الدعوة 
الصغيرة  املسيحية  املجتمعات  ســكــان  إلــى 
إلى ارتداء املالبس البيضاء. وقالت إن أتباع 
الـــديـــانـــات األخـــــرى يــجــب أن يـــحـــذوا الــحــذو 

نفسه.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

التصعيد 
ضد أوكرانيا

جورج 
فلويد 
جديدًا

وطالبت  التوتر.  لخفض  التشاور  مــبــادرات 
ــا، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــة، روسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــة األوكـ الـــخـــارجـ
قــواتــهــا مـــن الـــحـــدود األوكـــرانـــيـــة، والــتــخــلــي 
الــتــصــارع والتضليل اإلعــالمــي،  عــن ســلــوك 

والوفاء ببنود اتفاقية »مينسك«.
وفي حن أعلنت كييف أن الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي لم يستطع التحدث 
ــــي فـــالديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ــــروسـ إلـــــى نـــظـــيـــره الـ
البالد، فقد نفت  التوترات في شرق  لبحث 
موسكو تقديمه أي طلب إلجراء مفاوضات 
الرئاسة  باسم  املتحدثة  وقالت  بوتن.  مع 
األوكرانية لوليا مانديل، لوكالة »رويترز«، 
زيلينسكي  »مــــحــــاوالت  إن  اإلثـــنـــن،  أمــــس 
للتحدث إلى بوتن، بشأن أزمة شمال البالد، 
فشلت. قدم مكتب الرئيس طلبًا للتحدث مع 
فالديمير بوتن. لم نتلق جوابًا بعد، ونأمل 
كثيرًا أال يكون هذا رفضًا للحوار«. واتهمت 
ــثـــر مــــن 40 ألـــــف جــنــدي  روســــيــــا بــحــشــد أكـ

الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع والــقــنــابــل الــصــوتــيــة 
بــاتــجــاه املــئــات الــذيــن تجمعوا خـــارج مركز 
لــلــشــرطــة فـــي بـــروكـــلـــن ســنــتــر، شـــمـــال غــرب 
رايــــت. وبعد  تــنــديــدًا بمقتل  مــيــنــيــابــولــيــس، 
الشرطة، وتحول  نحو ساعة، تراجع وجــود 
الحشد إلى إضــاءة الشموع، وكتابة رسائل 
على نحو »العدالة لداونت رايت« في الشارع، 
لتعود االحتجاجات وتندلع مجددًا، ما دفع 
ســلــطــات املــديــنــة لــفــرض حــظــر تــجــول حتى 
صــبــاح أمــــس، اإلثـــنـــن. وروت والـــــدة رايــــت، 
تّم  بأنه  اتصل بها إلبالغها  ابنها  أن  كاتي، 
توقيفه من قبل الشرطة، مضيفة أنها سمعت 
ــن يـــطـــلـــبـــون مـــنـــه تـــــرك هــاتــفــه  ــ ــ عـــنـــاصـــر األمـ
املحمول قبل أن ينهي أحدهم املكاملة، لتعود 

صديقته وتبلغها بأنه قتل بالرصاص.
مـــن جــهــتــه، فــتــح مــكــتــب الــتــوقــيــف الــجــنــائــي 
التابع ملينيسوتا تحقيقًا في الحادثة. ووفق 
ــدائــــرة شـــرطـــة بـــروكـــلـــن ســنــتــر، فــإن  بـــيـــان لــ
الــعــنــاصــر طــلــبــوا مــن ســائــق الــتــوقــف بسبب 
مــخــالــفــة مـــروريـــة، وعــنــدمــا اكــتــشــفــوا وجــود 
حاولوا  أســاســًا،  عليه  القبض  بإلقاء  مذكرة 
إلــى سيارته وأطــلــق أحد  عــاد  لكنه  توقيفه، 
العناصر النار فأصيب السائق وتوفي فورًا. 
وجاء في البيان أن راكبة كانت مع رايت في 
السيارة، تعّرضت »إلصابات ال تشّكل خطرًا 
عــلــى حــيــاتــهــا« ونــقــلــت إلــــى مــســتــشــفــى في 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــمـــّســـك الــكــرمــلــن 
روسيا  شن  إمكانية  املتكرر  بنفيه 
حربًا ضــد أوكــرانــيــا، فإنه لــم يغلق 
الــبــاب نــهــائــيــًا أمــــام حــــدوث هـــذا األمــــر، عبر 
أقلية ناطقة بالروسية في  استغالل وجــود 
البالد،  في  للتدخل عسكريًا  أوكرانيا  شــرق 
فــيــمــا اتــهــمــت كــيــيــف مــوســكــو بــحــشــد أكــثــر 
القرم،  من 80 ألف جندي على الحدود وفي 
الحدود  من  قواتها  بسحب  روسيا  مطالبة 

األوكرانية.
ــة  ــيــ ــارجــ وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن الــــخــ
األوكــرانــيــة أن منظمة األمـــن والــتــعــاون في 
أوروبا )OSCE( طالبت روسيا، في 7 إبريل/

بيان رسمي حول  بــإصــدار  الحالي،  نيسان 
ــا الــعــســكــري عــلــى الـــحـــدود  زيــــــادة وجــــودهــ
ــة بـــمـــوجـــب وثـــيـــقـــة فــيــيــنــا لــعــام  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ
أن مــوســكــو رفــضــت تقديم  2011. وأضــافــت 
املـــوضـــوع، وتجاهلت  إيــضــاحــات حـــول  أي 

واشنطن ـ العربي الجديد

فـــيـــمـــا تـــقـــتـــرب الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة 
ــن مــــن أصــــول  ــواطــ ــى ملــقــتــل املــ ــ ــ األولـ
أفـــريـــقـــيـــة جــــــورج فـــلـــويـــد اخــتــنــاقــًا 
ــــك شـــوفـــن  ــريـ ــ بـــعـــدمـــا ضـــغـــط الــــشــــرطــــي ديـ
دقائق،  ثماني  مــن  ألكثر  عنقه  على  بركبته 
عادت مدينة مينيابوليس، أكبر مدن والية 
مــيــنــيــســوتــا، شــمــال الـــواليـــات املــتــحــدة، إلــى 
املشهد املرتبط بالحراك ضد العنصرية في 
هذا البلد، وعنف الشرطة، ليس فقط بسبب 
املــحــاكــمــة »الــتــاريــخــيــة« الــتــي تــجــري فيها 
لشوفن، ولكن أيضًا مع عودة االحتجاجات 
التي أّججها مقتل مواطن أسود آخر بعنف 
الشرطة ذاتها. ويعد مقتل داونت رايت، أول 
ــد، فــي مــيــنــيــابــولــيــس، عملية  مــن أمـــس األحــ
على  تحصل  التي  املدينة  فــي  الثالثة  القتل 
يـــد الـــشـــرطـــة، بــعــد مــقــتــل فـــلـــويـــد، واملـــواطـــن 
بـــدايـــة  إيـــــــد،  مــــن أصـــــــول صـــومـــالـــيـــة دوالل 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. وكــــان مــقــتــل إيــــد قـــد مــــّر من 
دون صــخــب كــثــيــر، بــعــدمــا بــــــادرت شــرطــة 
مــيــنــيــابــولــيــس، بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، إلــى 
نشر فيديو بعد 24 ساعة من مقتله، يظهر 
أنــه بــادر أواًل إلطــالق النار على عناصرها، 
رغــم ما أثــاره ذلــك من عالمات استفهام من 
ناشطن ومشككن. ويعيد اليوم مقتل رايت 
فتح تساؤالت كثيرة، بغض النظر عن حجم 
االحتجاجات ومدى إمكانية اتساعها، حول 
مــطــالــب إصــــالح الــشــرطــة فـــي املــديــنــة، الــتــي 
أصبحت  حيث  مــحــددة،  خصوصية  تحمل 
رمزًا للعنف الشرطي املمنهج ضد املواطنن 
من األقليات، كما يعيد التذكير بأن الرئيس 
األميركي جو بايدن لن يكون أكثر شجاعة 
مــن سلفه دونــالــد تــرامــب فــي مــا خــّص هذه 
ــة املــتــجــذرة فـــي الـــبـــالد. ويـــأتـــي ذلـــك ال  ــ األزمـ
سيما أن بايدن معروف بمناصرته للشرطة 
ــر مـــســـتـــعـــد لـــفـــتـــح جــبــهــة  ــيــ ــة، وغــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
تشريعية في الكونغرس مع الجمهورين أو 
الجناح املعتدل في الحزب الديمقراطي. بهذا 
و»قانون  محاكمة شوفن  تكون  قد  املعنى، 
باإلضافة  الشرطة«،  فلويد إلصــالح  جــورج 
إلى تعويض عائلة فلويد، أكثر املمكن الذي 
قد تحصل عليه جولة تصعيد الحراك ضد 
العنصرية الــجــديــدة، والــتــي كانت قــد بــدأت 
منذ مقتل فلويد في 25 مايو/ أيار املاضي.

 – األحــد  ليل  اندلعت  احتجاجات  وانضمت 
اإلثــنــن، إلـــى أخـــرى مــتــواصــلــة مــنــذ أيـــام في 
شوفن،  محاكمة  مــع  تــزامــنــًا  مينيابوليس، 
ــة الــــشــــاب مــــن أصــــول  بـــعـــدمـــا قــتــلــت الـــشـــرطـ
أفريقية داونت رايت )20 عامًا(، بإطالق النار 
عليه في أحد أحياء املدينة. وأطلقت الشرطة 

عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة ألوكـــرانـــيـــا، وأكــثــر 
من 40 ألفًا في شبه جزيرة القرم. وأشــارت 
يــتــوجــه زيلينسكي  املـــقـــرر أن  أنـــه مـــن  إلـــى 
إلــى بــاريــس إلجـــراء مــحــادثــات حــول حشد 
الـــقـــوات الــروســيــة عــلــى الـــحـــدود وتــصــاعــد 
الــصــراع فــي إقليم دونــبــاس. وتوقعت عقد 
اجتماع بن زيلينسكي والرئيس الفرنسي 
األسبوع  نهاية  بحلول  ماكرون،  إيمانويل 
الحالي. وقالت »من ناحية ال يمكنك الذعر، 
ومن ناحية أخرى عليك أن تفهم أن روسيا 
قــادرة على غزو  أظهرت أكثر من مــرة أنها 

بلدان مختلفة«.
فــي املــقــابــل، أعــلــن املــتــحــدث بــاســم الكرملن 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، أمــــس اإلثـــنـــن، أنــــه في 
يــتــقــدم زيلينسكي بطلب  لــم  األيــــام األخــيــرة 
إلجـــراء مفاوضات مــع بــوتــن. وعما إذا كان 
لدى بوتن ما يقوله للرئيس األوكراني، قال 
بيسكوف »نأمل أن تسود الحكمة السياسية 
األمـــور منعطفًا جــادًا،  فــي كييف، وأال تأخذ 
فالديمير  االستفزازية.  األعــمــال  تنتهي  وأن 
بوتن لديه دائــمــًا مــا يقوله حــول نــزع فتيل 

التوترات ومنع نشوب حرب محتملة«.
ــــس األول، عــن  أمـ تــــحــــدث،  بــيــســكــوف  وكــــــان 
ــــال »االســــتــــفــــزازيــــة« لــلــقــوات  ــمـ ــ تــكــثــيــف األعـ
ــيـــة فـــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس.  املــســلــحــة األوكـــرانـ

املكان، وكذلك شرطي. ووصف رئيس بلدية 
مدينة بروكلن مايك إليوت إطالق النار بأنه 
بالحفاظ  املــتــظــاهــريــن  مطالبًا  »مـــأســـاوي«، 
عــلــى الــســلــمــيــة، وعـــدم تــعــامــل )الــشــرطــة( مع 

االحتجاجات بالقوة. 
ــعــــد نــــحــــو 16  ــلــــى بــ ــل رايــــــــــت، عــ ــتـ ــقـ وجـــــــــاء مـ
كيلومترًا فقط من موقع وفــاة جــورج فلويد 
فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، فـــي وقــــت تــتــواصــل فيه 
مــحــاكــمــة الــشــرطــي الــســابــق ديــريــك شــوفــن، 
لم  آخــريــن  ثــالثــة شرطين  مــع  بقتله،  املتهم 
تبدأ محاكمتهم بعد. وفيما تسلط األضواء 
مناسبة  باعتبارها  شــوفــن،  محاكمة  على 

ــم الــكــرمــلــن  ــاسـ ــــي حــــن نـــفـــى املـــتـــحـــدث بـ وفـ
احتمالية شن حــرب مع أوكــرانــيــا، فإنه أكد، 
في املقابل، أن »روسيا لن تكون سلبية فيما 
يتعلق بالناطقن بالروسية الذين يعيشون 
جــنــوب شــرقــي أوكــرانــيــا«. وقـــال، فــي مقابلة 
إنــه »بالطبع ال أحد  قــنــاة »روســيــا 1«،  على 
على  يقبل  أحــد  وال  الــحــرب،  نحو  سيتحرك 
اإلطــالق احتمالية مثل هذه الحرب«. وحول 
»االنــقــســام« فــي أوكــرانــيــا، أكــد بيسكوف »ال 
انـــدالع حرب  أيــضــًا سيقبل باحتمالية  أحــد 
أهلية في أوكرانيا«. وأوضــح أن »روسيا لم 
ا من األحداث في مدينة دونباس«،  تكن جزء
لــكــنــه أكــــد أنــهــا »قـــالـــت دائـــمـــا إنــهــا لـــن تظل 
ــع الـــحـــيـــاد فـــيـــمـــا يـــخـــص مــصــيــر  ــ ــلـــى وضــ عـ
جنوب  يعيشون  الذين  بالروسية  الناطقن 
الــبــالد«. وتــابــع »حينما نستمع إلى  شــرقــي 
ــن مــســتــويــات  ــ ــيـــف، ومــ ــيـ ــريـــحـــات مــــن كـ تـــصـ
مختلفة، بأن إجراءات اتفاق مينسك بالفعل 
ال جـــدوى لــهــا، يسبب ذلـــك حــيــرة، لــيــس لنا 
فقط، بــل أيضًا فــي بــاريــس وبــرلــن«. وأشــار 
إلى أن موسكو لديها بعض الخالفات حول 
دونـــبـــاس مــع بــرلــن وبـــاريـــس، لــكــن املــواقــف 

بشكل كبير متشابهة.
األميركي  الخارجية  وردًا على تحذير وزيــر 
أن »أي  مــن  املــاضــي،  األحـــد  أنتوني بلينكن، 
تحرك أخرق من جانب روسيا، أو استخدام 
ــمـــن، وســـتـــكـــون هــنــاك  ــلـــقـــوة، ســـيـــكـــون لــــه ثـ لـ
عــواقــب«، اعتبر بيسكوف، أمــس اإلثــنــن، أن 
األميركية لروسيا فقدت قيمتها  التهديدات 
بسبب كثرة تكرارها. وقال »كل هذه الدعوات 
والتهديد  عــدوانــيــة،  أعــمــال  أي  عــن  للتخلي 
بــإجــبــارنــا عــلــى دفـــع الــثــمــن، فــقــدت قيمتها. 
كلما أكثرت من مثل هذه التصريحات، قللت 
ــرر مــرة أخـــرى. لم  مــن قيمتها«. وأضـــاف »أكـ
تمثل روسيا سابقًا، وال تمثل، أي خطر على 

أحد، ولم تقم بأي أعمال عدوانية«.
وكان بلينكن حذر، أمس األول، من »عواقب« 
ــي حـــــــال وقـــــــــوع »عــــــــــــــدوان« روســـــــــي عــلــى  ــ فــ
ــا، مــعــبــرًا عـــن »مــــخــــاوف« واشــنــطــن  ــيـ ــرانـ أوكـ
الــروســيــة على  العسكرية  الــتــعــزيــزات  حــيــال 
الحدود مع أوكرانيا. وقال، في مقابلة بثتها 
شبكة »إن بــي ســي«: »هــنــاك حشود روسية 
عــلــى الـــحـــدود أكــثــر مــن أي وقـــت مــنــذ 2014، 
خالل االجتياح الروسي األول«، مرددًا موقفًا 
أصــدره البيت األبيض أخيرًا. وأشــار إلى أن 
األميركي جو »بايدن كان في غاية  الرئيس 
الـــوضـــوح: فـــي حـــال تــحــركــت روســـيـــا بشكل 
تكاليف،  هناك  ستكون  عــدوانــي،  أو  متهور 
ســتــكــون هــنــاك عـــواقـــب«، مــن دون أن يحدد 
طبيعة أي رد أميركي محتمل. وأكد بلينكن، 
الــــذي نــاقــش املــســألــة، الــجــمــعــة املـــاضـــي، في 
اتــصــال هــاتــفــي مــع نــظــيــريــه الــفــرنــســي جــان 
إيــــف لــــودريــــان واألملــــانــــي هــايــكــو مـــــاس، أن 
الـــواليـــات املــتــحــدة »وحــلــفــاءهــا األوروبـــيـــن 

يتقاسمون املخاوف ذاتها«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  املــ وقـــــــال 
ــنــــن، إن  ــرايــــس، أمــــس اإلثــ األمـــيـــركـــيـــة نــيــد بــ
الدفاع األميركي  إلى وزيــر  بلينكن سينضم 
لــويــد أوســــن فــي بــروكــســل، الــيــوم الــثــالثــاء، 
ــل الـــتـــبـــاحـــث مــــع الـــحـــلـــفـــاء فــــي حــلــف  ــ مــــن أجـ
)الــنــاتــو(، فــي مجموعة من  شــمــال األطلسي 
بينها  الحلف،  بلدان  تواجه  التي  التحديات 
التي  الروسية  إيران وأفغانستان واألنشطة 

تستهدف أوكرانيا.
وأشـــارت صحيفة »واشنطن بــوســت«، أمس 
بــايــدن منع روسيا  إدارة  أن على  إلــى  األول، 
ــرب شــبــيــهــة بــالــتــي  مـــن الــتــفــكــيــر فـــي شـــن حــ
قـــامـــت بــهــا فـــي 2014، حــيــث ســيــطــرت على 
الـــقـــرم، وأشــعــلــت مـــعـــارك بـــن االنــفــصــالــيــن 
والقوات الحكومية األوكرانية. وأوضحت أن 
»بايدن اتخذ بالفعل خطوة أولــى جيدة من 
خالل شحن مساعدات عسكرية إضافية إلى 
املتحدة  الواليات  إن  تركيا  وقالت  أوكرانيا، 
تخطط لنشر قوات بحرية أميركية في البحر 
األسود. كما ذكر بايدن بوضوح أن الواليات 
املــتــحــدة تــقــف إلـــى جــانــب ســـيـــادة أوكــرانــيــا 

وسالمتها اإلقليمية«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، األناضول(

لــتــعــريــة الــشــرطــة األمــيــركــيــة ومــحــاســبــتــهــا، 
وبعد شهادة زمالئه وشرطين قدامى ضده، 
مينيابوليس  لشرطة  املمنهج  العنف  أن  إال 
ال يــزال يشكل أحــد النماذج األكــثــر وضوحًا 
لــفــشــل ســـلـــطـــات هـــــذه املــــديــــنــــة، والــســلــطــات 
املحلية في واليات أميركية عدة، في معالجة 
هذه األزمــة املتجذرة. وبينما يصل مستوى 
»وقف تمويل« الشرطة  الحراك إلى املطالبة بـ
األميركية، فإن مستوى التعاطي الرسمي مع 
ــة فــي املــديــنــة يبقى فــي حـــدوده الدنيا،  األزمـ
على الرغم من أن البيانات الرسمية كانت قد 
أشارت لدى مقتل فلويد إلى أن 60 في املائة 
مـــن ضــحــايــا الــعــنــف الــشــرطــي فــيــهــا هـــم من 
املواطنن السود، الذين يشكلون 20 في املائة 
التحقيق في  أنــه ال يجري  من سكانها. كما 
أي حادثة من هــذا النوع ســوى بعد شكوى 
الـــضـــحـــايـــا، عــلــمــًا أن مــعــظــم  ــــد ذوي  مــــن أحـ
املــحــاســبــة ال تتخطى »الــتــوبــيــخ«،  عــمــلــيــات 
بحسب معطيات جمعها موقع »مينيسوتا 
ريـــفـــورمـــر«. ويــعــزو مــتــابــعــون ذلـــك إلـــى قــوة 
لـــوبـــي الـــشـــرطـــة فــــي املـــديـــنـــة، اتــــحــــاد نــقــابــة 
عام  منذ  قوتها  بنت  التي  فيها،  الشرطين 
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ــعـــل شــــهــــورًا مــن  ــان مــقــتــل فـــلـــويـــد قــــد أشـ ــ وكــ
االحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــبـــالد ضـــد الــعــنــصــريــة 
اإلدارة  يــــدفــــع  ــم  ــ لـ لـــكـــنـــه  الــــشــــرطــــة،  وعــــنــــف 
األمــيــركــيــة السابقة إلــى الــتــحــرك التــخــاذ أي 
ــراء لتنفيس الــغــضــب. بـــل عــلــى الــعــكــس،  ــ إجـ
الــذي كان قد بدأ حملته  فإن دونالد ترامب، 
للسعي لوالية رئاسية ثانية، مارس العديد 
من أشكال االستفزاز للحراك ضد العنصرية، 
كـــمـــا دعـــــم بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر مـــمـــارســـات 
الــشــرطــة الــعــنــفــيــة ضـــد املــتــظــاهــريــن، ووجـــه 
رسائل اعتبرت داعمة أيضًا لحراكات نفذها 
أحياء  »حماية«  بحجة  متطرفون  يمينيون 
مـــن »عـــنـــف« املــتــظــاهــريــن ضـــد الــعــنــصــريــة. 
ــن رمــــــوز مــن  ــــاع عــ ــــدفـ ــرامــــب إلـــــى الـ وذهــــــب تــ
ــة أســـمـــاء قـــادة  ــ عــهــد الــعــبــوديــة، ورفــــض إزالـ

الكونفيدرالية من قواعد أميركية. 
ــــأي تــحــرك  ــم تـــخـــرج إدارة بــــايــــدن بـــعـــد بـ ــ ولـ
يــمــكــن إحــــداث تغيير كــبــيــر فــي املــعــادلــة. إذ 
فــي يناير/  السلطة،  بــايــدن بعد تسلمه  أكــد 
ــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مــعــارضــتــه بشكل  كـ
قاطع »إنهاء تمويل الشرطة«. ومّرر مجلس 
الــنــواب األمــيــركــي، فــي مـــارس/ آذار املاضي، 
ــة،  ــلـــويـــد إلصـــــــالح الـــشـــرطـ قــــانــــون جـــــــورج فـ
الشيوخ،  في مجلس  أيضًا  تمريره  بانتظار 
لــكــن حـــركـــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« اعــتــبــرت 
أنــه يــراكــم »اســتــراتــيــجــيــات إصـــالح« أخفقت 
ــــاع املــجــتــمــعــات املهمشة  فـــي تــصــحــيــح أوضـ

وتصحيح ظاهرة عنف الشرطة وطنيًا.

طلبت سو تشي أمس السماح لها بمقابلة محاميها حضوريًا )فريدريك براون/فرانس برس(

)Getty( اتهمت كييف موسكو بحشد أكثر من 40 ألف جندي على الحدود الشرقية ألوكرانيا

كشفت أوكرانيا 
عن حشد روسيا 

عشرات آالف 
الجنود على 

حدودها وفي 
القرم، وهو 

عدد أكبر بكثير 
من القوات التي 

تم حشدها 
خالل السيطرة 

على القرم في 
عام 2014، فيما 

استهزأت موسكو 
بتهديدات 

واشنطن من 
أنه ستكون ألي 

استخدام للقوة 
عواقب

عادت قضية عنف الشرطة األميركية إلى الواجهة، مع مقتل مواطن 
قاتل  محاكمة  تكون  قد  فيما  مينيابوليس،  في  الشرطة  بنار  أسود 

جورج فلويد مناسبة لتنفيس االحتقان، دون حدوث إصالح جذري
تقريرالحدث

روسيا تحشد 80 ألف 
جندي وترفض الحوار

عنف الشرطة األميركية 
ينفجر في وجه بايدن

متابعة

جهود 
أوروبية

دعا المتحدث باسم 
االتحاد األوروبي بيتر ستانو، 

أمس، روسيا، إلى عدم 
القيام بأي خطوات تزيد 

من التصعيد شرق أوكرانيا. 
وقال »نأمل أال يكون هناك 

تصعيد، ونحن نحشد 
جهودنا الدبلوماسية في 

هذا االتجاه«. وأضاف 
»ندعو روسيا إلى عدم 
اتخاذ أي خطوات تزيد 

من التوترات«. 

بلينكن وأوستن سيبحثان 
الملف خالل زيارة مقر 

»األطلسي« اليوم

60 في المائة من قتلى 
عنف الشرطة في 

مينيابوليس من السود

أعلنت أوكرانيا فشل 
محاوالت زيلينسكي 

للتحدث إلى بوتين

الجيش يتقاضى
85 دوالرًا من العائالت 
إلعادة جثث أقاربهم

تتواصل محاكمة ديريك 
شوفين المتهم بقتل 

جورج فلويد

بينما تعلو المطالبات 
بإطالق سراح الزعيمة 

المدنية في ميانمار، أونغ 
سان سو تشي، وجهت 

سلطات االنقالب أمس 
تهمة جنائية جديدة لها

Tuesday 13 April 2021 Tuesday 13 April 2021
الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة



8
سياسة

Tuesday 13 April 2021
الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة

أحزاب تواجه التيار المدني

تحالف عراقي 
انتخابي جديد

يقود الحكيم حراك 
تأسيس التحالف وزار 

مناطق عدة أخيرًا

بغداد ـ عادل النواب

ــــوى ســيــاســيــة عــراقــيــة  تـــعـــتـــزم قـ
انتخابي  تحالف  تشكيل  بـــارزة 
جــديــد، ســيــكــون األول مــن نوعه 
 
ً
منذ العام 2003 في حال اكتماله، يضم كتال

وكــرديــة،  وشيعية  سنية  سياسية،  وقـــوى 
ــك لــلــمــشــاركــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات فـــي 10  ــ وذلـ
أكتوبر/ تشرين األول املقبل. وقال مراقبون 
بعد  الــشــارع  تطلعات  ملواكبة  محاولة  إنــه 
بالبالد،  التي تفجرت  الشعبية  التظاهرات 
فــي األول مــن أكــتــوبــر الــعــام 2019، ودامـــت 
ألكثر من عام في مدن جنوب ووسط العراق 

والعاصمة بغداد.
التحالف زعيم تيار  ويقود حــراك تأسيس 
»الــحــكــمــة« عــمــار الــحــكــيــم، الــــذي زار خــالل 
أربيل  أبرزها  مناطق،  عــدة  املاضية  الفترة 
ــي الـــــعـــــراق، ضــمــن  ــربــ واألنـــــبـــــار شـــمـــال وغــ
األول  الــتــحــالــف  لتشكيل  الــرامــيــة  مساعيه 
أن تم تشكيل تحالفات  إذ سبق  من نوعه، 
ــــوى ســيــاســيــة ســنــيــة وشــيــعــيــة.  جــمــعــت قـ
كردية  قــوى  سيضم  الحالي  التحالف  لكن 
أقليات  تمثل  وشخصيات  مدنية  وأخـــرى 

دينية عراقية.
ــي بـــغـــداد،  ــي بــــــارز فــ ــراقــ وقــــــال ســـيـــاســـي عــ
الجديد،  »التحالف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــــذي يــعــمــل الــحــكــيــم عــلــى تــأســيــســه، يضم 
قوى سياسية سنية وكردية، وشخصيات 
مــن مــدن مختلفة، بــاإلضــافــة إلــى ناشطني 
مــدنــيــني. ووصــــل إلـــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة من 
الــتــفــاهــمــات مــع عـــدة كــتــل فــي هـــذا اإلطــــار«. 
وأوضح أن كتل »تيار الحكمة بزعامة عمار 

»تقدم«،  القيادي في حــزب  قــال  من جانبه، 
برئاسة الحلبوسي، النائب علي العيساوي، 
على  »منفتحون  إنهم  الجديد«،  »العربي  لـ
بناء  تريد  التي  األخـــرى،  السياسية  القوى 
تحالفات وطنية عابرة للطائفية، وأن يكون 
تحالفا ليس ألهداف انتخابية فقط، بل له 
رؤى استراتيجية بعيدة املدى على مختلف 
وغيرها  واالنتخابية  السياسية  األصعدة 
الـــبـــعـــيـــد«. وردًا  الـــقـــريـــب أو  املــســتــقــبــل  فـــي 

أوضح  املرتقب،  للتحالف  انضمامهم  على 
العيساوي أن »الــحــوارات مــن أجــل تشكيل 
مستمرة،  زالـــت  مــا  االنتخابية  التحالفات 
لكنها وصلت إلى مراحل متقدمة، وسيكون 
هناك إعالن قريب عنها، مع قرب إغالق باب 
قبل  مــن  رسمي  بشكل  التحالفات  تسجيل 
مفوضية االنتخابات« في األول من مايو/
املقبل. واعتبر أن »تشكيل أي تحالف  أيــار 
ال يعني أن يكون بالضد من جهة معينة أو 
تحالفا آخــر، بل هو لبناء عملية سياسية 
عــلــى أســــس صــحــيــحــة، والــســعــي لتشكيل 
أغلبية  لها  يــكــون  أن  على  قـــادرة  تحالفات 
في البرملان من أجل دعم العمل التشريعي 
الــقــوانــني،  وعـــدم عرقلة  بــصــورة صحيحة، 
تمريرها  الكتل  بعض  تريد  ما  دائمًا  التي 

وفق أجندات سياسية وشخصية«.
في املقابل، قال عضو التيار املدني العراقي 

»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  أحــــمــــد حــــقــــي، لـــــ
»التحالف الجديد عبارة عن أحزاب قديمة 
شاركت منذ 18 سنة بالسلطة ولم تقدم أي 
شـــيء لــلــنــاس، ومـــن غــيــر املــعــقــول التسليم 
بأنها ستقدم شيئًا بمجرد تحالفهم بشكل 

مختلف«. 
موجود، وخطأ  الحالي  »التحالف  وأضــاف 
نــوعــه، فــهــم متفقون  إنـــه األول مــن  أن يــقــال 
بشكل أو آخر داخل البرملان على منح الثقة 
لــلــحــكــومــات والــــــــــوزراء وتـــمـــريـــر الـــقـــوانـــني، 
وهناك  الحالي،  بالفشل  شركاء  أيضا  وهــم 
شخصيات في هذا التحالف املقترح تسلمت 
مناصب تنفيذية وأخرى متهمة بالفساد«. 

العراقيني سوى  أمــام  أنــه »ال بديل  واعتبر 
التي تؤمن بدولة  الوجوه الجديدة املدنية 
الطوائف كما فعلت هذه  املواطنة، ال دولــة 

األحزاب«.

يقود زعيم تيار 
»الحكمة« عمار الحكيم، 
حراكًا في العراق إلنشاء 

تحالف انتخابي مقابل 
للقوى الحليفة إليران، 

وفي مواجهة صعود 
التيار المدني

يأتي التحالف كخطوة مقابلة لصعود التيار المدني )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الحكيم، وحزب تقدم بزعامة رئيس البرملان 
مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، واالتـــــحـــــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي فـــي الــســلــيــمــانــيــة، وائـــتـــالف 
النصر بزعامة رئيس الوزراء األسبق حيدر 
العبادي، وتيار املرحلة الذي يدعمه رئيس 
الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، إضـــافـــة إلــى 
نـــواب مــن األقــلــيــات الــديــنــيــة، وشخصيات 
التي  القوى  أبــرز  سياسية مستقلة، تعتبر 
اعــتــذر زعيم  الــتــحــالــف، فيما  هــذا  ستدخل 
التيار الصدري مقتدى الصدر عن االنخراط 
فــي الــتــحــالــف، وفــضــل خـــوض االنــتــخــابــات 
فــإن  بشكل مــنــفــرد«. ووفــقــًا للمصدر ذاتــــه، 
معسكر  بمثابة  سيكون  الجديد  التحالف 
لطهران،  الحليفة  السياسية  للقوى  مقابل 
ــادي الـــعـــامـــري،  ــ ــ ــتــــح« بـــقـــيـــادة هـ ــفــ مـــثـــل »الــ
ــة الــقــانــون« بــزعــامــة رئــيــس الــــوزراء  ــ و»دولـ
أنـــه يمثل،  املــالــكــي، معتبرًا  نـــوري  األســبــق 
فــي الــوقــت ذاتــــه، »خــطــوة مــقــابــلــة لصعود 
التيار املدني وتحسس القوى الرئيسية في 
الــشــارع نحو القوى املدنية  الــبــالد، بتوجه 

والالطائفية«.
وفي إشارة إلى تحالفه السياسي الجديد، 
كــتــب عـــمـــار الــحــكــيــم، فـــي تـــغـــريـــدة الــســبــت 
األنبار غرب  زيارته محافظة  املاضي عقب 
الــــعــــراق، إن »الــتــحــالــف الــعــابــر لــلــمــكــونــات 
سيعالج حالة الفوضى السياسية املتمثلة 
فــادي  وقــال  الكبيرة«.  الحزبية  بالتعددية 
الشمري، القيادي في تيار »الحكمة«، وأحد 
املــقــربــني مـــن الــحــكــيــم، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــم يعملون على 
»تشكيل تحالف انتخابي سياسي، تحضر 
فــيــه كـــل املــفــاعــيــل الــســيــاســيــة ذات األلــــوان 
املجتمعية املتعددة بالعراق«. وأضاف »ما 
زالت جهود تشكيل هذا التحالف مستمرة، 
تحالف  لتشكيله.  تــجــري  حــــوارات  وهــنــاك 
املدنية،  الدولة  االعــتــدال والوسطية ودعــاة 
ــرقــــالت ومــــحــــاوالت  ــعــ ــم الـــكـــثـــيـــر مــــن املــ ــ رغــ
إجهاضه من قبل شركاء بالعمل السياسي. 
)نحن( منفتحون على قوى مؤمنة بالدولة 
كغطاء وحيد للعمل السياسي واالجتماعي 
فـــي الــــعــــراق، واملـــواطـــنـــة كـــأســـاس يجمعنا 
ــأمـــل أن تتكلل  ــور، ونـ ــتـ الـــدسـ تــحــت ســقــف 
هــذه الــجــهــود بــالــنــجــاح، وســيــكــون اإلعــالن 
عـــن تــحــالــف ومـــشـــروع كـــهـــذا قــريــبــًا جــــدًا«. 

9

قصف »أرامكو« يرفع أسعار النفط
لندن ـ العربي الجديد

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام خــــالل تــعــامــالت 
ــة الـــحـــوثـــي  ــاعـ ــمـ ــد إعـــــــالن جـ ــعـ أمــــــس االثـــــنـــــني، بـ
فـــي الــيــمــن اســـتـــهـــداف مـــرافـــق نــفــطــيــة ســعــوديــة 
النفط  منشآت  على  للهجمات  تكرار  في  بطائرات مسيرة، 
في اململكة. ورغم فتح التداوالت على هبوط ألسعار الخام، 
ــفـــاع اإلصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا وبــــطء الــتــعــافــي  مـــع ارتـ
ــتـــمـــرار اإلغــــــالق الـــجـــزئـــي في  االقـــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي مـــع اسـ
الــعــديــد مــن االقــتــصــادات الــكــبــرى، إال أن األســـعـــار ســرعــان 
باسم  العسكري  املــتــحــدث  إعـــالن  مــع  للصعود  اتجهت  مــا 
اســتــهــداف مواقع  »تــويــتــر«،  الحوثيني يحيى ســريــع، على 
في السعودية، بينها مصاٍف لشركة »أرامكو« في الجبيل 
بـــ7 طــائــرات مسيرة وصــاروخــني باليستيني. وفي  وجـــدة، 
أعقاب الحادث، صعدت العقود اآلجلة لخام القياس العاملي 
مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران إلى نحو 63.32 دوالرًا 
للبرميل، كما صعدت أسعار العقود اآلجلة للخام األميركي 
إلــى نحو 59.5  أيــار  الوسيط تسليم مايو/  غــرب تكساس 

ــثـــف الـــحـــوثـــيـــون مــــؤخــــرًا مــــن إطــــالق  لــلــبــرمــيــل. وكـ دوالرًا 
مناطق  عــلــى  ومــســيــرات  ومــقــذوفــات  باليستية  صـــواريـــخ 
سعودية، منها منشآت نفطية، وسط إعالنات متكررة من 
قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بتدميرها، واتهام 

الجماعة اليمنية بأنها مدعومة بتلك األسلحة من إيران. 
ويــشــهــد الــيــمــن مــنــذ نــحــو 7 ســـنـــوات حــربــًا مــســتــمــرة بني 
العربي،  التحالف  مــن  املــدعــومــة  للحكومة  املــوالــيــة  الــقــوات 
ومــســلــحــي »الــحــوثــي« املــدعــومــني مــن إيــــران واملــســيــطــريــن 
سبتمبر/  منذ  صنعاء،  العاصمة  بينها  محافظات،  على 
أيلول 2014. وخالف سهم أرامكو، عمالق النفط السعودي، 
التوقعات بعد اإلعالن الحوثي عن استهداف مرافق نفطية، 
هبط  بينما   ،%0.28 بنسبة  أمـــس  تــعــامــالت  فــي  إذ صــعــد 
مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.34% إلى 9907.62 نقاط، 
مدفوعا بخسائر أسهم قيادية في قطاع البنوك، يتقدمها 
اللذين انخفضا  الــراجــحــي،  البنك األهــلــي ومــصــرف  سهما 
قالت  األثـــنـــاء،  وفـــي  الــتــرتــيــب.  عــلــى  2.19% و%1.5  بنسبة 
عدة مصادر تجارية، إن اململكة ستلبي معظم احتياجات 
العمالء في آسيا من النفط الخام تحميل مايو/ أيار املقبل، 

بعد أن طلب بعض العمالء كميات أقل ألسباب، من بينها 
إجـــــراء أعـــمـــال صــيــانــة مــصــاف وارتــــفــــاع األســــعــــار. ويــأتــي 
تخفيض  لتقليص  الــســعــوديــة  تتجه  فيما  الــطــلــب  تــراجــع 
املقبلة،  القليلة  األشــهــر  مــدار  طوعي إضــافــي لإلنتاج على 
املــصــدرة  الــبــلــدان  بــمــوجــب خــطــة متفق عليها مــع منظمة 
للبترول )أوبك( وحلفائها لتقليص تخفيضات اإلمدادات. 
وفي األسبوع املاضي، أوردت وكالة رويترز أن أربع شركات 
تكرير هندية قلصت كميات النفط املطلوبة من السعودية 
بواقع 36% في مايو/ أيار عن األحجام الطبيعية، في ظل 
للنفط في  أكبر مستورد ومستهلك  الهند، ثالث  توتر بني 
العالم، واململكة. وذكرت املصادر أن السعودية لبت مطالب 
أربـــع شــركــات تــكــريــر هــنــديــة بــتــوريــد كــمــيــات أقـــل، ولكنها 
غيرت نوع الخام الذي تورده ملشتر هندي واحد على األقل 

إلى الخام العربي الخفيف بدال من العربي الثقيل.
ورفعت السعودية سعر جميع الخامات التي تبيعها آلسيا 
في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري. وامتنعت أرامكو، 
أمــس، عن التعقيب على املخصصات أو التخفيضات التي 

طلبها بعض العمالء.

طرابلس ــ العربي الجديد

الليبية،  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  فــي  مــصــدر  كشف 
الحميد  عبد  الحكومة،  رئيس  بني  توافق وشيك  عن 
ــنــــواب، حــــول تــعــيــني شخصية  الــدبــيــبــة، ومــجــلــس الــ
لالستثمار  الليبية  املــؤســســة  رئــاســة  لتولي  جــديــدة 
)الــصــنــدوق الــســيــادي( الــتــي تــديــر أكــثــر مــن 66 مليار 
أزمــة األرصــدة  دوالر، فــي خطوة مــن شأنها معالجة 
»العربي  لـ املصدر  وقــال  الخارج.  في  املجمدة  الليبية 
اهتمامًا  تولي  الوطنية  الوحدة  حكومة  إن  الجديد« 
كبيرًا مللف الصناديق االستثمارية واألموال املجمدة 

فــي الـــخـــارج، كــونــهــا بــاتــت الــحــكــومــة املــوحــدة والــتــي 
وخارجيًا.  داخليًا  بها  معترف  شرعية  صفة  تمتلك 
ــاالت مكثفة  اتــــصــ الــدبــيــبــة أجـــــرى  إلــــى أن  وأشـــــــارت 
املجمدة  الليبية  ــوال  األمــ ولــجــنــة  الــنــواب  مــع مجلس 
املنبثقة عن مجلس الــنــواب، من أجــل تشكيل مجلس 
ويسعى  لالستثمار،  الليبية  للمؤسسة  جديد  أمناء 
ألن يكون هو على رأسه رفقة وزراء التخطيط واملالية 
والدولة للشؤون االقتصادية، بينما تجري املفاضلة 
املؤسسة  رئاسة  لتولي  رفيعة  ثــالث شخصيات  بني 
خــلــفــا لــرئــيــســهــا الــحــالــي عــلــي مــحــمــود الــــذي يتولي 
املؤسسة منذ 2017. وأضاف املصدر أن »الجهود تتركز 

الــبــالد وخارجها  داخـــل  الثابتة  األصـــول  على حصر 
التي  للمؤسسة  مهنية  إدارة  وتعيني  نهائي،  بشكل 
تدير أكثر من 66 مليار دوالر«. ويسعى الدبيبة إلى 
معالجة قضية األرصــدة الليبية املجمدة في الخارج 
بالتنسيق مع لجنة العقوبات التابعة ملجلس األمن، 
والتي ترجع لها قضية األموال الليبية املجمدة بقرار 
أممي منذ العام 2011، من خالل وقف التصرف فيها 
بعد تعرضها في بريطانيا وبلجيكا ملحاوالت لرفع 
الحراسة عنها والتصرف فيها لتعويض ديون ليبية. 
ورغــــــم أن الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي تـــتـــحـــرك عـــلـــى أســاســهــا 
كــأول  لها  ثقته  الــنــواب  منح مجلس  بعد  الحكومة، 

حــكــومــة لــيــبــيــة مـــوحـــدة بــعــد ســـنـــوات مـــن االنــقــســام 
عبد  الليبي،  االقتصادي  الخبير  تساءل  السياسي، 
الــســالم زيــــدان، عــن تــنــاســب عــمــر الــحــكــومــة القصير 
املتخمة بسلسلة  املؤسسة  ملفات  مع حجم حلحلة 
تعقيدات تحتاج لوقت طويل. لكن زيــدان، أكد خالل 
حديثه مع »العربي الجديد«، على أن خطوة تغيير 
الــلــيــبــيــة لــالســتــثــمــار »مــهــمــة وفــي  إدارة املـــؤســـســـة 
الــطــريــق الــصــحــيــح«، مــعــربــًا عــن أمــلــه فــي أن »تــكــون 
خطوات رئيس الحكومة محسوبة، وأن تتوقف عند 
فيها،  التصرف  الخارجية ومنع  األمـــوال  حد حصر 

مع املتابعة الدقيقة لالستثمارات الداخلية«. 

ليبيا: تحركات حكومية لمعالجة أزمة األرصدة المجمدة

ارتفاع أسهم 
»علي بابا« 

رغم العقوبة 
الباهظة

قـــــــــلـــــــــلـــــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
ــلــــي بــــابــــا« لــلــتــجــارة  »عــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن حــجــم 
تــــــــداعــــــــيــــــــات الــــــغــــــرامــــــة 
فرضتها  الــتــي  الباهظة 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــات الـــصـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
 2.78 ــة  ــمــ ــيــ ــقــ بــ ــا  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
مليار دوالر. وقــال نائب 
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــــــرئــــــيــــــس الــ
تــســاي،  جــو  للمجموعة 
الهاتف،  عبر  مؤتمر  في 
وفــــــق »فـــــرانـــــس بــــــرس«: 
»نـــــقـــــبـــــل بـــــــصـــــــدق هـــــذه 
ــثـــل  ــتـ ــمـ ــنـ ــة وسـ ــ ــوبـ ــ ـــقـ ــعــ ــ الـ
ــزم«. ووعـــــــدت  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا بـ ــهــ لــ
ــة بــتــخــفــيــض  ــمــــوعــ املــــجــ
نــــــــفــــــــقــــــــات الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل 
عـــــلـــــى الــــــتــــــجــــــار الـــــذيـــــن 
منصاتها.  يستخدمون 
هــــــــــذه   

ّ
أن ويــــــــــــــبــــــــــــــدو 

الـــتـــصـــريـــحـــات طــمــأنــت 
ــّجــــل  املـــســـتـــثـــمـــريـــن. وســ
ســعــر ســهــم »عــلــي بــابــا« 
وصلت  بنسبة  ارتــفــاعــًا 
أمــــس   ،%9 قـــــرابـــــة  إلـــــــى 
االثـــــــنـــــــني، فــــــي بــــورصــــة 
عتبر 

ُ
هونغ كونغ، حيث ت

ــلــــى  مـــــن الـــــشـــــركـــــات األعــ
قيمة، وكذلك في بورصة 
ــــت  ــ ــانـ ــ ــ نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك. وكـ
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــات الـــصـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
قـــد اتــهــمــت »عــلــي بــابــا« 
بــفــرض الــحــصــريــة على 
ــــني فــي  ــبـ ــ ــراغـ ــ الــــتــــجــــار الـ
ــيــــع مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم عــلــى  بــ
ــا وتــــــــفــــــــادي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مـ
ــع  ــ ــواقـ ــ ــل مـــــــع مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــجــ ــتــ الــ

املنافسة.

تراجع التضخم في ُعمان
لإلحصاء  الوطني  المركز  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
تراجع  ُعمان،  سلطنة  في  الحكومي  والمعلومات 
)التضخم(  المستهلكين  ألسعار  القياسية  األرقام  مؤشر 
آذار  مارس/  في  سنوي  أساس  على   %0.37 بنسبة 
ارتفاعًا على أساس شهري. وقال  بينما سجل  الماضي، 
المركز في تقرير له، وفق وكالة األنباء العمانية، أمس، 
إّن انخفاض مؤشر األسعار على أساس سنوي، يرجع إلى 
مجموعة  منها  الرئيسية  المجموعات  أسعار  هبوط 
المواد  ومجموعة   ،%1.17 بنسبة  واألحذية  المالبس 
والنقل   ،%1.09 الكحولية  غير  والمشروبات  الغذائية 

0.47%، والمطاعم والفنادق %0.39.

سيارات ذاتية القيادة في دبي
وقعت حكومة دبي، اتفاقًا مع وحدة كروز للسيارات 
جنرال  لشركة  أغلبية  بحصة  المملوكة  القيادة،  ذاتية 
دبي  في  سياراتها  لتشغيل  وذلك  األميركية،  موتورز 
الشيخ  دبي،  عهد  ولي  وقال   .2023 عام  من  بدءًا 
»تويتر«  على  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان 
القيادة سيصل  السيارات ذاتية  إّن أسطول  االثنين،  أمس 
أّن  مضيفًا   ،2030 العام  بحلول  مركبة  آالف  أربعة  إلى 
تبدأ  التي  المتحدة  الواليات  خارج  األولى  ستكون  دبي 
إلى  دبي  تطمح   ،2030 كروز.وبحلول  سيارات  تشغيل 
تخفيض تكاليف النقل بواقع 900 مليون درهم سنويًا 

)245.2 مليون دوالر( وتوفير 1.5 مليار درهم.

صادرات أردنية متراجعة
الربع  خالل  عمان،  تجارة  غرفة  صادرات  انخفضت 
األول من العام الجاري بنسبة 19.7% على أساس سنوي، 
الغرفة  وأشارت  كورونا.  جائحة  تبعات  باستمرار  متأثرة 
»بترا« أمس،  األردنية  األنباء  لها، وفق وكالة  في تقرير 
التي  المنشأ  الغرفة من خالل شهادات  أّن صادرات  إلى 
تصدرها، انخفضت إلى 151 مليون دينار )211.4 مليون 
دينار  مليون   188 مع  مقارنة  األول،  الربع  في  دوالر( 
خالل الفترة نفسها من العام الماضي 2020. وتوزعت 
العراق  بمقدمتها  الدول  من  العديد  على  الصادرات 
دينار،  مليون   12 واإلمارات  دينار،  مليون   53 بقيمة 

ومصر نحو 10 ماليين دينار.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في إبريل/ نيسان من عام 2014 
خرجت شركة أرابتيك اإلماراتية، 

على املصريني بإعالن مفاده 
أنها قررت إنشاء مليون وحدة 

سكنية وبتكلفة 280 مليار جنيه، 
ما يعادل 40.2 مليار دوالر 

في ذلك الوقت، واملساهمة في 
حل أزمة البطالة، حيث إن هذا 

املشروع يوفر مليون فرصة عمل 
للشبان املصريني. ولم تكتف 

بذلك، بل أعلنت أن بعض الوحدات 
سيتم تخصيصها للشباب 
ومحدودي ومعدومي الدخل 

وسكان العشوائيات والقبور، وأنه 
سيتم بيع وحدات أخرى بأسعار 

التكلفة.
وتمر السنة وراء األخرى ولم 

يتم تشييد وحدة سكنية واحدة 
من املشروع رغم اإلعالن أكثر 

من مرة من قبل جهات حكومية 
مصرية وإماراتية عن اختيار 

مواقع املشروع، وتدبير التمويل 
وعمل املناقصات واختيار 

الشركات املنفذة، بل فوجئ 
املصريون، نهاية 2020، بانهيار 

عمالق املقاوالت اإلماراتي وإعالن 
إفالس الشركة واختفائها لألبد 

دون أن تقدم اعتذارا واحدا 
ملاليني املصريني الذين خدعتهم 

بوعود براقة ومشروع فنكوشي، 
وألغراض سياسية.

ويبدو أن اللواء الليبي املتقاعد 
خليفة حفتر يكرر السيناريو 

اإلماراتي لكن ببهارات أكثر، 
حيث خرج، يوم السبت، بتصريح 
قال فيه إن القيادة العامة للقوات 

املسلحة ستبني ثالث مدن كاملة 
املرافق في شرق وغرب وجنوب 
مدينة بنغازي الواقعة في شرق 

ليبيا، إلى هنا والخبر مقبول 
رغم تأكيده أن »العمل جار في 
هذه املدن، وأنه سيتم االنتهاء 

من البناء في وقت قريب«، رغم 
أن معظم أهالي ليبيا ال يعرفون 

شيئا عن املشروعات ولم 
يسمعوا عنها من قبل. لكن حفتر 

أضاف قائال إن املدن الجديدة 
تستوعب ما ال يقل عن 12 مليون 

نسمة.
املثل العامي يقول »إذا كان املتكلم 

مجنونا يكون املستمع عاقال«، 
والعقل هنا يعرف أن عدد سكان 

ليبيا أقل من 7 ماليني نسمة، 
فهل سيجمع حفتر كل سكان 
ليبيا شرقها وغربها جنوبها 
وشمالها في مدنه الثالث، بل 

ويعرض على دول مجاورة، مثل 
مصر وتونس والسودان، إرسال 
ماليني من رعاياها ليقطنوا مدنه 

الفنكوشية املبنية على أحالم؟
وبغض النظر عن رقم 12 مليونا 

الذي حدده اللواء املتقاعد كسكان 
محتملني ملدنه الهالمية، فمن أين 

يأتي بالتمويل، وهو باملناسبة 
بمليارات الدوالرات، في ظل 

تجفيف مصادره املالية وتوحيد 
ميزانية ليبيا واالتفاق بني الفرقاء 
على أن كل إيرادات الدولة، النفطية 

وغيرها، تصب في حساب لدى 
البنك املركزي بالعاصمة طرابلس، 

وأن حكومة الوحدة الوطنية هي 
التي ستتولى توزيع مخصصات 
موازنة الدولة سواء تأمني الرواتب 
أو فاتورة الدعم أو تمويل الواردات 

واالستثمارات العامة.

مدن حفتر 
»الفنكوشية«

Tuesday 13 April 2021
الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

عواصم ـ عمار حميد، محمد راجح
 ياسر فتوح، وسام سليم

أصـــــــــابـــــــــت تــــــــداعــــــــيــــــــات فــــــيــــــروس 
كــورونــا وتــراجــع الــقــدرة الشرائية 
والعراق  مصر  أســواق  للمواطنني 
ــالـــركـــود، وســــط تــصــاعــد  وســــوريــــة والـــيـــمـــن بـ
شـــكـــاوى الـــشـــارع مـــن ارتـــفـــاع األســـعـــار وعـــدم 

كفاية التحركات الحكومية إلخمادها. 
 الــتــّجــار كـــانـــوا يــعــّولــون 

ّ
ويـــأتـــي ذلـــك رغـــم أن

على شهر رمضان، من أجل إنعاش تجارتهم 
تكّبدوها  التي  خسائرهم  وتعويض  الــراكــدة 
ــرة بــســبــب اإلجـــــــراءات  ــيــ ــتـــرات األخــ ــفـ خــــال الـ
االحترازية والحظر الجزئي لألنشطة تفاديًا 
الــصــحــيــة والـــزيـــادة  ملــوجــة جــديــدة للجائحة 
الكبيرة في أعداد املصابني. والقطاعات التي 
شـــهـــدت إقـــبـــااًل نــســبــيــًا مـــن املــســتــهــلــكــني مثل 
الــســلــع الــغــذائــيــة صــاحــبــهــا ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
املواطنني، ال  أرهــق معيشة  السلع، ما  أسعار 
إقبالهم  الذين يزيد  الــدخــل،  مــحــدودي  سيما 
عــلــى شـــــراء بــعــض األنـــــــواع مـــن الـــخـــضـــروات 
والسلع الغذائية في محاولة إلدخــال الفرحة 

على أسرهم. 
 

مصر: غالء الخضروات واللحوم
ــن الــــســــعــــادة والـــبـــهـــجـــة الـــتـــي تــربــط  حـــالـــة مــ
تعليق  فون 

ّ
يكث إذ  رمــضــان  بشهر  املــصــريــني 

الــزيــنــة ويـــذهـــبـــون لـــشـــراء أنـــــواع مـــحـــددة من 
األطعمة، كما تقوم املحات التجارية بتعليق 
 فــــي تــنــشــيــط حــركــة 

ً
ــا ــ األضــــــــواء املــبــهــجــة أمــ

بسبب  خسائرهم  بعض  وتعويض  التجارة 
ــن عـــــام. لـــكـــن، في  تـــداعـــيـــات كــــورونــــا ألكـــثـــر مـ

ــراقـــي«. مـــن جــهــتــه، قــــال املــواطــن  ــعـ الـــديـــنـــار الـ
الـــبـــضـــائـــع،  »أســــــعــــــار   

ّ
إن ــــد  ــمـ ــ أحـ مـــصـــطـــفـــى 

خــصــوصــًا املـــــواد الــغــذائــيــة ارتــفــعــت بنسبة 
تتجاوز 30% بعد ارتفاع سعر صرف الدوالر« 
 »غاء األسعار 

ّ
»العربي الجديد« أن مضيفًا لـ

الحكومة بسبب سياستها  الفاحش تتحمله 
النقدية الخاطئة وعدم سيطرتها على السوق 

والسماح للتجار بالتاعب باألسعار«.

اليمن: فرصة لالستغالل
البضائع في أحد  من وســط كومة كبيرة من 
املخازن التجارية الواسعة في منطقة تجارية 
فــي الــعــاصــمــة اليمنية صــنــعــاء، تــســاءل أحــد 
التجار عن ضعف إقبال املستهلكني وما تمّر 
به األســـواق من تأرجح واضــطــراب منذ فترة 
فــي رده على اســتــفــســارات »الــعــربــي الجديد« 
حـــــول اســـتـــعـــداداتـــهـــم لـــلـــمـــوســـم الـــرمـــضـــانـــي 
ومدى توفر السلع واملنتجات الغذائية. وأكد 
 األســواق تشهد تارة 

ّ
التاجر وائــل املسني، أن

إقبااًل نسبيًا وتارة أخرى ركودًا في املبيعات 
يستمر لفترات طويلة.

رّد املــــواطــــن عـــبـــد الــــقــــدوس الـــحـــيـــانـــي، عــلــى 
 املــشــكــلــة لــيــســت بتوفر 

ّ
الــتــاجــر، مــوضــحــًا أن

السلع بــل فــي ارتــفــاع أســعــارهــا بشكل مبالغ 
فــيــه بــمــقــابــل مـــعـــانـــاة املـــواطـــنـــني مـــن انـــعـــدام 
 

ّ
الـــــدخـــــل بــــعــــدمــــا جــــردتــــهــــم الـــــحـــــرب مـــــن كــــل

دخلهم  ومــصــادر  عيشهم  وسبل  ممتلكاتهم 
أمام  الحياني يقف  وأعمالهم ورواتبهم. كان 
»العربي  هذا املتجر مكتفيًا باملشاهدة، وقال لـ
 البضائع مخزنة في املتاجر منذ 

ّ
الجديد« إن

فترات طويلة وشارف كثير منها على انتهاء 
ارتفاعًا  اليمنية  األســواق  صاحيته. وتشهد 
متصاعد في أسعار السلع الغذائية، إذ يأتي 
الدقيق في طليعة هذه السلع التي يعاني من 
ارتــفــاعــهــا الــيــمــنــيــون، إذ يــشــيــر آخـــر تحديث 
ه 

ّ
أن إلــى  كيلوغرامًا(   50( الدقيق  كيس  لسعر 

بلغ نحو 26 ألف ريال، وما ساهم في ارتفاع 
أسعار السلع تدهور العملة اليمنية إلى نحو 
850 رياال في صنعاء للدوالر الواحد، ونحو 

600 ريال في عدن.
وتـــرصـــد جــمــعــيــة املــســتــهــلــك الــيــمــنــيــة تاعبًا 
بـــــــــاألوزان واملـــكـــايـــيـــل لــكــثــيــر مــــن الـــســـلـــع فــي 
مــخــتــلــف األســــــــواق الــيــمــنــيــة، حـــســـب رئــيــس 
الــجــمــعــيــة الــيــمــنــيــة لــحــمــايــة املــســتــهــلــك فضل 

»العربي الجديد«.  منصور لـ

سورية: معيشة صعبة
العام،  السوريون شهر رمضان هذا  يستقبل 
وسط ظروف معيشية واقتصادية قد تعتبر 
األسوأ منذ بداية الحرب في بلدهم عام 2011، 
ال ســيــمــا مـــع انــهــيــار قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة 
وارتفاع أسعار املواد األساسية بشكل كبير، 

فيما تبقى وعود بعض املسؤولني في حكومة 
النظام بتخفيض األسعار في موسم رمضان 
مجرد تصريحات يأمل املواطنون أن يلمسوا 
نــتــائــجــهــا. وأفـــــادت مـــصـــادر تــواصــلــت معها 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي العاصمة دمــشــق بــأن

تحسن سعر صرف الليرة بشكل طفيف خال 
لم يؤثر في تخفيض  املاضيني،  األسبوعيني 
غير  الفعلي  )السعر  األساسية  املـــواد  أســعــار 
األمــيــركــي بلغ نحو  الـــدوالر  الرسمي لصرف 
3200 ليرة أمس(. وتوقعت املصادر أن تشهد 
عليها  الطلب  يزيد  التي  االستهاكية  املـــواد 
ــاع كـــمـــا حـــال  ــ ــفـ ــ فــــي رمــــضــــان مــــزيــــدًا مــــن االرتـ
السنوات املاضية مع بدء أيام الشهر الفضيل.
وأرجعت املصادر السبب في عدم انخفاض 
األسعار إلى عدم ثقة التجار بثبات أسعار 
الصرف، وإجــراءات حكومة النظام باإلبقاء 
ــلــــة. وبــحــســب  ــرة طــــويــ ــتـ ــفـ عـــلـــيـــه مـــســـتـــقـــرًا لـ
مــصــادر فــي دمــشــق، يــبــاع ســعــر كــيــلــوغــرام 
 حــالــيــًا بــســعــر 3 آالف لــيــرة فــيــمــا كــان 

ّ
األرز

سعره الشهر املاضي 1700 ليرة، وتضاعف 
نفسها  الفترة  السكر خال  كيلوغرام  سعر 

من 1500 ليرة إلى 3 آالف.

األسواق في رمضان:  حظر وغالء وركود

التّجار يأملون في زيادة مبيعاتهم خالل موسم رمضان )األناضول(

)Getty( ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع

من  نوعًا  تضفي  التي  واألضواء  الزينة  وسط 
البهجة على الشوارع، استقبلت أسواق الدول 
التّجار  آمال  تصاعد  رمضان، مع  العربية موسم 

وتعويض  المبيعات  وزيادة  الزبائن  جذب  في 
خسائر باهظة تكبّدوها بسبب تداعيات فيروس 
المواطنين  إقبال  يزاد  المقابل،  وفي  كورونا. 

على شراء بعض أنواع السلع إلسعاد أسرهم، 
ولكن الغالء الفاحش وضعف القدرة الشرائية 
قلّصا من فرحة الشارع بموسم الصيام. وشهر 

رمضان سيكون األصعب معيشيا على العديد 
تداعيات  بسبب  العام،  هذا  العربية  الدول  من 

كورونا والحظر واإلغالقات

محور

ارتفاعات كبيرة في 
أسعار الخضروات واللحوم 

رغم اإلجراءات الحكومية

عّمان ـ زيد الدبيسية

ــتــــي اتــخــذتــهــا  ــم اإلجــــــــــــراءات األخـــــيـــــرة الــ ــ رغــ
الحكومة األردنية للحد من ارتفاعات أسعار 
املواد التموينية خال شهر رمضان املبارك، 
ــة فــــي ضـــــوء غـــــاء الـــســـلـــع الــغــذائــيــة  وخــــاصــ
ــثـــرت فــي  ــعـ ــيــــا، فــــــإن هــــــذه اإلجـــــــــــــراءات تـ عــــاملــ
تحقيق الهدف، وخاصة في ظل تفاقم ظاهرة 

االحتكار، حسب مراقبني.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فقد  ــــق مــواطــنــني لــــ ووفـ
شهدت أسعار سلع غذائية أساسية ارتفاعا 
تــراوحــت  وبنسبة  مــؤخــرا،  األردن  فــي  كبيرا 
خـــاصـــة  ــلــــع،  الــــســ لـــبـــعـــض  و%70   %40 بـــــني 
والـــســـكـــر واألرز وبــعــض  الــنــبــاتــيــة  ــزيــــوت  الــ

أصناف الخضار والفواكه والدجاج.
وفــيــمــا عــــزت الــحــكــومــة االرتــــفــــاع إلــــى زيــــادة 
أســعــار السلع بــاألســواق الــعــاملــيــة، فــإن عــددا 
التجزئة وأصحاب املطاعم اتهموا  من تجار 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تشهد أسواق قطاع غزة حركة شرائية أفضل 
الفلسطينية  ــر  األسـ مــع تحضير  املــعــتــاد  مــن 
املتسوقني   

ّ
أن غير  رمــضــان،  شهر  الستقبال 

ــار بــعــض الــســلــع  ــعـ يــلــمــســون تـــذبـــذبـــًا فـــي أسـ
مفاجئ  بــشــكــل  ــاع بعضها  ــفـ وارتـ األســاســيــة 
عما كانت عليه. وساهم صرف رواتب موظفي 
غزة  حكومة  ومــوظــفــي  الفلسطينية  السلطة 

كبار التجار بالتاعب بالسوق واحتكار تلك 
السلع. وبسبب االرتفاعات غير املسبوقة في 
ألغت  الــزراعــيــة، فقد  املنتجات  أســعــار بعض 
استيراد  قــرراهــا بوقف  الــزراعــة الحقا  وزارة 
واملــوز  كالبرتقال  الــزراعــيــة،  املنتجات  بعض 
اللذين تجاوزت نسبة االرتفاع في أسعارهما 
والـــســـمـــاح  أشــــهــــر،  ــدة  ــ عــ ــمــــرت  ــتــ واســ  %200
ــي مـــن مختلف  ــواشــ بــاســتــيــراد الـــلـــحـــوم واملــ
الــبــلــدان شريطة عــدم وجـــود مــوانــع صحية. 
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الزراعة لورنس 
»العربي الجديد«، إن وزارة الزرعة  املجالي، لـ
عملت على تعزيز املخزون الغذائي من السلع 
واملــنــتــجــات الــزراعــيــة والــلــحــوم الــحــمــراء من 
والسماح  االســتــيــراد  عمليات  تسهيل  خــال 
باالستيراد من مناشئ مختلفة. وأضاف أنه 
الحيوانات  استيراد  رخــص  من  العديد  منح 
الــاحــمــة الحية مــن الــســودان وبــلــدان أخــرى، 
واملحافظة  السوق  احتياجات  توفير  بهدف 

القطرية  واملنحة  حماس  حركة  تديرها  التي 
املخصصة لـــ100 ألــف أســرة فقيرة في تعزيز 
الــحــركــة الــشــرائــيــة، إذ يتم اإلقــبــال على شــراء 
ــذات املــرتــبــطــة  ــالــ ــة بــ ــيـ بــعــض الــســلــع األســـاسـ
ــربــــى  ــل األجـــــبـــــان واملــ ــثـ ــة الــــســــحــــور، مـ ــبـ بـــوجـ
وأصناف أخرى. ورغم حالة النشاط امللحوظة 
ــرة، اشـــتـــكـــى الــكــثــيــر مــن  ــ ــيـ ــ ــــال األيـــــــام األخـ خـ
السلع األساسية  ارتفاع بعض  املواطنني من 
بشكل ملحوظ، مثل الزيوت والسكر والدقيق، 
ــاع أســـعـــار بــعــض أصــنــاف  ــفــ ــة الرتــ ــافـ بـــاإلضـ
الــخــضــروات، مــثــل الــخــيــار والــبــصــل وارتــفــاع 
مـــحـــدود فـــي أســـعـــار الــلــحــوم املـــجـــمـــدة، فيما 
حــافــظــت أصــنــاف أخــــرى مــثــل الـــدواجـــن على 
ثــبــات أســعــارهــا. ومـــع ارتـــفـــاع أســعــار بعض 
الجهات  املواطنون  يطالب  األساسية،  السلع 
الــحــكــومــيــة فـــي الــقــطــاع بــالــعــمــل عــلــى ضبط 
أسعار املواد األساسية الغذائية ومنع التجار 
مــن اســتــغــال مــوســم شــهــر رمــضــان للتاعب 

ــرار األســـــــعـــــــار. وقـــــالـــــت وزيـــــــرة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
إن  علي،  مها  والتموين،  والتجارة  الصناعة 
احتكار  مــحــاوالت  ألي  ستتصدى  الحكومة 
ــــودة، مـــؤكـــدة  ــــوجـ ــتــــي هــــي غـــيـــر مـ الـــســـلـــع والــ
للتأكد من وفرة  الرقابة على السوق  تكثيف 
السلع وعدم حدوث اختاالت سعرية، حيث 
الــــوزارة بــقــوة لضبط األســعــار في  ستتدخل 

حال املغاالة فيها.
ووفــقــا لــبــيــانــات وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
ــن ألــفــي  ــم ضـــبـــط أكـــثـــر مــ والـــتـــمـــويـــن، فـــقـــد تــ
مــخــالــفــة لــقــانــون الــصــنــاعــة والــتــجــارة خــال 
الربع األول من العام الحالي، غالبيتها لعدم 
األسعار  السلع ومخالفة  أسعار  اإلعــان عن 

املحددة من قبل الحكومة.
ــر عــــــام املــــؤســــســــة االســـتـــهـــاكـــيـــة  ــديــ وقـــــــال مــ
»العربي  لـ املدنية الحكومية سلمان القضاة، 
الــجــديــد«، إنـــه بــتــوجــيــهــات مــن الــحــكــومــة تم 
أشهر  لعدة  التموينية  السلع  أسعار  تثبيت 

بـــاألســـعـــار، وخــفــض أي ضـــرائـــب مـــن شأنها 
التأثير على أسعار السلع.

ــك، يـــرجـــع الــكــثــيــر مـــن الــتــجــار  ــ ــوازاة ذلـ فـــي مـــــ
إلى  الغاء  موجة  األساسية  السلع  ومـــوردي 
ارتفاع األسعار عامليًا باإلضافة إلى تكاليف 
النقل والــشــحــن وعــبــر املــوانــئ نــظــرًا لجائحة 
كــورونــا، مــا أدى الرتــفــاع أســعــار بعضها في 
ــل األســــــواق املــحــلــيــة  ــ األســـابـــيـــع األخـــيـــرة داخـ
فــي الــقــطــاع. فــي األثــنــاء، يــقــول الــنــاطــق باسم 
وزارة االقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح 

ــا فـــي الـــســـوق املــحــلــي  ــاع أســـعـــارهـ ــفــ رغــــم ارتــ
ــاء عـــن كــاهــل  ــبـ وعـــاملـــيـــا، بــهــدف تــخــفــيــف األعـ
ــه تــــم تـــوفـــيـــر الــســلــع  ــ املــــواطــــنــــني. وأضـــــــاف أنـ
ــواق املــؤســســة وإمــكــانــيــة  ــ الــتــمــويــنــيــة فـــي أسـ

أبـــو مــوســى إن الــســلــع الــغــذائــيــة املــتــوفــرة في 
األسواق واملحال التجارية بغزة تكفي القطاع 
أدنــى، خصوصًا األساسية  ثاثة أشهر بحد 
مــنــهــا، كــالــدقــيــق والـــزيـــوت والــســكــر. ويــوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن وزارتــــه  أبـــو مــوســى لـــ
رصـــدت ارتــفــاعــًا مــلــحــوظــًا فــي أســعــار السلع 
التجار واملوردين،  األساسية، وتمت مراجعة 
إذ أثبتت الفواتير الخاصة بهم وجود ارتفاع 
مــرورًا  الــخــارجــي  النقل  فــي أســعــار وتكاليف 

بوصولها عبر املعابر التجارية لغزة.
االقـــتـــصـــاد  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــنــــاطــــق  الــ ــســــب  وحــ
ــم االتــــفــــاق مـــع وزارة املــالــيــة  فـــي غـــــزة، فــقــد تـ
عــلــى خــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى السلع 
األســـاســـيـــة لــضــمــان وقــــف ارتـــفـــاع أســعــارهــا 
املواطنني في  بالسلب على  ذلــك  تأثير  وعــدم 
الــقــطــاع، بــاإلضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــرقــابــة على 

باقي األصناف ملنع التاعب في أسعارها.
إلى  النقل بما يصل  وارتفعت أخيرًا تكاليف 

تــســيــيــر أســـــواق مــتــنــقــلــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
املواطنني في شهر رمضان املــبــارك. وقــال إن 
كثيفا  إقباال  تشهد  املدنية  املؤسسة  أســواق 

من قبل املواطنني على شراء احتياجاتهم.
ومــن جانبه، قــال نقيب تجار املــواد الغذائية 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ توفيق،  الحاج  خليل 
املحلي  السوق  التموينية متوفرة في  السلع 
كاملعتاد  التجار  عمل  حيث  كبيرة،  بكميات 
مــن مناشئ  املــســتــوردة  الكميات  ــادة  زيـ على 
مختلفة، إضافة إلى ما هو متوفر من اإلنتاج 

املحلي.
وقـــــــال إن الــــــقــــــدرات الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــني 
تراجعت بشكل كبير منذ أكثر من عام بسبب 
جائحة كورونا وتداعياتها، ما أثر كثيرا على 
التجار، وبعضهم تعرض لخسائر كبيرة، ال 
سيما مع اإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة 
الــشــامــل والجزئي  الــوبــاء، كالحظر  ملــواجــهــة 

وإغاق العديد من القطاعات حتى اآلن.

مــا بــني ضعفني إلـــى ثــاثــة أضــعــاف تكاليف 
الــنــقــل الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــتـــادة فـــي الـــســـابـــق، إذ 
آالف   10 إلــى  السلع  نقل بعض  كلفة  وصــلــت 
دوالر أميركي بعدما كانت تراوح ما بني 3 و5 

آالف دوالر في السابق، وفقًا ألبو موسى.
الزراعة  الناطق باسم وزارة  من جهته، يؤكد 
فــي غــزة أدهـــم البسيوني أن وزارتــــه وضعت 
ــة مــســبــقــة لـــشـــهـــر رمــــضــــان تـــعـــمـــل عــلــى  خـــطـ
ــات األســــاســــيــــة لــلــســكــان  ــاجــ ــيــ ــتــ ــز االحــ ــزيـ ــعـ تـ
ــلـــحـــوم والـــــدواجـــــن، إلــى  مـــن الـــخـــضـــروات والـ
ــان  ــمـ ــبـــط األســـــعـــــار وضـ ــانــــب مــــحــــاولــــة ضـ جــ
»العربي  لـ البسيوني  ويــقــول  ارتفاعها.  عــدم 
الجديد«، إن ارتفاع بعض أسعار الخضروات 
يـــعـــود إلــــى انـــتـــهـــاء مـــواســـم الــــزراعــــة لبعض 
األصــــنــــاف وانـــتـــظـــار طـــرحـــهـــا خـــــال الــفــتــرة 
االحتال  من  املعابر  عبر  إدخالها  أو  املقبلة، 
أو الــجــانــب املـــصـــري، وهـــو مـــا ســيــســاهــم في 

استقرار أسعارها خال األيام املقبلة.

غزة: حركة تجارية نشطة رغم زيادة األسعاراالحتكار يرهق األردنيين... وتحركات حكومية لكبحه

صرف الرواتب 
والمنحة القطرية وراء 

زيادة المبيعات

الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد رصـــــد حــــالــــة مــــن الــــركــــود 
االقـــتـــصـــادي، وضــعــف إقــبــال املــواطــنــني على 

التبضع قبيل رمضان.
ــار، قـــال حــســام املــرســومــي، وهــو  فــي هـــذا اإلطــ
بائع مــواد غذائية في ســوق الشورجة للبيع 
بــالــجــمــلــة، وســـط الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد 
 »حـــركـــة الــبــيــع فـــي الـــســـوق أصــبــحــت شبه 

ّ
إن

 »حركة البيع اقتصرت على 
ّ
معطلة«، مبينًا أن

املــيــســوريــن، لــشــراء الــحــاجــات األســاســيــة مثل 
 والبقوليات وبعض املواد الرئيسية في 

ّ
األرز

»العربي الجديد«  املوائد العراقية«. وأوضح لـ
انخفضت  الـــعـــام،  هـــذا  املــتــبــضــعــني،  نسبة   

ّ
أن

بــشــكــل كــبــيــر عـــن الـــســـنـــوات الــســابــقــة، عــازيــًا 
ذلــك إلــى االرتــفــاع املخيف في عــدد اإلصابات 
بكورونا، وتدهور الوضع االقتصادي ملعظم 
الــعــراقــيــني وتــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة لديهم، 
ــاع الــفــاحــش فـــي األســعــار  ــفــ  عـــن »االرتــ

ً
فــضــا

ــدوالر مقابل  ــ الـ نتيجة الرتـــفـــاع ســعــر صـــرف 

الغالء ينّغص فرحة المواطنين 
برمضان... وخسائر للتّجار

 
ً
ــواق املــصــريــة تــواصــا ــ املــقــابــل، شــهــدت األســ
السلع،  املنتجات وارتفاعًا بأسعار  ركــود  في 
اللحوم والــخــضــروات، وهــي ظاهرة  ال سيما 
تتكرر سنويًا بالباد مع بداية شهر رمضان، 
هم 

ّ
فيما اتهم املواطنون املصريون التجار بأن

الـــرقـــابـــة  ــاب  ــيـ الــــغــــاء نــتــيــجــة غـ ــة  وراء مـــوجـ
الحكومة  نفي  رغــم  األســــواق،  على  الحقيقية 
ــفــــاع األســــعــــار والـــســـيـــطـــرة على  املـــصـــريـــة ارتــ
 رمضان« 

ً
السوق، والتوسع في معارض »أها

السوق  أســعــار  عــن  التي ال تختلف أسعارها 
»الــعــربــي الــجــديــد«.   بــحــســب آراء مــواطــنــني لـــ
ــوم الــــحــــمــــراء ارتــفــعــت  ــلـــحـ ــار الـ ــعــ ــانــــت أســ وكــ
ــة مــن  ــالـ ــول مـــوســـم رمــــضــــان، بـــعـــد حـ ــ مــــع دخــ
االســتــقــرار دامـــت لــعــدة أشــهــر، ليسجل سعر 
الكيلوغرام ما بني 130 و150 جنيهًا بداًل من 
15.66 جنيها(،  نحو   = )الـــدوالر  120 جنيهًا 
كما ارتفعت أسعار الدجاج ليصل سعر كيلو 

اللحوم البيضاء إلى 36 جنيهًا.

العراق: ركود بسبب كورونا
 عــام، تكاد األســواق 

ّ
على غير عادتها فــي كــل

ــراق تــخــلــو مــن  ــ ــعـ ــ ـــي الـ ــة فـ ــاريـ ــتـــجـ واملـــــراكـــــز الـ
ــتـــبـــضـــعـــني، مـــنـــذ عــــــدة أيـــــــــام، إذ عــــــــادة مــا  املـ
تزدحم أســواق العراق مع حلول موسم شهر 
رمـــضـــان، بــاملــتــبــضــعــني. وفــــي جــولــة أجــراهــا 
مراسل »العربي الجديد« في عدد من أسواق 

تونس، الجزائر، الرباط ـ إيمان الحامدي
حمزة كحال، مصطفى قماس

السلعي  املــعــروض  فــي وفـــرة  العربي  املــغــرب  تشابهت دول 
في األسواق وضعف القدرة الشرائية، وسط ارتفاع حاد في 
أسعار السلع الغذائية. في تونس، ال تعرف األسعار هدوءًا، 
إذ سجلت طفرات متتالية تسارعت وتيرتها مع دخول شهر 
الغاء عبر مراقبة  رمــضــان، رغــم وعــود رسمية بمحاصرة 
في  والفواكه  الخضروات  من  كبيرة  كميات  وضــخ  التّجار، 

األسواق، خال األيام األولى من شهر الصيام.
الــتــذمــر مـــن غـــاء األســـعـــار هــاجــس يــتــقــاســمــه الــتــونــســيــون 
بمختلف طبقاتهم االجتماعية رغم وفرة املعروض وتنوعه، 
سليم  املستهلك،  عــن  الــدفــاع  منظمة  رئــيــس  تأكيد  بحسب 
عمليات   

ّ
إن الله  يقول سعد  الجديد«.  »العربي  لـ الله،  سعد 

ــر مــعــروض مهم 
ّ
الــرصــد التي تقوم بها املنظمة أثبتت تــوف

وفرة  لكن  واملصنعة،  الطازجة  الغذائية  املــواد  مختلف  من 
الـــعـــرض لـــم يــرافــقــهــا انــخــفــاض فـــي األســـعـــار وفــــق قــوانــني 
 
ّ
الــعــرض والــطــلــب الــتــي تحتكم إلــيــهــا األســـــواق. يضيف أن

املــنــظــمــة ســتــطــلــق عــمــلــيــة تــوعــيــة واســـعـــة مـــن أجـــل ترشيد 
االســـتـــهـــاك فـــي األيـــــام األولـــــى الــتــي تــشــهــد فــيــهــا األســــواق 
ضغطًا مكثفًا، وال يستبعد الدعوة إلى مقاطعة بعض السلع 
ــه جرى 

ّ
أن إلــى  ذات الثمن املرتفع. وأشـــار فــي سياق متصل 

االتفاق مع منظمة املزارعني لفتح أكثر من 30 نقطة بيع من 
املنتج إلى املستهلك، بهدف توفير معروض من الخضروات 

والفواكه بأثمان معّدلة، وتقليص هوامش ربح املضاربني.

المغرب
توفير عرض  املغرب على  في  العمومية  السلطات  حرصت 
كاف من السلع بمناسبة شهر رمضان، الذي يحل في سياق 
تداعيات  األســر، بسبب  العديد من  إيـــرادات  بتراجع  متسم 
املغربية لحقوق  الجامعة  الصحية. وياحظ رئيس  األزمــة 
»العربي الجديد«،  املستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ
 الــعــرض فــي الــســوق وفــيــر مــن جميع الــســلــع الــتــي يكثر 

ّ
أن

 تأثر 
ّ

 رمــضــان فــي ظـــل
ّ

اإلقـــبـــال عليها قــبــل رمـــضـــان. ويــحــل
ــدم الــيــقــني املــرتــبــطــة بــالــجــائــحــة،  ــر بــحــالــة عـ اســتــهــاك األســ
مست  حيث  الــنــشــاط،  تعثر  بسبب  ارتفعت  الــتــي  والبطالة 
الــبــطــالــة حــوالــي 12.7% مــن الــســاكــنــة الــنــشــيــطــة. وإذا كــان 
مستوى النشاط تراجع في العديد من القطاعات، بما كان له 
ه مّس بشكل 

ّ
من تأثير على إيرادات العديد من األسر، إاّل أن

خاص تلك العاملة في قطاعات السياحة واملقاهي واملطاعم 
 األيــــام الــتــي ســبــقــت شهر 

ّ
والــتــرفــيــه. وســجــل الــخــراطــي، أن

رمضان، شهدت إقبااًل كبيرًا على الشراء من قبل األسر، ما 

ارتــفــاع أسعار بعض السلع األساسية، قبل أن  إلــى  يفضي 
تتراجع في األسبوع األول من الشهر الفضيل.

الجزائر 
 رمضان، 

ّ
كــل الجزائريون مع  الــذي يخشاه  السيناريو  وقــع 

فأسعار املواد واسعة االستهاك سجلت قفزات كبيرة، فاقت 
املائة باملائة على بعض األنواع، ويحدث ذلك رغم تطمينات 
الــحــكــومــة املــتــواصــلــة بـــإغـــراق الـــســـوق بـــاملـــواد لــكــبــح جشع 
املــضــاربــني. فــي أســــواق الــجــزائــر الــعــاصــمــة، شــهــدت أســعــار 
الخضروات والفواكه واللحوم ارتفاعًا جنونيًا في األسبوع 
األخير من شهر شعبان، إذ قفزت اللحوم الحمراء من 1300 
الخروف،  لحم  من  الواحد  للكيلوغرام  دوالرات(   10( دينار 
إلى 1350 دينارًا )11.53 دوالرًا(، ومن 250 دينارًا )2.1 دوالر( 
لــلــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مــن لــحــم الـــدجـــاج إلـــى 350 ديـــنـــارًا )3 
الخضروات.  أسعار  ارتفعت  املنحى  نفس  وعلى  دوالرات(. 
 شيء زاد ثمنه إاّل كرامة املواطن رخصت في الجزائر« 

ّ
»كل

يــشــتــكــي املـــواطـــن عــبــد الــلــه تـــواتـــي، الــــذي الــتــقــتــه »الــعــربــي 
الــجــديــد« فــي ســـوق »الـــحـــراش« الــشــعــبــي شـــرق الــعــاصــمــة، 
ــه لــن تكون  ــ

ّ
ــذا كــثــيــر، قــالــوا لــنــا إن : »هــ

ً
والــــذي أضــــاف قـــائـــا

هناك زيــادات في األسعار والعكس هو الذي وقع، أصحاب 
الجيوب الصغيرة لن يستطيعوا شراء أّي شيء«. إلى ذلك، 
يؤكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيني، الحاج 
 »األســـــواق شــهــدت ارتــفــاعــًا متوسطًا 

ّ
الــطــاهــر بــولــنــوار، أن

فــي األســعــار الرتــفــاع الطلب واســتــقــرار الــعــرض فــي أســواق 
الجملة، ال سيما بالنسبة للخضروات والفواكه«.

ليبيا
ــهــم باتوا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن يــؤكــد مــواطــنــون فــي ليبيا لـــ

يكتفون بالسلع األساسية مع دخول شهر رمضان في ظل 
تدهور قدرتهم الشرائية. ولم تتمكن األرملة الليبية سعيدة 
»العربي  بن سليمان، من شراء السلع لشهر رمضان، قائلة لـ
قلق متواصل، فا سيولة  »فــي حالة  تعيش  ها 

ّ
إن الجديد« 

باملصارف وال فرصة عمل يمكن االعتماد عليها«. 

الركود 
يالحق أسواق 

4 دول عربية

البلدان المغاربية: عرض 
وفير وقدرة شرائية متراجعة

شهدت أسواق كّلٍ من تونس 
والمغرب والجزائر وليبيا وفرة في 

المعروض السلعي

االقتصادية  الظروف  العام، وسط  اللبنانيون شهر رمضان هذا  استقبل 
والمعيشية الصعبة واستمرار جائحة كورونا، ما قد يجعل شهر هذا 
بلدية  فإّن  الماضية،  السنوات  وبخالف  أعــوام.  منذ  األصعب  العام، 
في  عدة،  مناطق  تفعل  لم  كما  العاصمة،  شوارع  ُتزيّن  لم  بيروت 
هبوط  ويقود  االقتصادية.  األزمــة  فرضته  قاٍس  مالي  تقشف  ظّل 
العملة المحلية )الليرة(، األزمات االقتصادية التي يواجهها لبنان؛ فبينما 
يبلغ سعر الصرف الرسمي 1510 ليرات، فإّن السعر في السوق الموازية 

)السوداء( بلغ 12.800 ليرة، أمس، بحسب »األناضول«.

رمضان األصعب معيشيًا في لبنان

يعاني المواطنون 
في 4 دول عربية من 

ارتفاعات كبيرة في 
أسعار السلع الغذائية 

مع دخول شهر رمضان، 
األمر الذي ينّغص عليهم 
فرحتهم بموسم الصيام

ساهم صرف رواتب 
الموظفين والمنحة 

القطرية في زيادة نشاط 
أسواق غزة مع دخول 

رمضان

)Getty( ضعف المبيعات رغم كثرة المعروض من السلع
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المزيد من التفاصيل 
على الموقع األلكتروني

المزيد من التفاصيل 
على الموقع األلكتروني
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بيروت ـ ريتا الجّمال

يــســأل »الــعــّم جـــورج« )80 عامًا( 
 الــــنــــرد مــع 

َ
ــة ــ ــاولـ ــ وهـــــو يـــلـــعـــُب طـ

 يوٍم أمام دكانتِه 
ِّ

جارِه صباح كل
الصغيرة في زحلة بمحافظة البقاع: »ماذا 
ر   بــالــلــبــنــانــّي؟ لــم أعـــد أعــرفــه، أهـــو تغيَّ

ّ
حـــل

الــصــغــار يتهافتون  كـــان  لــنــا؟  تــبــدَّ نــحــن  أم 
ع 

ّ
 قبل ذهابهم الــى املــدرســة، أوز

ّ
الــى املــحــل

تكلفني  كــانــت  فما  مجانًا  الــحــلــوى  عليهم 
ــدٍّ أقــــصــــى، تــكــفــيــنــي  ــرة كـــحـ ــيـ ــــف لـ شـــيـــئـــًا، ألـ
الفرحة التي أراها على وجوههم والحضن 
الــــدافــــئ الــــصــــادق الـــــذي يـــبـــادلـــونـــي بـــه من 
بـــاب الــشــكــر، لــكــن اآلن اخــتــلــفــت يــومــيــاتــي، 
ــم يـــمـــّر مــثــلــه حـــتـــى فــي  بــــســــوادهــــا الــــــذي لــ
ــيـــة، وغـــائـــهـــا الـــــذي جعلني  ــلـ الـــحـــرب األهـ
عـــاجـــزًا عـــن رســـم بــســمــة صــبــاحــيــة ألطــفــاٍل 
لــم يعيشوا أجـــواء القصف والــدمــار لكنهم 
شـــاهـــدون عــلــى الـــجـــوع، والــفــقــر، والــعــتــمــة، 
والبطالة، والهجرة، وكــوارث من شأنها أن 
تقضي على حاضرهم ومستقبلهم«. يقول 
ــيـــاء،  »الــخــتــيــار« كــمــا يــنــاديــه زبــائــنــه األوفـ
»أملك هذه الدكانة منذ أربعني عاما وأكثر، 
أســـعـــار الــســلــع لـــم تــكــن يـــومـــًا بـــهـــذا الــغــاء 
الــفــاحــش، كـــان الــفــقــيــر رغـــم ظــــروف الــحــرب 
الخبز  ربــطــة  شـــراء  إمكانية  لــديــه  القاسية 
كان  فإن  أما حاليًا،  األساسية  والحاجيات 
املــال لشراء الرغيف أو الحليب قد ال  يملك 

 في السوق«.
ً
يجدهما أصا

ويردد بعض اللبنانيني عبارات من نوع أن 
الحرب كانت أهــون من مرحلة ما بعد عام 
االختباء  يمكن  كــان  الحقبة  تلك  في   .2019
من قذيفة أو رصاصة أو اشتباكات مسلحة 
فــي أحــيــاٍن كثيرة، أمــا الــيــوم فــاملــوت جوعًا 
ــــواب املــســتــشــفــيــات وال إمــكــانــيــة  أو عــلــى أبـ
لــلــخــروج مـــن هـــذه الــــدوامــــة، ال بـــل الــخــوف 
 انسداد جميع 

ّ
من القادم بــات أكبر في ظــل

األفق واستمرار الخاف حكوميًا وبدء العّد 
أوروبــا  لعقوبات جديدة ستدخل  العكسي 
ها وما يترّدد عن قطع بنوك عاملية 

ّ
على خط

ما من شأنه  لبنان  مع  املصرفية  عاقاتها 
أن يشّكل الضربة القاضية للباد.

ويستجمع اللبنانيون بعض املشاهد التي 
عــايــشــوهــا فــي املــاضــي وأخــــرى حــديــثــة لم 
يعرفوها سابقًا حتى خال الحرب األهلية: 
»برادات خالية، كهرباء مقطوعة، درس على 
أزمــة محروقات  القنديل،  أو  الشمعة  ضــوء 
وطوابير السيارات أمام املحطات، أزمة خبز 
وحليب، انقطاع مــواد غــذائــيــة، شــّح أدويــة 
في  الزبائن  بني  إشــكــاالت  الصيدليات،  في 
السوبرماركات على سلٍع مدعومة، مصارف 
انهيار  الناس ودوالراتــهــم،  تحتجز ودائــع 
الليرة اللبنانية، غاء فاحش، تحليق سعر 
صــرف الــــدوالر فــي الــســوق الـــســـوداء، إقفال 
مـــؤســـســـات تـــجـــاريـــة وســيــاحــيــة وشـــركـــات 
ــارات.. وغــيــرهــا  ــمــ ــثــ ــتــ ــوقـــف االســ خــــاصــــة، تـ
الـــكـــثـــيـــر. ويـــبـــقـــى أهـــــم قـــاســـم مـــشـــتـــرك بــني 
الحقبتني، جشع التجار واستغالهم لألزمة 
السياسية  أمــــواٍل طــائــلــة، والــوجــوه  لكسب 
وما  بالسلطة،  املــهــووســة  نفسها  الــفــاســدة 
تزال تفتعل املعارك باسم الطائفة وحقوقها 
ــا هــــي الـــيـــوم  ــ لـــكـــن بـــأســـلـــحـــٍة مــخــتــلــفــٍة، وهـ
تحاول إحياء الزبائنية والتبعية من خال 
و»بطاقات  والصحية  الغذائية  املساعدات 
تستخدمها  انتخابية  كمفاتيح  اإلعــاشــة« 

في االستحقاق النيابي املنتظر.
يقول املستشار في التنمية ومكافحة الفقر، 
 هناك 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ أديـــب نعمة، 

أوجـــــه شــبــه بـــني الـــحـــاضـــر وفـــتـــرة الــحــرب 
 
ّ
ــّدة أيـــضـــًا، حــيــث إن األهــلــيــة واخـــتـــافـــات عــ
مــا حصل فــي زمــن الــحــرب، كــان عــبــارة عن 
أعمال عسكرية وقصف واقتتال، وسيطرة 
ــي الــلــبــنــانــيــة الــتــي  ــ مــلــيــشــيــات عــلــى األراضــ
انحال  فرضت نفسها كأمر واقــع، في ظل 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا وعــــدم قــدرتــهــا على 
أمنية أو سياسية،  القيام بدورها، كسلطة 
لــكــن فـــي املـــقـــابـــل، اســتــمــّر األداء الــوظــيــفــي 
املــالــي واملــصــرفــي، وال ســيــمــا عــلــى صعيد 
دفع الرواتب واألجور، ولم نلتمس في تلك 

عمان ـ العربي الجديد

املــعــدنــيــة  والـــــثـــــروة  الـــطـــاقـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
فــــرص اســتــثــمــاريــة للتنقيب  األردنــــيــــة، عـــن 
عــن النفط والــغــاز فــي سبع مناطق بـــاألردن 
خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، مــشــيــرة إلــــى حــوافــز 
ــن أجـــــل تـــطـــويـــر املــنــاطــق  لــلــمــســتــثــمــريــن، مــ
مــن شأنه  الــذي  األمــر  املتاحة،  االستكشافية 
الحد من فاتورة استيراد الطاقة التي تعتمد 

الدولة في معظم احتياجاتها على الخارج. 
الــوزارة في نشرة لها أن املناطق  وأوضحت 
ــان،  ــ ــــرحـ ــــسـ الـ )األزرق،  تـــشـــمـــل  املـــــطـــــروحـــــة 
الشمالية،  املرتفعات  التطويرية،  الــســرحــان 
ــيـــت(،  ــفــــاوي، والـــبـــحـــر املـ ــــرب الــــصــ الـــجـــفـــر، غـ

الفترة أزمة مالية ونقدية حادة أو انهيارا 
كاما وتدهورا للعملة الوطنية.

يــضــيــف نــعــمــة » كـــانـــت الــطــبــقــة الــوســطــى 
موجودة وتحظى بمستوى معيشي جيد، 
ــــب األســــتــــاذ الـــثـــانـــوي عــلــى سبيل  ــان راتـ كــ
لــه وألســرتــه وأوالده وتــأمــني  املــثــال يكفيه 
مقومات العيش الكريم، وتخصيص أموال 
ــدى الـــنـــاس  ــ ــانــــت لـ لــلــســيــاحــة والـــســـفـــر، وكــ
مــــدخــــرات، حــتــى أن انــهــيــار ســعــر الــصــرف 
فــي فــتــرة الــثــمــانــيــنــات ومـــا تــا الــحــرب من 
حــــروب إســرائــيــلــيــة، واعــــتــــداءات واحــتــال 
ســــــوري، واغـــتـــيـــاالت ومــخــتــلــف الـــحـــوادث 
األمــــنــــيــــة، فـــالـــتـــعـــطـــيـــل لـــعـــمـــل املـــؤســـســـات 
والــفــراغ الرئاسي ومــا إلــى ذلــك، لم يترافق 
كله مع انهيارات أخرى ومنها عند مصرف 

لبنان والبنوك التي استمّر نشاطها«. »أما 
األســـبـــاب الـــتـــي حـــالـــت دون االنـــهـــيـــار رغــم 
العنيفة«، يقول نعمة، »فهي كثيرة  الحرب 
لكن أبرزها التمويل الخارجي لألحزاب أو 
املليشيات، وبالتالي تدفق األموال وتشغيل 
السوق اللبناني، عدم استنزاف كامل طاقة 
االقتصاد، في حني لم يكن هناك أي ديون 

خارجية مترتبة على لبنان«.
الــيــوم، ليس هناك مــن حــرب أو قصف رغم 
الــتــهــويــل املــســتــمــّر بــعــودتــهــا الــــى الـــداخـــل 
وتبسط  موجودة  الدولة  وباتت  اللبناني، 
ـــه عــلــى أغــلــب أراضـــيـــهـــا رغــم 

ّ
ســيــادتــهــا أقـــل

وجود أطراف تسيطر على القرار في لبنان، 
أقــــوى، لكن  الــجــيــش اللبناني فــأصــبــح  أمـــا 
انسدادًا في  املقابل، يقول نعمة، نشهد  في 

مـــــن خـــــــال »نـــــظـــــام مـــــشـــــروعـــــات اســـتـــغـــال 
الحجري  والفحم  الزيتي  والصخر  البترول 
ــة«. كـــمـــا تــتــضــمــن  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ واملـــــعـــــادن االسـ
الــــنــــشــــرة، املــــنــــشــــورة عـــلـــى مــــوقــــع الـــــــــوزارة 
ــيــــة الــخــاصــة  اإللـــكـــتـــرونـــي، املـــعـــلـــومـــات األولــ
الجيولوجية  للدراسات  الرئيسية  بالنتائج 
الــزلــزالــي  املــســح  وخــطــوط  والجيوفيزيائية 
واألحواض الرسوبية والدراسات التركيبية 
فــي كــل منطقة وكــذلــك عـــدد اآلبــــار املــحــفــورة 
فــي كل  النفطية  فيها وأعــمــاقــهــا والــشــواهــد 

منها. 
ــلـــنـــت فــــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز  كــــانــــت املـــمـــلـــكـــة أعـ
عــن خطة عشرية  لتوسيع مصادر  املــاضــي، 
الــطــاقــة املــتــجــددة وإنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري، 

الــــوقــــود  واردات  عـــلـــى  االعــــتــــمــــاد  لـــتـــقـــلـــيـــل 
األجــنــبــيــة املــكــلــفــة والـــتـــوجـــه نــحــو االكــتــفــاء 
الــــذاتــــي، فــيــمــا شـــهـــدت املــمــلــكــة احــتــجــاجــات 
الــغــاز من  شعبية متكررة رافــضــة الســتــيــراد 

االحتال اإلسرائيلي. 
ووفق وزيرة الطاقة هالة زواتي، فإنه بحلول 
من  الكهرباء  من   %48.5 2030، ستكون  عــام 
أن هذه  إلــى  للطاقة، مشيرة  مصادر محلية 

النسبة بلغت آنذاك نحو 15% فقط.
ويــســتــورد األردن حــالــيــا أكــثــر مــن 93% من 
مــجــمــل إمـــداداتـــه مــن الــطــاقــة، وتــثــقــل كاهله 
 3.5( فاتورة سنوية بقيمة 2.5 مليار دينار 
مــلــيــارات دوالر(، مــا يــشــكــل 8% تــقــريــبــا من 

الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة. 
في األثناء، أعلنت وزارة الطاقة، أمس االثنني، 
أن أســـعـــار املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي األســــواق 
الــعــاملــيــة سجلت تــغــيــرًا طفيفًا فــي األســبــوع 
الثاني من إبريل/ نيسان الجاري، مقارنة مع 

معدالت أسعارها في األسبوع األول.
ووفقا للبيانات، سجل البنزين »أوكتان 90« 
مع  مقارنة  للطن،  دوالرا   593.5 بلغ  سعرًا 
سعره في األسبوع األول من الشهر الحالي 
انــخــفــاض  بــنــســبــة  بــلــغ 596 دوالرا  ــــذي  والـ
الــبــنــزيــن  كـــمـــا ســـجـــل ســـعـــر  بــلــغــت %0.4، 
»أوكتان 95« سعرًا بلغ 616.8 دوالرا للطن 
األول  األســــبــــوع  فـــي  دوالرا   621.7 مــقــابــل 
وبــنــســبــة انــخــفــاض بــلــغــت 0.8%، فــي حني 
الــديــزل من 489.9 دوالرا للطن  ارتفع سعر 
وصعد   ،%1.4 بـــزيـــادة  دوالرا،   496.7 الـــى 
سعر الكاز من 500.4 دوالر للطن الى 508.6 
دوالرات بارتفاع نسبته 1.6%. وكان سعر 
خــام برنت فــي األســبــوع الثاني مــن الشهر 
الحالي قد بلغ 61.9 دوالرًا للبرميل مقابل 

62.2 دوالرًا في األسبوع األول.

ــمـــرار تــبــديــد  ــتـ ــتـــصـــاد بـــل اسـ لــتــنــشــيــط االقـ
األموال واالستدانة حيث إن قطاع الكهرباء 
ــة الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر من  ـــف الــــدولــ

ّ
لـــوحـــده كـــل

ما  االستدانة  مليار دوالر، ومنطق  أربعني 
يزال موجودًا ويتصدر الحلول بدل الخطط 
االقتصادية اإلنتاجية وصواًل الى استهاك 
كــل أصـــول الــدولــة بــعــد املـــّس باالحتياطي 

وربما الذهب وما يدخلنا بنفق خطير جدًا.
ويــقــول نعمة: »عــشــت فــتــرة الــحــرب، وقتها 
الناس كانوا تّواقني الى النهوض ويؤمنون 
 فكرة الدولة 

ّ
بالقانون، لكن لألسف اليوم إن

إلــــى انـــحـــال، وربـــمـــا تــكــون فــكــرة الــقــانــون 
واملؤسسات منهارة بالكامل، مع العلم أننا 
خــرجــنــا مـــن الـــحـــرب بــصــفــر ديـــن خــارجــي، 
ــــادة  ــام 1993 وتـــحـــت عـــنـــاويـــن إعـ ــ ــنـــذ عـ ومـ
اإلعمار وفتح األسواق واالستثمارات، كّرت 
الُسبحة وبــدأ تطور الــديــن الــعــام مــع مــرور 
األزمــات بمختلف أشكالها  السنني وتراكم 

وصواًل الى االنهيار الحالي«.
ــول مـــحـــمـــد شـــمـــس الـــديـــن  ــقــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
الــدولــيــة للمعلومات  الــشــركــة  فــي  الــبــاحــث 
الدوالر   سعر صرف 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ــدأ  ــرات خـــــال فـــتـــرة الــــحــــرب، وبــ ــيــ كـــــان 3 لــ
االرتـــفـــاع فـــي الـــعـــام 1983 حــيــث وصـــل في 
ومــن  لبنانية،  لــيــرة   3000 الـــى   1992 الــعــام 
ثم شهد تراجعًا قبل أن يستقّر على 1500 
لــيــرة مــنــذ ســنــة 1998 وحــتــى نــهــايــة الــعــام 
الودائع  أن  الــى  الدين  2019. ويلفت شمس 
كانت خــال الحرب مــوجــودة في املصارف 
ومتوفرة، حتى أن الفروع التي كانت تقفل 
ــارك، كــان  ــعـ نتيجة األعـــمـــال الــعــســكــريــة واملـ
العمل فيها ينتقل الــى فــروع أخــرى بهدف 
استمرار النشاط والحركة املصرفية، السلع 
العمل بعكس  فــرص  كانت متوفرة، وكذلك 

حال الباد اليوم. 
للمعلومات«  »الــدولــيــة  فــي  الباحث  ويــقــول 
إن الحد األدنى لألجور وصل الى 45 دوالرًا 

مع تجاوز سعر صــرف الـــدوالر الــواحــد 15 
ارتفاعًا غير  لبنانية، وهــو شكل  ليرة  ألــف 
مــســبــوق فــي تــاريــخ لــبــنــان لسعر الــصــرف. 
تقارير  فــي  للمعلومات«  »الــدولــيــة  وتــقــول 
بــني 1960 و1981 تميزت  مــا  الفترة  إن  لها 
ــــدوالر  بـــقـــوة ســعــر صــــرف الــلــيــرة مــقــابــل الـ
ــقــــراره. املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة، مـــن 1982-  ــتــ واســ
1985، شــكــلــت بـــدايـــة ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الثالثة،  املرحلة  أمــا  الليرة،  مقابل  الـــدوالر 
الكبير  االرتـــفـــاع  فــيــهــا  فــكــان   1992  -1986
فــي ســعــر صـــرف الــــدوالر مــقــابــل الــلــيــرة، إذ 
الــلــيــرة من  الــــدوالر مقابل  زاد سعر صــرف 
87 ليرة في نهاية العام 1986 إلى 2.8 ألف 
ليرة - 3 آالف ليرة في شهر سبتمبر/أيلول 

.1992

لبنان في ذكرى 
الحرب األهلية

فرص للتنقيب عن النفط والغاز في األردن

جانب من احتجاج على تردي المعيشة وحجب أموال المودعين )حسين بيضون(

من احتجاج ضد استيراد الغاز من دولة االحتالل )فرانس برس(وافد يحصل على لقاح كورونا في قطر )فرانس برس(

مكتب صرافة وسط العامة الخرطوم )فرانس برس(

سعر صرف 
الدوالر كان 3 ليرات 

خالل فترة الحرب

األفـــــق، تـــدهـــورًا اقــتــصــاديــًا وأزمـــــة ســيــولــة 
ــي ســـعـــر صـــرف  ــا حــــــادا فــ ــاعــ ــفــ ــد، وارتــ ــقــ ونــ
الدوالر في السوق السوداء، أزمة مصارف، 
ال إنـــتـــاج، ال اســتــيــراد، أزمـــة غـــذاء وصــحــة، 
ــد األدنـــــــى لــــألجــــور، وتــعــطــلــت  انــــحــــدر الـــحـ
أكثر  للدولة  واملالية  االقتصادية  الوظائف 

من وقِت الحرب.
ويشير نعمة الذي عمل سابقًا في برنامج 
الجديد«  »العربي  لـ اإلنمائي  املتحدة  األمم 
الى أن النظام املصرفي وبدل املساهمة في 
 املشكلة، فقد دخل في اللعبة البهلوانية 

ّ
حل

على الــورق من خال هندسات مالية تقوم 
ــة والـــعـــجـــز، وبــالــتــالــي  عــلــى تــمــويــل الــــدولــ
ــديــــون فـــي ظـــل غـــيـــاب إمــكــانــيــة  تـــراكـــمـــت الــ
تسديدها فا نهوض اقتصاديا أو مبادرة 

أزمات غير مسبوقة
والجوع يطرق األبواب

الخرطوم ـ العربي الجديد

املــال  أســـواق  إدارة سلطة  قــرر مجلس 
ــــول  ــــي الــــــســــــودان إعـــــــــادة تـــقـــيـــيـــم أصـ فـ
الــشــركــات املــدرجــة فــي البورصة،  كافة 
بــاعــتــبــار أن أســعــار األســهــم أصبحت 
ال تعكس قيم الشركات الحقيقية، وأن 

معظمها تعتبر غير عادلة.
وقال املجلس في بيان، أمس االثنني، 
إن إعــــــادة تــقــيــيــم األصــــــول تـــأتـــي في 
املساهمة  سياق تعظيم دور شركات 
ــا إلـــى  ــتــ ــاد، الفــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي االقـ ــة فـ ــامــ ــعــ الــ
والشروط  اللوائح  بإصدار  تعليمات 
الــخــاصــة بــإطــاق بــورصــة للشركات 
الــــصــــغــــيــــرة واملـــــتـــــوســـــطـــــة، بـــغـــرض 
رواد  لشركات  الـــازم  التمويل  توفير 
املستويني  على  تسويقها  و  األعــمــال 
ــي. وبـــخـــصـــوص  ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ اإلقـــلـــيـــمـــي والـ

رفــع كــفــاءة شــركــات الوساطة املالية، 
أكدت السلطة أن نهاية العام الجاري 
2021، هــي آخــر مــوعــد لكافة شركات 
الــواردة  الــشــروط  الوساطة الستيفاء 
في  الــصــادر  الهيكلة  إعـــادة  بمنشور 
املـــال  2020. ووافـــقـــت ســلــطــة أســـــواق 
عــلــى طــــرح صـــنـــدوقـــني اســتــثــمــاريــني 
مــلــيــارات   7.6 بــلــغــت  إجــمــالــيــة  بقيمة 
 جــــــنــــــيــــــه لـــــــــدعـــــــــم مـــــــــشـــــــــروعـــــــــات فــــي 
مــجــالــي الــطــاقــة الــشــمــســيــة واإلنـــتـــاج 

الحيواني.
ووضعت الحكومة السودانية برنامجا 
دعم  إلــى  يهدف  االقتصادي  لإلصاح 
القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات 
العامة، بجانب إجراءات أخرى توصف 
بأنها مؤملة للفقراء ومحدودي الدخل 
خاصة ما يتعلق بتعويم سعر الجنيه 

وتقليص دعم الطاقة.

الدوحة ـ العربي الجديد

وافـــــق مــجــلــس الــــشــــورى فـــي قــطــر على 
مشروع قانون لتنظيم خدمات الرعاية 
الــصــحــيــة داخــــــل الـــــدولـــــة، يــقــضــي بـــأن 
يكون التأمني الصحي إلزاميًا للجميع، 
ويـــربـــط عــمــلــيــات الــتــوظــيــف واإلقـــامـــة 
للوافدين باالشتراك فيه. وذكر املجلس، 
ــاء الــقــطــريــة  ــبـ وفـــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة األنـ
»قــنــا«، أنــه قــرر فــي جلسته األسبوعية 
الــعــاديــة أمـــس االثـــنـــني، بــرئــاســة أحــمــد 
الله بن زيــد آل محمود، رئيس  بن عبد 
ــالـــة الــتــوصــيــات الــخــاصــة  املــجــلــس، إحـ

بمشروع القانون إلى الحكومة.
القانون مــن 6 فصول  ويتكون مــشــروع 
تشتمل على 47 مادة، وينص على تقديم 
للمواطنني  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  خــدمــات 
فــي املــنــشــآت الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة دون 
ــأمـــني الــصــحــي  ــتـ ــل. كـــمـــا يـــكـــون الـ ــابـ ــقـ مـ

الرعاية  خدمات  تقديم  لضمان  إلزاميًا 
الــصــحــيــة األســاســيــة لــلــوافــديــن لــلــدولــة 
والــزائــريــن لها، وال يجوز إصـــدار سمة 
ــر أو تــجــديــدهــا أو  دخــــول لـــوافـــد أو زائــ
منح ترخيص اإلقامة أو تجديده، كما ال 
تقديم  بعد  إال  الوافدين  يجوز توظيف 
ما يثبت اشتراكهم في التأمني الصحي 
اإللــــزامــــي طـــــوال مــــدة اإلقــــامــــة. ويــنــص 
مـــشـــروع الــقــانــون عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة لــلــمــســتــفــيــديــن فــي 
بدفع  مطالبتهم  دون  الطارئة  الــحــاالت 
إلــى حــني زوال الخطر  أي مبالغ، وذلــك 
عــنــهــم، حــتــى لــو لــم يــكــن مــقــدم الــخــدمــة 
ضــمــن شــبــكــة مــقــدمــي خــدمــات الــرعــايــة 
لــلــمــســتــفــيــد، وعـــلـــى أال يخل  الــصــحــيــة 
ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية 
فــي الــرجــوع إلــى شــركــة الــتــأمــني أو إلى 
املـــســـتـــقـــدم، بحسب  أو  الــعــمــل  صـــاحـــب 

األحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.

السودان يُعيد تقييم 
أصول الشركات

تأمين صحي إلزامي 
في قطر

مال وسياسة

الحرب  الستذكار  بحاجٍة  ليسوا  أنهم  اليوم  اللبنانيين  معظم  د  يُردِّ
إنهم  إذ  عاٍم،  كلِّ  من  نيسان  إبريل/   13 في   )1990 ـ   1975( األهلية 
يعيشون فصوًال تذكرهم بها، ال بل كوابيس لم تخرق منازلهم حتى 

قبل سّت وأربعين سنة

دائرة  في  اللبناني  االقتصاد  يبقى  أن  الدولي،  النقد  صندوق  توقع 
التراجع خالل العام الجاري، بعدما سجل انكماشًا حادًا بلغت نسبته %25 
العام الماضي 2020، مشيرا في تقرير له، مساء األحد الماضي، إلى أنه 
من المتوقع أن يكون البلد الوحيد 
في المنطقة العربية التي يرجح أال 
العاجز  البلد،  وأجرى  نموًا.  يسجل 
حكومة  تشكيل  عن  أشهر  منذ 
صندوق  مع  محادثات  جديدة، 
العام  مــالــي  دعــم  بــشــأن  النقد 
الماضي، لكنها سرعان ما تعطلت 
إلى توافق سياسي  االفتقار  بسبب 

بشأن اإلصالحات المطلوبة.

االنكماش يحكم قبضته

رؤية

أحمد ذكر اهلل

قلما  استثنائية  بظروف  أعــوام  منذ خمسة  التركي  االقتصاد  يمّر 
تكون في اقتصادات أخرى، إذ هناك ازدواجية محيرة بني انخفاض 
حـــاّد مــتــتــاٍل فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة، بــالــتــوازي مــع تحسن كبير 
ومستمر ملؤشرات االقتصاد الرئيسية، وهو األمر الذي يدفع نحو 
التساؤل هل االقتصاد التركي مأزوم؟ وماذا يحتاج لكي يخرج من 

هذه االزدواجية؟
مع نهاية مــارس/ آذار املاضي، أقــال الرئيس رجــب طيب أردوغــان، 
بمعدل  الليرة  انهيار سعر  املــركــزي، مما تسبب في  البنك  محافظ 
 املكاسب التي حققتها الليرة 

ّ
17% دفعة واحدة، ليقضي ذلك على كل

د تشاؤمًا كبيرًا حول استقرارها، ال 
ّ
منذ مطلع العام الحالي، وليول

سيما بعد سنوات عدة من عدم قدرة السياسة النقدية على الحفاظ 
وهو  تقلباتها،  مــعــدالت  تخفيض  حتى  أو  سعرها،  استقرار  على 
هلكت 

ُ
األمر الذي أدى إلى تآكل احتياطيات النقد األجنبي، التي است
في مباراة غير متكافئة مع الديون الضخمة للشركات املحلية.

وال شك في أّن تتالي انخفاض الليرة أسهم في زيادة أعداد السياح، 
ــه، فــي الوقت 

ّ
لــكــن الـــصـــادرات بــمــعــدالت قياسية،  عـــاوة على تــزايــد 

الداخلية  لــأوضــاع  األجنبي  املستثمر  نظرة  في  ــر سلبيًا 
ّ
أث نفسه، 

لاقتصاد التركي، ال سيما بعد الخافات التي طفت على السطح، 
بني أردوغــان ومحافظي البنك املركزي الثاثة، الذين جرت إقالتهم 
في أقل من عام ونصف العام، وهي الخافات التي ترتكز على رؤية 
األمر  وهــو  التضخم،  ومعدل  الفائدة  لسعر  السلبي  للدور  الرئيس 
الذي يتعاكس مع استقرار األمــوال الساخنة التي تعد وازنًا حيويًا 
الــخــاف حــتــى اآلن، وحــتــى املحافظ  لــم يحسم هـــذا  الــلــيــرة.  لسعر 
ــه في حيرة شديدة 

ّ
أن الــذي جــاء من خلفية أكاديمية اعتقد  الجديد 

بعد  لليرة في مطلع واليته، وكذلك  الحاد  االنخفاض  ال سيما بعد 
الزيادة امللحوظة في سعر الفائدة على السندات األميركية، وهو ما 
ترتب عليه نزوح االستثمارات في أدوات الدين املحلية من األسواق 
الناشئة وفي مقدمتها تركيا إلى البلدان الغربية، ما أدى إلى نزوح 
أكثر من 2.5 مليار دوالر من االحتياطي النقدي التركي في أسبوع 

واحد فقط طبقًا للتقرير الشهري للبنك املركزي.
تتوازى تراجعات الليرة والخافات النقدية مع مؤشرات اقتصادية 
براقة لاقتصاد خال الفترة نفسها، فقد زادت الصادرات من 140 
أن  إلــى 180 مليار دوالر عــام 2019، قبل  مليار دوالر عــام 2016 
تتراجع في عام كورونا إلى 164 مليار دوالر، ثم يبدأ العام الحالي 
بأرقام صــادرات غير مسبوقة، ربما تسبق الوعود الحكومية التي 
تأمل في بلوغها 180.4 مليار دوالر. وطبقًا إلحصائيات رسمية، 
تجاوزت الصادرات التركية 50 مليار دوالر في الربع األول من 2021، 
وحققت  املاضي،  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %17.2 بزيادة 
تركيا رقمًا قياسيًا لصادراتها في مارس/ آذار املاضي والتي بلغت 
من  نفسه  بالشهر  مــقــارنــة   %42.2 بــزيــادة  دوالر  مليار   18.985
 اإلغاق العاملي الناتج 

ّ
العام املاضي. كما استطاعت تركيا، في ظل

وطبقًا  مليون سائح،   15 استقطاب  كورونا،  فيروس  تداعيات  عن 
السائحني 25  أن يتجاوز عــدد  املقدر  فــإّن من  األمــور حاليًا  لسير 
مليونًا في العام الحالي. ومؤخرًا، عّدل البنك الدولي توقعاته بشأن 
بنسبة  نموًا  يحقق  أن  متوقعًا   ،2021 لعام  التركي  االقتصاد  نمّو 
5%، وسبقته »ستاندرد آند بورز« في يناير/كانون الثاني املاضي 
نــظــرة مستقبلية  مــع  لــتــركــيــا  االئــتــمــانــي  التصنيف  عــلــى  بــاإلبــقــاء 
مستقرة، هو ما يعني أّن األوضــاع املالية تتحسن بشكل ملحوظ. 
فــي مقدمتها  نــقــاط،  فــي  الــتــركــي  االقــتــصــاد  أزمـــة  يمكن تلخيص 
ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض املستوى املعيشي للطبقة 
العريضة من الجماهير خال الخمس سنوات املاضية، وهو االرتفاع 
الناتج باألساس عن انخفاض سعر الليرة، تزامنًا مع اعتماد تركيا 
الخارج، وهو ما يضغط  اإلنتاج من  على استيراد معظم مدخات 
الطاقة  النقد األجنبي. ثم واردات تركيا من  كثيرًا على احتياطيات 
ــتــي تــبــلــغ حــوالــي 40 مــلــيــار دوالر ســنــويــًا، عــــاوة عــلــى الــديــون  وال
 %70 من  أكثر  تبلغ  والتي  الخاصة  للشركات  الضخمة  الخارجية 
من الدين الخارجي للباد، وهي الديون التي تتسبب ليس فقط في 
تأجيج املضاربة علي الليرة من أجل الحصول علي الــدوالر لسداد 
ما أيضًا تتسبب في مشاكل هيكلية وعميقة 

ّ
األقساط والفوائد، وإن

 عـــدم قدرتها 
ّ

ــؤدي إلـــى إفـــاس الــعــديــد مــن الــشــركــات فــي ظـــل قــد تـ
تلك  الليرة، خصوصًا  انخفاض  بعد  املالية  بالتزاماتها  الوفاء  على 
 عن إهمال 

ً
 ذلك فضا

ّ
الشركات التي تبيع في األسواق املحلية... كل

من  التكنولوجيا  اســتــيــراد  على  واالعــتــمــاد  التكنولوجي،  الــتــوطــني 
 ما سبق عاوة على التوسع املحمود للنفقات العامة في 

ّ
الخارج. كل

مشروعات البنية التحتية الخادمة لهذه الكميات الهائلة من اإلنتاج 
الــعــامــة، أجبر  املــوازنــة  تــزايــد عجز  تــرتــب عليه بالطبع  والــتــصــديــر، 
املحلية  الدين  أدوات  الخارجية في  االستثمارات  اعتماد  الدولة علي 
كمصدر رئيس للعملة األجنبية، يعمل على إحداث التوازن النقدي، 
وهو األمر الذي يتحدد وفقًا ملعطيات الظروف الدولية، ويتطلب رفع 
التركي نحو تخفيض  الرئيس  الفائدة بالتضاد مع توجهات  سعر 
التضخم. ربما يميل كثيرون إلى اعتبار أّن االقتصاد التركي ال يمّر 
 مؤشراته، في ما خا تقلبات الليرة، في هذا االتجاه، لكّن 

ّ
بأزمة، وكل

الواقع أّن السنوات األخيرة تشير إلى انخفاض ملحوظ في املستوى 
املعيشي للمواطنني، الذين هم عماد التنمية وهدفها في الوقت نفسه، 
والافت كذلك أّن هذه املؤشرات الجيدة عرضة للتقلبات ال سيما في 
ظل اضطراب دولي كبير، واالشتباك التركي مع العديد من امللفات، 
 تقليدية االقــتــصــاد الــتــركــي وابــتــعــاده عــن التطوير 

ّ
وكــذلــك فــي ظــل

أن  يجب  التركية  اإلدارة  أّن  أعتقد  الــذات.  على  املعتمد  التكنولوجي 
الحلول قصيرة  تشكل  التي  االتجاهات  أحــد  في  خياراتها  تحسم 
املــرتــفــع سيؤمن  الــفــائــدة  اســتــقــرار سعر   

ً
ــل، فمثا األجـ ومتوسطة 

ارتفاع  وربما  استقرار  وبالتالي  الساخنة،  األمــوال  تدفق  استمرار 
السلبي  األثــر  لعاج  بمبادرات  الفقراء  إلــى  التوجه  مع  الليرة،  سعر 
الرتفاع معدالت التضخم، والتي تجاوزت 16% في فبراير/ شباط 
املاضي. أو البديل الثاني هو االقتراض الخارجي باملبالغ التي تعوض 
الساخنة، وتعمل على استقرار االحتياطي األجنبي،  نزوح األمــوال 
وتــحــقــق ســعــر صـــرف يــــوازن مــا بــني املـــزايـــا الــتــنــافــســيــة للسياحة 
والصادرات من ناحية، ومعدل التضخم من الناحية األخرى. والبديل 
الثالث هو التوجه الحتمي نحو آليات التمويل اإلسامي، والذي يعفي 
الدولة من حرج االقتراض الخارجي التي طاملا اعتبرت االبتعاد عنه 
أحــد أهــم إنــجــازاتــهــا، ويعفيها كــذلــك مــن تقلبات األمـــوال الساخنة 
التضخم، وبالتالي املستوي  الفائدة على مستويات  وأضــرار سعر 
في  تركيا  خطت  وقــد  االقــتــصــادي،  النشاط  ومستويات  املعيشي 
ها في أمس الحاجة نحو 

ّ
طريق التمويل اإلسامي خطوات هامة، لكن
تسريع الخطى لتافي مزيد من التعقيدات.

هل االقتصاد التركي 
مأزوم؟
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مهنا الحبيل

ال يــــزال صــــراع هــــذا الـــســـؤال قــائــمــا الــيــوم 
فــــي مـــجـــمـــل الــــحــــالــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، 
الــشــرس بــن اتجاهات إسالمية  والــتــدافــع 
واتجاهات علمانية. والسبب أنه لم تخلق 
مسارات منضبطة جاّدة متتابعة، تنتهي 
إلـــى تــدويــن مــيــثــاٍق يــصــدر، ثــم يــدفــع إلــى 
املوظف  غير  العام،  الفكري  الحوار  طاولة 
سياسيا، وغير الخاضغ ألسواق مناظرات 

التجييش والصخب الشعبوي.
ولقد أثبت املشهد الفكري الحالي أن صراع 
الدين  املوقف من فصل  الواقع في تحديد 
عن الدولة ال يزال يؤثر في دروس ما بعد 
الضخمة، والتي تقوم، في  العربي  الربيع 
الفكر املدني  األصــل، على محدودية وعــي 
فـــي الــحــالــة اإلســـالمـــيـــة، والــتــيــار املــتــشــّدد 
فيها، وعلى تطّرف االتجاهات الراديكالية 
يعيقان  فكالهما  الــعــربــيــة،  العلمانية  فــي 
الــعــقــد االجـــتـــمـــاعـــي. واملـــســـمـــى هـــنـــا، على 
الرغم من أنه حديث، أي العقد االجتماعي، 
إال أنه قديم في رحلة الحياة البشرية، إذ ال 
يمكن أن يتحقق تعاضد مجتمعي، يكّرس 
قانونه العادل وميثاقه األخالقي، من دون 
املدينة في  عقد اجتماعي، ويعتبر ميثاق 
عهد النبوة أحد صيغه، كما أنُه تكّرر في 

إبراهيم فريحات

َد الرئيس الثالث لجورجيا ميخائيل 
َ
ق

َ
اعت

في  بناها  التي  عالقاته  أن  ساكاشفيلي 
واشنطن خالل دراسته في جامعة جورج 
واشــنــطــن عـــام 1994 ســتــقــّربــه لــيــس فقط 
ــيــــض، ولــكــن  مـــن قــلــب ســـاكـــن الــبــيــت األبــ
أيضا ستجعله عضوًا مؤثرًا في التحالف 
ــــي الحـــتـــواء روســيــا،  األمــيــركــي - األوروبــ
متساويا معهم ليس فقط في الواجبات، 
ولــكــن فـــي حــقــوق الــحــمــايــة مـــن مــوســكــو 
لجورجيا  رئيسا  أصبح  وعندما  أيــضــا. 
ــا، تــفــانــى ســاكــاشــفــيــلــي فـــي خــدمــة  ــقـ الحـ
لبالده  العسكري  الــوجــود  ز 

ّ
فــعــز الــغــرب، 

إلـــى جــانــب قـــوات حــلــف شــمــال األطلسي 
ــــي الـــــعـــــراق وفــــــي كـــوســـوفـــو  ــو( فـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ )الـ
وفـــي أفــغــانــســتــان أيــضــا. وعــنــدمــا تــحــّرك 
االنـــفـــصـــالـــيـــون فـــي أوســـتـــيـــا الــجــنــوبــيــة، 
املدعومون من روسيا في داخل جورجيا، 
ثقة،  بكل  تــقــّدم ساكاشفيلي،   ،2008 عــام 
ــا أن تــحــالــفــه مــع  ــانـ لــلــقــضــاء عــلــيــهــم، ظـ
الكرملن.  مــن غضب  »الــنــاتــو« سيحميه 
وفي غضون خمسة أيام من بدء العملية 
ــان الـــتـــحـــّرك  ــ ــيــــة، كــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــــورجــ
كامل مقاطعتي  قد سيطر على  الروسي 
ــا أيـــضـــا،  ــازيــ ــخــ أوســـتـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأبــ
وأصــبــحــت الــدبــابــات الــروســيــة على بعد 
كيلومترات من العاصمة تبليسي، بهدف 
إطـــاحـــة ســاكــاشــفــيــلــي. لـــم تــتــحــّرك قـــوات 
نفسه وحيدًا  ووجــد  لحمايته،  »الــنــاتــو« 
بــمــواجــهــة الــــدب الـــروســـي، وكــــان أقــصــى 
لــه أن الرئيس الفرنسي  الــغــرب  مــا قــّدمــه 
ــى الــكــرمــلــن،  ــار إلــ ـــذاك، ســــاركــــوزي، طــ ــ آنــ
ساكاشفيلي،  عن  والعفو  السماح  طالبا 
على أن ال يعود إليها مرة أخرى، فوافقت 
مــوســكــو، واعــتــرفــت، فــي املــقــابــل، رسميا 

باستقالل املقاطعتن عن جورجيا. 
يتكّرر السيناريو نفسه اليوم في أوكرانيا، 
الصديق  األوكـــرانـــي،  الــرئــيــس  يعتقد  إذ 
ــد تـــــرامـــــب، فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــالــ ــدونــ الــــوفــــي لــ
ــر لــه  ــيـــوفـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أن »الــــنــــاتــــو« سـ
الــدعــم الـــذي يــريــد ملــواجــهــة االنفصالين 
املدعومن من روسيا في إقليم دونباس، 

محمد أبو رمان

أقــتــبــس عـــنـــوان كــتــاب الــصــديــق إبــراهــيــم 
تداعيات  الستنطاق  محاولة  فــي  غرايبة 
»أزمة األمير حمزة« التي شغلت، وما تزال، 
الــشــارع األردنـــــي، وتهيمن عــلــى أحــاديــث 
اهتماماتهم.  وتتصدر  العظمى  الغالبية 
 املدخل الرئيس لهذا املقال هو الحفر 

ّ
ولعل

بصورة أعمق في دالالت األزمة وأسبابها، 
وما يمكن أن يترتب عليها خالل املرحلة 

املقبلة؟
إذا كـــانـــت هــنــالــك مـــالمـــح رئــيــســيــة يمكن 
ــار إليها  املـــرور عليها كـــرؤوس أقـــالم )أشـ
ــذه الـــســـطـــور فـــي »الــعــربــي  مـــقـــال كـــاتـــب هــ
الــجــديــد«، هــل أتــاكــم مــاذا يصنع الــفــراغ«، 
مــصــداقــيــة  ــار  ــيـ ــهـ انـ فـــهـــي:   )2021/4/11
الرواية الرسمية في أغلب املجاالت، انهيار 
سمعة النخبة السياسية والفراغ املترتب 
على »غياب رجال الدولة«، تراجع أكبر في 
املكانة السياسية للحكومات وغيابها عن 
األحداث الكبرى، عجز املنظومة السياسية 
عن بناء ديناميكياٍت فّعالة في العالقة مع 
املــجــتــمــع، شـــرخ الــثــقــة املــرعــب بــن الــدولــة 

والشارع .. إلخ.
ــاءت فـــي ذروة  ــة جــ ــ  هـــذه األزمـ

ّ
املــفــارقــة أن

ــي مــئــويــتــهــا األولــــــى،  احـــتـــفـــال املـــمـــلـــكـــة فــ
الــثــانــيــة؛ وتخطيط  لـــولـــوج  ــتـــعـــداد  واالسـ
للمئوية  ســرديــاٍت  لبناء  الــقــرار«  »مطبخ 
األولى وسرديات للمئوية الجديدة تجمع 
الشباب األردني، وتبلور رؤيتهم الوطنية 
 سردية 

ّ
للمرحلة املقبلة، لتكون املفاجأة أن

الــدولــة وقعت في أزمــة مؤقتة، فكيف لها 
 طويلة املدى استراتيجية 

ً
أن تبني سردية

مقنعة؟
ــة، والــــحــــكــــيــــم هـــــو مــن  ــعــ ــافــ نــ رّب ضــــــــــاّرة 
م من أخطائه، 

ّ
يستفيد من الدروس، ويتعل

وُيـــحـــســـن الـــــقـــــراءة؛ ال أقـــصـــد الـــكـــتـــب، بــل 
األحـــــداث أيــضــا والـــتـــحـــوالت والــتــغــيــرات، 
 وقـــوع هـــذه األزمــــة، بــمــا حملته من 

ّ
ولــعــل

اســتــقــطــابــات داخــلــيــة شــديــدة واهـــتـــزازات 
يمنح  املستويات،  مختلف  على  وجدانية 
»عــقــل  بـــ للتفكير  فــرصــة  الـــقـــرار«  »مــطــبــخ 
عليها  للبناء  العبرة  استثمار  فــي  بـــارد« 
والخروج من املكابرة في معالجة األزمات 
ــل في 

ّ
الــعــمــيــقــة. والــعــبــرة الــرئــيــســيــة تــتــمــث

 لطرح 
ً
ضــــرورة الـــعـــودة إلـــى الـــــوراء قــلــيــال

السؤال األساسي: أين أخطأنا؟ وال أقصد 
ــة الــتــي اســتــجــدت أخــيــرا، بــل في  فــي األزمــ
املسارات والسياسات العامة والتوّجهات؟ 
ــــي  وكـــيـــف نــعــيــد تــعــريــف الـــنـــمـــوذج األردنـ
وخصائصه؟ وما هي األولويات الرئيسية 
لإلصالح العام في املرحلة املقبلة؟ وكيف 

إياد الدليمي

لم يعد ســّرًا الحديث عن التغلغل اإليراني 
ــّرًا أيــضــا الــقــول إن  فــي الـــعـــراق، ولـــم يــعــد سـ
إيران متحّكمة بالوضع داخل العراق، إلى 
الجديد  أن  غــيــر  تــصــورهــا،  ــٍة يصعب  درجــ
ربما في األمر أن إيران بدأت تخطط لبقاٍء 
طويل األمد في العراق، بقاٍء ربما سيكون 
مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تــفــكــيــكــه بــســهــولــة، 
خصوصا مع توفر كل اإلمكانات املطلوبة 

ملثل هذا النوع من البقاء واالستمرارية.
ــارب أن يــكــون  ــ تــمــلــك الـــيـــوم إيـــــران نـــفـــوذًا قـ
العراق، بمقّدراته  الكاملة على كل  الهيمنة 
وإمكاناته، هيمنة حّولت مدنا ومحافظات 
كثيرة في العراق إلى قواعد انتشار رئيسية 
ملليشيات والئية، مليشيات عراقية املظهر 
إيـــرانـــيـــة الـــجـــوهـــر، ال تــعــتــرف بـــالـــعـــراق إال 
ــتــــداد جـــغـــرافـــي طــبــيــعــي ومــذهــبــي  بـــأنـــه امــ
الفقيه،  للولي  بــوالئــهــا  تــديــن  ــران، فهي  إليــ
وال تــعــتــرف بـــأي والء دونــــه. ســعــت إيــــران، 
وخصوصا عقب نهاية الحرب على تنظيم 
الــدولــة اإلسالمية )داعـــش( إلــى دفــع القوى 
القوات  من  الطلب  إلــى  العراقية  السياسية 
األمــيــركــيــة الــتــي انــتــشــرت فــي الــعــراق عقب 
هيمنة »داعــش« على ثلثي مساحة البالد، 
لالنسحاب، وهو ما أثار الرعب في نفوس 
بعض القوى العراقية، ومعها دول مجاورة، 
ــرار كــــهــــذا، خـــصـــوصـــا وأنــــه  ــ ــ ــدور قـ ــ ــ مــــن صـ
سيعني، من بن ما يعنيه، هيمنة إيرانية 
ــا لــــدول  ــمــ ــدا دائــ ــديـ ــهـ ــالـــي تـ ــتـ ــالـ مــطــلــقــة، وبـ
ــــران مــا صنع  الـــجـــوار الــتــي بينها وبـــن إيـ
الـــحـــداد، الــســعــوديــة تــحــديــدا. عــقــب عملية 
قتل قائد الحرس الثوري اإليــرانــي، قاسم 
ســلــيــمــانــي، ومـــعـــه الـــعـــراقـــي نـــائـــب رئــيــس 
أبــو مهدي املهندس، في  الحشد الشعبي، 
الثاني  كانون  يناير/  بغداد، مطلع  مطار 
2020، في عملية أميركية، سارعت طهران 
إلى الضغط باتجاه دفع القوى السياسية 
العراقية إلى إصدار تشريع برملاني يجبر 
القوات األميركية على االنسحاب، وهو ما 
، وســـط غــيــاب مــن الــقــوى السنية 

ً
تــم فــعــال

والكردية التي رأت في القرار ردة فعٍل غير 
الدقة،  إن شئت  العواقب، وهــي،  محسوبة 
إيــرانــي ال متناٍه   من تغول 

ً
كانت متخوفة

على العراق بكامل مقّدراته. اليوم، وبينما 
إيــران لعودة الواليات املتحدة إلى  تستعد 

املنعطفات البشرية بن الشرق والغرب.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن املــشــكــلــة وتــفــكــيــكــهــا  وعـ
ــهـــا وعــــنــــهــــا مـــــــــــداوالت واســــعــــة،  ــيـ جـــــــرت فـ
غــيــر أنـــه لــم يــتــقــّدم مــن يعلق الـــجـــرس، في 
ــديـــن عن  تــحــريــر مــشــتــرك ملــفــهــوم فــصــل الـ
ــع، هـــنـــاك ســـؤال  ــواقــ ــذا الــ ــة. وأمــــــام هــ ــدولــ الــ
ــفــــصــــل، وهــــــو ربـــط  مـــرتـــبـــط بـــفـــهـــم هــــــذا الــ
املـــصـــطـــلـــح بـــالـــفـــكـــرة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة. والـــيـــوم 
ــي تــحــديــد  هـــنـــاك خـــلـــط عــمــيــق مــســتــمــر فــ
مساحة هذه العلمانية، فاملصطلح يحتاج 
، ال في 

ً
ــدة ــ شــرحــا، والــعــلــمــانــيــة ليست واحـ

ومساحة  مفاهيمها،  فــي  وال  اتــجــاهــاتــهــا، 
الدولة وعالقتها  مهمة من تحريراتها في 
املجتمع  حاجات  سياق  ضمن  هي  بالفرد 
اإلداريــــــة والــتــنــظــيــمــيــة، فــمــفــاهــيــم الــتــطــور 
الحقوقي والتقنن الدستوري والتنظيمي 
ــا مـــــا يــــصــــادم  ــهـ ــيـ ــــد فـ ــــوجـ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع ال يـ
الرسالة اإلســالمــيــة، بــل هــي مــن ضمن فقه 
كما  ودوراتـــهـــا،  املــعــاصــرة  للحياة  التطور 
ــا لــيــســت بــــالــــضــــرورة صــيــغــا جـــامـــدة،  أنـــهـ
وتطويرا   

ً
مراجعة تحتاج  تقنيناٌت  وإنما 

بــن حــن وآخـــر، لكن إلــى األفــضــل حقوقيا 
وأخالقيا وإنسانيا للفرد واملجتمع، وبناء 
قوة الدولة على قاعدة الصالح املجتمعي. 
الــعــام هــنــاك، في  وهـــذا الصالح املجتمعي 
املدنية، ما يعضده  الغرب وتجربته  رحلة 

تــنــعــدم أو تــتــراوح فيها مــســاحــة الــشــراكــة 
الشعبية، لكنها خليط من العلمانية ومن 
ديني، وال حــرج بوصف  بانتماء  التمّسك 
ــطــر الــعــربــي بــأنــه عــربــي ومــســلــم، ليس 

ُ
الــق

ظلما،  شرعيته  لــفــرض  الــحــكــم  بــه  ليتدثر 
ز بـــه الــقــيــم، وتـــدعـــم مسيرة 

ّ
وإنـــمـــا لــتــتــعــز

الدولة واملجتمع في عقد حقوقي تكافلي.
هــنــاك فـــرق جــوهــري بــن فــصــل الــديــن عن 

الــدولــة وفــصــل الــديــن عــن الــحــيــاة، فـــاألول 
الديني  الــتــوظــيــف  لــعــزل  تنظيمية  حــاجــة 
ــيــــة، أو أحــــــد أطــــــراف  الــــرســــمــ لـــلـــمـــؤســـســـة 
نـــــزاع يثير  قـــاعـــدة  الــــصــــراع، أو تــحــويــلــه 
جماعات تعّددية من أبناء الوطن، فتتوافق 
الــفــكــريــون  ومــمــثــلــوهــا  الــشــعــبــيــة،  اإلرادة 
والــنــيــابــيــون والــنــقــابــيــون، عــلــى مــنــع هــذا 
ــالـــح الـــعـــام  الـــتـــوظـــيـــف عـــلـــى حـــســـاب الـــصـ
الثاني، وهو فصل  والوحدة الوطنية. أما 
الــديــن عــن الــحــيــاة، ففيه تــعــّد وظــلــم للحق 
الشعبي وضمير الفرد الذي يمثل الغالبية 
العظمى، فهناك إشكاالت ضخمة، يفّجرها 
الـــحـــقـــوق  املـــصـــطـــلـــح، عـــلـــمـــا أن مـــفـــاهـــيـــم 
لتعريف  املسلم  املجتمع  وانتماء  القيمية، 
عربية،  وغير  عربية  مسلمة  بأنها  دولــتــه 
ال يتعارضان مع حق التشريعات املوائمة 
للمساواة الوطنية بن املسلمن وإخوتهم 
من غير املسلمن، غير أن امليزان الحقوقي 

والدستوري يجب أن يشمل الجميع.
ولو احتّجت أي جماعة إسالمية بأن هناك 
قـــانـــونـــا تــفــصــيــلــيــا ســيــاســيــا، تــنــتــجــه من 
فهمها فكر الشريعة، فهنا هذا القانون لم 
الــيــوم،  الــتــوافــق عليه  يــصــدر ولـــم يتحقق 
وظــلــت، خـــالل كــل دورات الــزمــن املــعــاصــر، 
رهنا ألنظمة قائمة بن مرجعية علمانية 
ــا نـــضـــجـــت فــكــرتــهــا  ــ ــة، فـــمـــتـــى مـ ــيــ ــنــ أو ديــ

فــلــتــتــقــدم بــهــا، وإن كـــان أحـــد أهـــم أســبــاب 
هذا العجز عدم فهم مساحة الفكرة املدنية 
املعاصرة  والــحــيــاة  الشخصية  والــحــقــوق 
فــي الــرســالــة اإلســالمــيــة الــتــي انتشرت من 
آسيا،  األفريقي حتى شــرق  الــغــرب  أقصى 
الــبــلــقــان فــي معركة  بــهــا مسلمو  وتــمــّســك 
كفاح خالدة، حولها الفيلسوف اإلسالمي، 
إلــى دولــة مدنية شــارك فيها  بيغوفيتش، 
تــوّرط  الـــذي  واملجتمع  عــقــديــا،  املختلفون 
وسيربينيتشا.  سراييفو  ذبــح  فــي  ــه 

ُ
قــادت

ــادر على  هـــذا الــتــقــديــر الــعــمــيــق املــتــمــكــن قــ
ــلــــدان  ــنــــاســــب بــ إنـــــتـــــاج رؤيـــــــــة مـــعـــرفـــيـــة تــ
املسلمن وأقلياتهم، وتشركهم في الحوار 
الحضاري، من دون أن يشّرع ما ينزع حق 
والتعريف  املسلم، وال حق غيره،  املجتمع 
الـــدســـتـــوري والــتــقــنــيــنــي يــضــبــط الــتــعــاقــد 
االجـــتـــمـــاعـــي بـــحـــســـب كــــل دولــــة.الــــشــــاهــــد 
توجب  الظرفية  االنتقالية  الحالة  أن  هنا 
على الجميع إخــراج أي وطــن من مساحة 
الصراع والفوضى إلى مساحة االستقرار 
ــــى بـــوابـــة  ــبــــداد إلـ ــتــ ــن االســ ــ ــم، ومـ ــاهـ ــفـ ــتـ والـ
العدالة، فبدونهما ال حياة للمسلمن وال 
أو ذاك  التيار  لم يقتنع هــذا  فــإن  لغيرهم، 
 الـــدوالـــيـــب في 

ّ
فــهــذا حــقــه، لــكــن ال يــضــعــن

عجلة نهضة الشعوب املطحونة.
)كاتب عربي في كندا(

واستعادة املنطقة الخاضعة لسيطرتهم 
جمهوريتي  وتــحــديــدًا  األم،  الـــوطـــن  إلـــى 
لوغانسك ودونيتسك الشعبيتن، اللتن 
أعــلــنــتــا انــفــصــالــهــمــا عـــن أوكـــرانـــيـــا عــام 
زال  ومــــا  زيــلــيــنــســكــي  طـــالـــب  لــقــد   .2014
يأمل بضم أوكرانيا رسميا الى عضوية 
»الناتو«، وهناك تقارير عن وجود قاعدة 
األمر  أوكرانيا،  للحلف جنوبي  عسكرية 
الــــــذي يــعــطــي إشـــــــــاراٍت مــقــلــقــة لــلــوجــود 
الــروســي فــي الــقــرم الــتــي سيطرت عليها 
روسيا عام 2014. وحديثا بدأت أوكرانيا 
إجـــــراء مـــنـــاورات عــســكــريــة مـــع »الــنــاتــو« 
تــزامــنــا مــع األجــــواء املــشــحــونــة فــي إقليم 
دونباس. لم يخف الجانب الروسي قلقه 
الكبير من املناورات العسكرية، ومن رّدة 
اتخاذها  لزيلينسكي  يمكن  الــتــي  الفعل 

تجاه االنفصالين في دونباس. 
لــلــصــراع أصــولــه املــتــفــاهــم عليها مــا بن 
الــقــوى الــعــظــمــى، والــتــي ال تــدركــهــا أو ال 
تريد أن تعترف بها القوى الصغرى، ظنا 
مصالحها  تحقيق  وسعها  فــي  أن  منها 
ــذه الــتــنــاقــضــات، فتجد  بــالــلــعــب عــلــى هــ
استخدمت  وقـــد  كــثــيــرة،  أحــيــانــا  نفسها 
ــــى قــواعــد  ــــود لـــهـــا. أولـ لــيــس أكـــثـــر مـــن وقـ
الــصــراع وأهــمــهــا أن هــنــاك سقفا مــحــّددًا 
للدعم الغربي في املناطق التي يعتبرها 
الــخــصــم الـــروســـي »مــســائــل أمـــن قــومــي«، 
حــيــث يقتصر عــلــى الــدعــم الــدبــلــومــاســي 
ــادي، ولـــكـــنـــه ال  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــاســــي واالقــ والــــســ
يصل، في أي حــال، إلى الدعم العسكري، 
إلى  الروسية  الدبابات  ولــو دخلت  حتى 
تبليسي أو كييف أو غيرها من العواصم 
ذات الحدود املشتركة مع روسيا. وليست 
هــــــذه الــــقــــاعــــدة جـــــديـــــدة، فـــقـــد أدركـــتـــهـــا 
موسكو أيــضــا منذ أزمـــة صــواريــخ كوبا 
عام 1962، عندما استنفر نوويا الرئيس 
آنـــذاك، جــون كينيدي، فما كان  األميركي 
أن سحب  إال  الــســوفــيــيــتــي  االتــــحــــاد  ــن  مـ
جميع صواريخه العسكرية من الجزيرة 

الكوبية املحاذية للحدود األميركية. 
خــســر ســاكــاشــفــيــلــي مــقــاطــعــتــي أوســتــيــا 
ــا، وكــــــــاد يــخــســر  ــ ــازيــ ــ ــخــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة وأبــ
ــى  ــه إلـ ــتــ ــتــــي دعــ ــة بـــحـــمـــاقـــتـــه الــ ــمـ ــاصـ ــعـ الـ

ولنظامنا  ألنفسنا  رؤيتنا  صياغة  نعيد 
ــمــــات الـــنـــظـــام  ومـــجـــتـــمـــعـــنـــا؟ ومــــــا هــــي ســ
السياسي األردني التي نريد تعزيزها في 
املرحلة املقبلة؟ كيف نرّسم القيم الوطنية 
واألخالقية والثقافة الوطنية ونعمل على 
وتنشئة  وتعليمها  وتجذيرها  تطويرها 

األجيال القادمة إليها؟
ممكن توضيح أهمية هــذا املوضوع من 
خــــالل أمــثــلــة قــلــيــلــة )قـــبـــل الـــخـــالصـــات(؛ 
ــن األزمــــــة،  غـــابـــت الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة عــ
 عــن أزمـــات 

ٌ
كــمــا غــابــت حــكــومــاٌت ســابــقــة

حــيــويــة ورئــيــســيــة، وســــادت فــي أوســـاط 
الــقــرار نــظــريــة خــطــيــرة، تتمثل بــاخــتــزال 
الــــجــــوانــــب  عــــلــــى  الـــــــــــــوزراء  رئــــيــــس  دور 
الــتــكــنــوقــراطــيــة واالقــتــصــاديــة والــفــنــيــة، 
وإبعاده عن ملف السياسة الداخلية، ما 
جعل رئيس الوزراء طرفا من بن أطراف 
املهمة،  الداخلية  السياسات  صناعة  في 
وفي أحيان يكون الرئيس طرفا ضعيفا 
أيــضــا. والـــســـؤال هــنــا، هــل هـــذه الصيغة 
السياسية التي تستدخل امللك في العمل 
ــيـــذي، وتــــرفــــع عــنــه  ــفـ ــنـ ــتـ الــتــفــصــيــلــي والـ
التي نريدها  جـــدران الحصانة، هــل هــي 
في املئوية الجديدة؟ وهل هي التي تخدم 
فكرة دولة املؤسسات السياسية القوية؟ 
وهــــــل تـــســـيـــر بـــنـــا نـــحـــو تـــعـــزيـــز مــلــكــيــة 
دســتــوريــة واضــحــة املــعــالــم، تــســّهــل على 
مؤطرة  بمهمات  القيام  األطـــراف  جميع 
دســـتـــوريـــا وقـــانـــونـــيـــا، أم الــعــكــس تــتــرك 
املــعــادلــة الــســيــاســيــة وقـــواعـــد الــلــعــبــة في 
وتداخل  والهالمية  الضبابية  مــن  حالة 

األدوار وتشعبها؟!
رأينا كيف تّم التعامل اإلعالمي )الداخلي( 
مع باسم عوض الله، وهو رئيس الديوان 
امللك، وشغل  امللكي سابقا، ومدير مكتب 
ــي قــلــب  ــة وكــــــان فــ ــويـ ــيـ ــع مــهــمــة وحـ ــواقــ مــ
ــل الــثــانــي  ــرار، وبــمــثــابــة الـــرجـ ــقــ مــطــبــخ الــ
ــا طــويــلــة، وحــتــى بعد  فـــي الــنــظــام أعـــوامـ
خـــروجـــه بــقــي مـــقـــّربـــا مـــن الـــقـــصـــر، حتى 
وقــت قــريــب جـــدًا، ثــم يتهم بتهم خطيرة، 
وقبله شخصياٌت استلمت مواقع خطيرة 
وعلى درجة عالية من الحساسية، وكانت 
والعباد،  البالد  تحكم وترسم في مصير 
كمديري املخابرات )أغلبهم خرج بطريقة 
من  املاضية  عــامــا  العشرين  فــي  مخجلة؛ 
الذهبي  بمحمد  مــرورًا  البطيخي  سميح 
خصم عوض الله اللدود، وهو في السجن 
حاليا بتهمة الفساد، وصــواًل إلى عدنان 
الــجــنــدي الـــذي أقــيــل بعد اتــهــام مجموعة 
ضباط لديه برسالة ملكية بأدوار خطيرة 
ومـــشـــبـــوهـــة(، وبـــعـــض قــــيــــادات الــجــيــش 
اتــهــمــوا  ووزراء،  وزراء  ورؤســــــاء  ســابــقــا 

االتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس 
مواتية  فرصة  تــرى  فإنها  تــرامــب،  السابق 
النــســحــاب أمــيــركــي مــن الـــعـــراق، خصوصا 
ــــران  ــــى إقــــنــــاع إيـ ــــط ســـعـــي واشـــنـــطـــن إلـ وسـ
بـــالـــعـــدول عـــن تــنــفــيــذ مــزيــد مـــن الــخــطــوات 
الــتــصــعــيــديــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا 
النووي. وتقوم املليشيات الوالئية التابعة 
إليران في العراق، من وقت إلى آخر، بعمليات 
الــقــواعــد األميركية في  قصف ملــا تبقى مــن 
العراق. هناك اليوم قواعد عسكرية إيرانية 
بــالــفــعــل انــتــشــرت فــي الـــعـــراق، ولــعــل جــرف 
الصخر، املنطقة الزراعية جنوب بغداد، وتم 
ــــان الــحــرب عــلــى »داعـــش«  تهجير أهــلــهــا إّب
عــام 2014، مثال صــارخ على هــذا الوجود، 
حــيــث تفيد مــصــادر عــســكــريــة عــراقــيــة بــأن 
هذه املنطقة تمثل قاعدة عسكرية إيرانية، 
فيها مئات من املستشارين، باإلضافة إلى 
قــواعــد صــاروخــيــة بعيدة املـــدى، ومصانع 
عــســكــريــة. بــخــالف جـــرف الــصــخــر، تــتــوارد 
أنباء عن وجود عسكري إيراني في منطقة 
النخيب )غرب( واملحاذية للحدود العراقية 
الــســعــوديــة، حــيــث تــفــيــد تــقــاريــر بـــأن هــذه 
املنطقة تحّولت إلى قاعدة عسكرية إيرانية 
وتضم  والئية،  مليشيات  تديرها  ضخمة، 
مــئــات املــســتــشــاريــن اإليــرانــيــن، بــاإلضــافــة 
إلى قواعد صاروخية بعيدة املدى. وهناك 
أيــضــا وجــــود عــســكــري إيـــرانـــي عــلــى طــول 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة مــع الــســعــوديــة )طولها 
بمهاجمة  لــهــا  مـــا ســمــح  كــيــلــومــتــر(،   800
الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــديـــدا شـــركـــة أرامـــكـــو في 
مــنــطــقــة بــقــيــق ســبــتــمــبــر/ ايـــلـــول مـــن الــعــام 
مــلــيــشــيــاويــة  فــصــائــل  تــبــنــت  2019، حــيــث 
والئية عراقية تلك الهجمات، على الرغم من 
اتهام الرياض جماعة الحوثين في اليمن.

واليوم تبني إيران قواعد عسكرية لها في 
الــعــراق، بعلم حكومة بــغــداد أو مــن دونــه، 
تسعى إلى أن تكون قواعد دائمة. ولكن هل 
الــبــقــاء،  هـــذا  كلفة  تتحمل  أن  إليــــران  يمكن 
فــي بــلــد بـــات شعبه يـــرى فــي نــظــام الحكم 
اإليراني عدوه األول؟ ستكون تكلفة البقاء 
اإليراني في العراق مرتفعة جدا، خصوصا 
ــتـــشـــرائـــه  ــرار الـــفـــســـاد واسـ ــمــ ــتــ فــــي ظــــل اســ
في  الحياة  تفاصيل  كل  على  وانعكاساته 
السياسية في  الطبقة  البالد، وفشل عموم 

إيجاد مخرج للبلد وأزماته املستفحلة.
)إعالمي عراقي(

فـــي مــصــالــح األفــــــراد والـــشـــعـــوب، وفــيــه ما 
ــُع 

َ
ُيــداف ذلــك، ولكنه  اليوم عن تحقيق  عجز 

فــهــل  لـــلـــشـــعـــوب،  الــســيــاســيــة  اإلرادة  عـــبـــر 
تحييد  فــي  الشعبية  الــيــوم  إرادة  نجحت 
فال  كـــال...  الشعب؟  طبقات  عــن  الرأسمالية 
تزال دروس تجربتها قائمة، لكنها سبكت 
وسائط مهمة تحتاجها الشعوب، والكفاح 
هو في انتزاع مصالح الفرد وحقوقه، بداًل 
النفعية،  السياسية  األحــــزاب  مكاسب  مــن 
أو الـــقـــوى الــعــمــيــقــة املــــوجــــودة أيـــضـــا في 
ــرب. هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــطــبــيــقــات  ــغـ عــالــم الـ
ــة مـــحـــل تــنــافــس  ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ الــتــشــريــعــيــة والـ
وحضور لإلسالمين فيه، وال حرج لديهم 
فـــي ذلــــك، وقـــد ُيـــقـــال عــنــه إنـــه نــظــم إداريــــة 
لتحقيق اإلرادة الشعبية، ويمكن أن ُيطلق 
للدولة  منتج  أنــه  بعضهم،  بحسب  عليه، 
املدنية العلمانية. وفي الحقيقة، هنا يبرز 
اإلشكال عن املصطلح، ال املفهوم، فالقياس 
ــّدد لــفــهــم هــــذه الــحــيــاة  ــعـ ــتـ هــنــا واســـــع ومـ
املعاصرة في الدولة، وعالقتها باملجتمع، 
وليس  املصطلح،  بحسب  املــوقــف  فيتغير 
بحسب حقيقة املوصوف. وهنا يبرز سؤال 
دينية،  بمرجعية  القائمة  الـــدول  هــل  آخــر: 
ــكــّيــف مــع وجـــودهـــا اإلســالمــيــون، 

َ
والــتــي ت

علمانية أم إسالمية؟ هي ليست ال هذا وال 
مستبدة،  أو  نظم شمولية  غالبا  ذاك. هي 

االعتقاد بأن الغرب سيحميه من روسيا 
الــتــي تنظر إلـــى الــصــراع الـــحـــدودي معه 
عـــلـــى أنـــــه أمـــــن قـــومـــي ملـــوســـكـــو، ويـــبـــدو 
أن  قــبــل   

ً
مــمــثــال كـــان  الــــذي  أن زيلينسكي 

املهنية  أثــرت خلفيته  قــد  رئيسا،  يصبح 
الدور  في  فاندمج  كثيرًا،  عليه  بالتمثيل 
 مما يجب، وأصبح يرى أن في 

ً
أبعد قليال

وسعه ترتيب األوضاع على هواه، تماما 
أيضا  وبــإمــكــانــه  يفعل كممثل،  كـــان  كــمــا 
اســتــدعــاء الــغــرب عــســكــريــا إلـــى أوكــرانــيــا 
 لــه مشكلته مــع روســيــا فــي إقليم 

ّ
لــيــحــل

دونباس. 
يمكن لزيلينسكي أخذ العبرة ليس فقط 
من ساكاشفيلي، ولكن أيضا من الرئيس 
األرمــيــنــي نــيــكــول بــاشــنــيــان، الــــذي غــازل 
الغرب بعد وصوله إلى الحكم عام 2018، 
فــمــا كــــان مـــن الــكــرمــلــن إال أن بـــاعـــه إلــى 
تركيا وأذربيجان، فتوّرط في حرب دامت 
شــهــرا ونــصــف الــشــهــر، انــتــهــت بتوقيعه 
صك التنازل عن إقليم ناغورنو كاراباخ، 
وفي العاصمة الروسية وبوساطة بوتن 
حيث  أيضا،  عرشه  يخسر  وربما  أيضا، 
بتنحيته  املطالبة  املــظــاهــرات  تتوقف  لــم 
فــي أرمــيــنــيــا، وذلــــك كــلــه والـــغـــرب يــتــفــّرج 
على حليفه الذي يأمل باستخدامه فترة 

أطول في مناكفة الكرملن.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني(

بالفساد وآخرين تّمت شيطنتهم إعالميا، 
ــر بهم  ــّهــ ــ

ُ
وبــعــضــهــم بــعــد أن اتـــهـــمـــوا وش

ــة، ولــم يخرج من  أعــوامــا خــرجــوا بــال إدانـ
الــنــواب  الــحــالــة حتى رئــيــس مجلس  تلك 
الــســابــق، عــاطــف الـــطـــراونـــة، وعــائــلــتــه، إذ 
ــارات قــضــائــيــة مــرتــبــطــة  ــســ دخـــلـــوا فـــي مــ
بــالــفــســاد، بــعــدمــا كـــانـــوا فـــي ذروة الــقــوة 

السياسية واالقتصادية. 
السؤال املترتب على ما سبق؛ هل هذا أمر 
ــّحـــي؟ أم يــشــيــر إلـــى اخــتــالل  طــبــيــعــي وصـ
كبير في عملية تصعيد النخب على رأس 
واملهمة؟  والرئيسية  الحيوية  املؤسسات 
وفـــي آلــيــات الــرقــابــة؟ وفـــي تــرســيــم العمل 
املؤسسي الصحي الذي يساعد على بناء 
منظومة دقيقة ومحترمة حتى ال يصبح 
مصير كــل رجــل دولـــة فــي املــرحــلــة املقبلة 
مــحــفــوفــا بــالــشــيــطــنــة واإلهـــانـــة واالتـــهـــام، 
مــاذا  ذلــك أصــبــح نتيجة طبيعية؟!   

ّ
وكـــأن

يمكن أن نفعل لنتجنب ذلك؟
مثال آخر عن حالة االستقطاب الشديد في 
املجتمع والشارع في »أزمة األمير حمزة«؛ 
وانـــتـــشـــار ثـــقـــافـــة »الــــزعــــرنــــة اإلعـــالمـــيـــة«، 
والشيطنة  الخطيرة  التهم  تبادل  بمعنى 
املتبادلة ليس فقط بن اإلعالمين في هذا 
الطرف أو ذاك، بل حتى في أوساط الشارع 
ــد شــــعــــرت بـــالـــرعـــب الـــشـــديـــد،  ــ ــفـــســـه، وقــ نـ
بالعقلية  املسكونة  التعليقات  أقـــرأ  وأنـــا 
التخوينية؟ والــســؤال: هــل مثل  األحــاديــة 
ــالــــدولــــة واملـــجـــتـــمـــع؟  هـــــذه الـــلـــغـــة تـــلـــيـــق بــ
ل 

ّ
وهــل هــذه الــحــال أفــضــل وأضــمــن، وتمث

الــــنــــمــــوذج األردنــــــــــي الـــــــذي نـــطـــمـــح إلـــيـــه، 
وكلفتها أقل من كلفة اإلصــالح السياسي 
الذي يستدخل املعارضة الوطنية املعتدلة، 
ويطور اإلعالم، ويسمح بأصوات إعالمية 
تمتلك مــصــداقــيــة وســمــعــة جــيــدة، وتملك 
املــهــارات والــروايــة لتدافع عــن الــدولــة؟ أي 
كلفة أكبر على الدولة وعلى القيم الوطنية 
واألخـــــالقـــــيـــــة، كـــلـــفـــة الــــتــــعــــّدديــــة وحـــريـــة 
القمع والتشويه  أم كلفة  التعبير والــرأي، 
نــريــد أن نمضي  والــشــيــطــنــة؟ وأي مــســار 

إليه؟
نعود إلى الخالصات بعد األمثلة السابقة، 
ــال، ونــــتــــســــاءل: مــــا هــو  ــقــ ــــى عــــنــــوان املــ وإلــ
األردن املمكن، أي الذي نستطيع أن نحققه 
ونصل إليه؟ وما هو »األردن املرعب« الذي 
نريد أن نبتعد عنه ونخشى منه؟ ألم يأن 
أكثر دقة  املسارات بصورة  نقرأ  أن  األوان 

وموضوعية ووطنية؟
)كاتب ووزير أردني سابق(

فصل الدين عن الدولة بين فكرتين

ولََك يا زيلينسكي 
في ساكاشفيلي عبرة

بين »األردن الممكن« 
و»األردن المرعب«

قواعد إيران العسكرية 
في العراق

الحالة االنتقالية 
الظرفية توجب على 

الجميع إخراج أي 
وطن من مساحة 

الصراع  إلى مساحة 
االستقرار والتفاهم

خسر ساكاشفيلي 
مقاطعتي أوستيا 

الجنوبية وأبخازيا، 
وكاد يخسر العاصمة 

بحماقته

أي كلفة أكبر 
على الدولة وعلى 

القيم الوطنية 
واألخالقية؟ 

كلفة التعّددية 
وحرية التعبير 

والرأي، أم كلفة 
القمع والتشويه 

والشيطنة؟

آراء

عيسى الشعيبي

العدد على ذلك شاع املخبوء،  نعلم أن السر يكون بني اثنني ال ثالث لهما، فــإذا زاد 
ولو بعد حني. ونعلم أيضًا أن الشأن الخاص، الجارح أو املؤلم، يظل قابعًا في دهاليز 
أن  العمر، كما نعي كذلك  نهاية  فــي  مــع صاحبه  ُيــدفــن  أن  إلــى  الشخصية،  الــعــوالــم 
 بني األزواج واألحباب وأرباب الحرف والسوابق 

ً
هناك أسرارًا أخرى تبقى محفوظة

وغيرهم، وينطبق األمر ذاته على الشركاء والحلفاء والعمالء، وكل من يتعهد لنظيره 
أداء خدمة، أو تنفيذ خطوة، بموجب تعاقٍد ما. أما املستهجن، الخارج عن املألوف، 
العصي على الفهم، فأن يتوافق عدوان، ضمنًا وبصمٍت مطبق، على دفن سر خطير 
يخّصهما، وأن يتشاركا في التكتم عليه لتحقيق مصلحة مؤقتة، وغير متماثلة لكل 
منهما، وأن يواصال معًا لعبة »لم سمعت لم رأيت« إلى أن يأتيك باألخبار من لم تزّود، 
تمامًا على نحو ما جرى، عامني وأكثر، من معارك وقعت في أعالي البحار، وعلى 
 ألسبابها، 

ٌّ
أعتاب املضائق البحرية، بني إيران وإسرائيل، الدولتني اللتني تجاهلتا، كل

تلك الوقائع املثيرة، وعمدتا إلى التعتيم عليها حتى األمس القريب.
ة تكتم إسرائيل على تلك الوقائع الجارية بعيدا عن 

ّ
ليس عسيرًا على املرء تفكيك عل

اء، ال سيما وأن الدولة العبرية هي املعتدية 
ّ
األنظار، انطالقًا من سياسة الغموض البن

باأللف والالم، وال عجب في أن تستمرئ الدولة املتحّرشة، بحكم نزعتها التكوينية، 
القط والفار،  لعبة  أنها تتقن  بالطول والعرض، طاملا  الجغرافي  التنّمر على جوارها 
غير أن من العسير حقًا هضم علة إذعان إيران لقواعد منطق األشقياء، القائم بدوره 
قدم نفسها دولة 

ُ
على منطق الغلبة واالستقواء، خصوصا أن الجمهورية اإلسالمية ت

مرهوبة الجانب، ال تنام على ضيم، وسبق لها أن هّددت بمحو إسرائيل عن الخارطة 
في غضون دقائق معدودات. قبل نحو شهر، تناقلت الصحف األميركية ووكاالت 
نبأ تعّرض نحو 20 سفينة  األنباء، وفق معلوماٍت مسّربة من دوائــر استخبارية، 
إيرانية، خالل العامني الفائتني، لهجمات إسرائيلية متفّرقة، غير أن ضرب إسرائيل 
يها شبه 

ّ
 إيرانية مرابطة قرب مضيق باب املندب، قبل نحو أسبوع، وتبن

ً
 حربية

ً
قطعة

الرسمي هذه الواقعة، املتزامنة مع إعادة املفاوضات حول البرنامج النووي اإليراني قي 
فيينا، كان بمثابة إعالن السر املدفون على املأل، جهارًا نهارًا، أو قل إخراجه نهائيًا 
من دائرة التكتم والغموض، األمر الذي قد يفتح جبهة مضافة للمواجهة القائمة بني 
الطرفني على عدة جبهات، أوسعها في سورية وأضيقها في لبنان، ناهيك عن الحرب 
السيبرانية، وعن الحرب الضروس في مجال االستخبارات ضد املفاعالت النووية، 
وعن اغتيال كبار علماء البرنامج الذي تعقد عليه طهران الرهان كل الرهان. وأحسب 
أن التوافق الصامت بني الجانني على كتمان هذا السر املوجع إليران ناجٌم عن إدراك 
طهران املسبق فداحة الدخول في مواجهٍة علنيٍة ومفتوحة، وربما غير متكافئة مع 
الذئب اإلسرائيلي الذي أدار معركة قاسية من جانب واحد، على جبهٍة له فيها اليد 
العليا، وفي نطاقات تحت السيطرة، من دون تلقي أي تبعات، حيث كانت حصيلة 
األكــثــر، مقابل نحو عشرين  اثنتني على  أو  واحـــدة،  الحرب سفينة إسرائيلية  هــذه 
قطعة إيرانية، األمر الذي كان من شأن اإلقرار به هكذا أن يقّوض صورة الجمهورية 
املجاهدة ضد االستكبار، وأن يخصم املزيد من رصيدها الغاّص باملبالغات والتهويل 

عن مضائها الحربي.
 لدوافعها الخاصة بها، يبدو 

ّ
وبعد انكشاف السر الذي دفنته إيران وإسرائيل معًا، كل

أن نظام املاللي يقتدي باملثل الشعبي »الُغلب مع الستيرة وال الُغلب مع الفضيحة«، 
إال أنه بعد أن بات السر مضغة في أفواه العامة، يتضح أن هناك من يخشى تجّرع 
كأس السم ثانية )ليس مع العراق هذه املّرة(، ونعني بذلك التوّرط بمواجهٍة مفتوحٍة 
ومكلفة، مع هذا املتطاول على الجمهورية اإلسالمية في البر والجو والبحر، وأحيانًا 
في ُعقر دارهــا، وربما لم تسقط من الذاكرة اإليرانية سابقة تدمير وإخــراج بحرية 
الحرس الثوري من العمل، في أواخر الحرب مع العراق عام 1988، خالل نهار واحد، 

تحت ضرباٍت أميركيٍة مكثفة.

معن البياري

صحيٌح إلى حد غير قليل ما جاء في تقريٍر ملجلة إيكونوميست البريطانية، نشرته 
أبناء  وإن  تراجع عربيا،  الناعمة ملصر  القوة  تأثير  إن  املــاضــي،  األســبــوع  في عددها 
 في فهم اللهجة املصرية مثل آبائهم الذين اعتادوا عقودا على 

ً
األلفية يجدون صعوبة

مشاهدة منتوجات الدراما والسينما املصريتني. ولئن اشتمل التقرير على بعض ما 
 وموثوقة، بشأن توجيه 

ٌ
ة ومعارضة، متابعة

ّ
هو معلوم، مما جاءت عليه مصادر مستقل

املخابرات وأجهزة األمن وهيئاٍت رسمية معنيٍة باإلعالم في مصر محتوى صناعة 
الترفيه واإلنتاج الدرامي، فإنه أيضا جاء على ما سّماه »هــوس« الرئيس عبد الفتاح 
ه التلفزات في مصر. وإنه لهذا السبب، أوكل لرجال 

ّ
السيسي بالسيطرة على ما تبث

ه للمصريني، و»بدرجٍة متطّرفة، حتى باملعايير املصرية«. 
ّ
املخابرات اختيار ما يجب بث

واصل 
ُ
ولهذا التقرير في املجلة البريطانية املقّدرة قيمته، بالنظر إلى اتساقه مع ما ت

 تحت 
ً
صحف أميركية وأوروبية وازنــة نشره عن أحــوال املصريني التي تــزداد تعاسة

حكم السيسي، بالنظر إلى تفاقم الفقر والبطالة ونقصان العدالة االجتماعية. وأيضا 
بالنظر إلى صلة إحاطة »إيكونوميست« عن هيمنة املنظور األمني على محتوى الدراما 
 عن 

ٌ
 دولية

ٌ
نتجة ملوسم شهر رمضان الحالي، بما تعلنه هيئاٌت حقوقية

ُ
التلفزيونية، امل

ترّدي أوضاع حقوق اإلنسان في مصر. يأتي التقرير على أن الرقابة الحكومية كانت 
السلطة في عهد حسني  أن  إلــى  الوقت نفسه،  قائمة قبل السيسي، لكنه يشير، في 
مبارك كانت تأذن ملسلسالٍت وأفالم تصوير الفساد وتوحش الشرطة، األمر الذي لم 
يعد ُمباحا، بل صار من غير املسموح تصوير الفقر املدقع، بل وبات مطلوبا تظهير 
الناجم  النظام  دا ما ذهبت إليه »إيكونوميست« أن 

ّ
رجــال الشرطة طيبني. وليس مؤك

عن االنقالب العسكري في 2013، برئاسة السيسي، يشعر بأن األفالم القديمة التي 
البوليس، كانت عامال في تغذية  صــّورت فظاظة رجــال أمــن، وشــرور مسؤولني في 
احتجاجات املصريني ضد الشرطة في يناير/ كانون الثاني 2011، والتي آلت إلى الثورة 
املعلومة التي أنهت حكم مبارك. وهنا تصُدق املجلة في أنه يغيب عن مدارك القائمني 
على النظام أن تلك االحتجاجات كانت في طورها األول نتيجة سلوك الشرطة، سيما 
وقد أشعلتها واقعة مقتل الشاب خالد سعيد في مركز احتجاز أمني في اإلسكندرية. 
 تقدير، أن يقنع أحٌد نفسه بأن املصريني ما عاينوا القمع والتجّبر 

ّ
ومن البالهة، في أقل

إال على شاشات السينما والتلفزيون، فيما هم يرفلون بحناٍن غزير من األمن والشرطة. 
الثاني من مسلسل  ومن املقّرر أن ُيعرض في موسم درامــا رمضان الحالي الجزء 
»االختيار« الذي شوهد األول منه في رمضان العام املاضي. ومن املتوقع أن يأتي على 
»بطولة« الشرطة املصرية في إنهاء اعتصام الساخطني على االنقالب العسكري في 
صيف 2013 في ميدان رابعة العدوية في القاهرة. واملعلوم أن مذبحة كبرى تمت في 
العملية املشهودة، واملعلوم أيضا أن هذا املسلسل من إنتاج شركة سينرجي لإلنتاج 
الفني، التابعة ملجموعة »الشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية« التي تملكها املخابرات 
املصرية، وهذه باتت، إلى حد بعيد، في السنوات األربع املاضية، تكاد تحتكر إنجاز 
أكبر املسلسالت في مواسم رمضان، حيث تقّدم في  املوسم الراهن 20 عمال دراميا، 
وكان مقّررا أن ُيعرض من إنتاجها مسلسل »امللك«، عن الفرعون أحمس، لوال وقف 
تصويره، بعد انتقاداٍت واسعة طاولت مغالطات تاريخية فادحة فيه، وذاع أن السيسي 
هو نفسه من أمر بوقفه. وليست املّرة األولى التي تلتفت »إيكونوميست« إلى أحوال 
ر على جرعٍة 

ّ
الدراما املصرية في عهد السيسي، لكن تقريرها األسبوع املاضي توف

مضافٍة من تشخيص اإلطار العام الذي يتم ضمنه إنتاج هذه الدراما، لتنتهي إلى أن 
»قطاع الترفيه في مصر في خدمة األمن«. وال يحسبه صاحب هذه الكلمات تقريرا 
شحط الذئب من ذيله، وليس من فائض االعتداد بالذات أن يشار هنا إلى أن »العربي 
األعلى  للمجلس  الــدرامــا  لجنة  الــحــال، وبتوجيهات  بهذا  مــرة  أحــاطــت غير  الــجــديــد« 
الهيمنة األمنية على قطاع  الــذي بلغته  لتنظيم اإلعــالم، في هذا الخصوص، وباملدى 
الذي  البريطانية في  املجلة  أن يجد تقرير  بالغ األهمية  أنه من  الــدرامــي، غير  اإلنتاج 

ه شاهدا آخر على تراجٍع ماثٍل لقوة مصر الناعمة عربيا.
ْ
أوردت

محمد طلبة رضوان

األرض،  في  املصريون  يسمعه  بل  السماء،  في  املسلمون  يستطلعه  ال  آخــر،  هــالل 
ويدندنون به »شهرًا بطوله« ترحيبًا بالشهر الكريم. وحده الكريم، يعلم، ملاذا عاشت 
هذه األغنية أكثر من نصف قرن، وتحّولت من أغنيٍة إلى نشيد وطني لشهر رمضان، 
 من سبقها، وعجز من جاءوا بعدها عن أن يغنوا مثلها، وصارت 

ّ
ووقف خلفها كل

 وهي في يده، ال 
ّ
 معها، ال ُيؤذن له بالدخول، إال

ّ
هي ورمضان متالزمني، ال يأتي إال

 مع أنغامها العذبة، وكلماتها السهلة، 
ّ
يشعر به الناس، وال يستنشقونه في الهواء، إال

وأدائها بصوت محمد عبد املطلب، الذي يشبه األذان.
كتب األغنية الشاعر حسني طنطاوي، ومنحها للمطرب محمد شوقي وامللحن سيد 
مصطفى، وظهرت في العام 1943 في شهر رمضان، ولم يشعر بها أحد. ماتت، أكثر 
الشريف، ونفخ فيها من روحه،  ، محمود 

ّ
الفذ امللحن  من عشرين عامًا، حتى جاء 

اها »أبو النور« محمد عبد املطلب، وأذيعت، في العام 1965. ال تنتهي 
ّ
فأحياها، وغن

أحــداث  الحدثني  توسطت  فقد  نجاحها،  ثم  األول،  فشلها  عند  املدهشة  التفاصيل 
املطلب،  الكريم على عبد  بالكريم،  الشهر  لوصف  الحقيقي  باملعنى  خبرك 

ُ
ت كثيرة، 

والكريم على أجيال من املصريني والعرب »السّميعة«. ذهب املؤلف إلى مطرب آخر، 
الــقــادر، صاحب  عبد  أحمد  هو  الناجحة،  الرمضانية  باألغاني  اشتهر  »طلب«  قبل 
»وحوي يا وحوي« وغيرها، اعتذر، ألّن اإلذاعة ال تسمح بتسجيل أكثر من أغنية في 
موضوع واحد، وأهداها لعبد املطلب، وكان أبو النور »مزنوقًا في فلوس« فوافق على 
غنائها ليحصل على ستة جنيهات، ولّحنها الشريف مقابل خمسة جنيهات، وكلفت 
الصعبة  والــظــروف  األقـــدار  الــفــرقــة، 20 جنيهًا. هكذا ساقت  »الــغــنــوة« بعد حساب 

والروتني اإلذاعي محمد عبد املطلب إلى أغنيته، األهم واألجمل واألكثر خلودًا.
كانت اإلذاعة، في ذلك الزمن، املصدر الرئيس لثقافة املصريني. كان التلفزيون وليدًا، 
العيال،   حوله 

ّ
يلتف  حــارة، 

ّ
كــل امليسورون. جهاز واحــد في  إال  وغاليًا؟ ال يشتريه 

 بيت، ومقهى. وكانت األغنية من أكثر 
ّ

للفرجة على الفيلم. أما الراديو فكان في كل
 مرة 

ّ
، حتى أّن عبد املطلب قال مازحًا: »لو أعطوني جنيهًا واحدًا عن كل

ً
األغاني إذاعة

أذاعوا فيها األغنية لصرت مليونيرًا«.
في بداية الثمانينات، كان التلفزيون هو البطل، وقّرر املخرج يسري غرابة أن يحمل 
أيــام  وأول  الــرؤيــة،  ليلة  مــن  لقطات حقيقية  لتصوير  الــشــارع،  إلــى  ويــنــزل  الكاميرا 
أما  لألغنية،  الثاني  »الكليب«  هــذا هو  كــان  وإذاعتها مع »رمضان جانا«.  رمضان، 
م يشتهر. طافت كاميرا 

َ
األول فقد صوره عبد املطلب، وهو يرتدي جلبابًا ريفيًا، ول

أيام،  التلفزيون على ميادين مصر وشوارعها وحواريها ومساجدها، طوال ثالثة 
التقط  وأداًء.  ولحنًا،   ،

ً
كتابة أبدعتها،  التي  الـــروح«  »تحضير  وتعيد  األغنية،  تطارد 

الناس في الشوارع؛ وقفتهم أمام املحالت، طوابيرهم أمام الحلواني، انبهارهم برقصة 
»الكنفاني« الصوفية أمام الفرن، وريشته البديعة، ونسيجه املتقن... طبلة املسّحراتي، 
وعــظــة الشيخ فــي املــســجــد، واملــــآذن و»كـــهـــارب« الــنــور املــلــّون، والــفــوانــيــس فــي أيــدي 
األطفال، واملقاهي. بذل املخرج وفريقه جهدًا كبيرًا، وكان التصوير الخارجي غريبًا، 
 مكان، ورفض بعض املشايخ دخول الكاميرا 

ّ
ونــادرًا. التف املصريون حوله في كل

 أّن التجربة نجحت، على بساطتها وتواضع إمكاناتها، وكان الشهر 
ّ
إلى املسجد، إال

كريمًا مع األغنية مرة أخرى.
ما السّر؟ السّر في الشارع، السحر في الشارع، الفن في الشارع. اجتمع لهذه األغنية 
مــؤلــف هـــاٍو، يكتب ملــزاجــه، ومــلــّحــن بــمــذاق الـــحـــواري، ومــطــرٌب عرفته املــقــاهــي، قبل 
اإلذاعة واملسرح والسينما )وبعدها(. من هنا جاءت »رمضان جانا« بصوت الناس، 
ووجداناتهم، تعّبر بهم عنهم، تحكيهم ألنفسهم، تحملهم إليهم، عاشتهم فعاشوها. 
ما زلت أذكر أمي وهي ترتب لرمضان، قبله بشهر، أبي وهو يشتري الياميش )فواكه 
مجففة( في أول شعبان، قبل الزحام، ومعهما أذكر األغنية: »من إمتى واحنا بنحسب 
 وشابًا، ابنًا وأبًا. هنا يبدو املعنى الحقيقي 

ً
لك ونرتب لك...« فأراني في كلماتها، طفال

ه أنا وأنت.
ّ
ه منا، ألن

ّ
ألوصاف مثل »فّن أصيل« و»فّن جميل«... هو كذلك ألن

سر مشترك بين عدوين لدودين عندما تحّدثنا »إيكونوميست« 
عن الدراما المصرية

»رمضان جانا«... أغنية أم هوية؟
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آراء

نزار قنديل

يـــصـــّر نــفــر مـــن مــصــريــن مــنــتــســبــن للعمل 
اإلعــــامــــي، قــلــيــل مــنــهــم بــحــســن نــيــة، وكــثــيــر 
ــتـــواطـــؤ يـــبـــدو مـــفـــضـــوحـــا، مــــع نـــظـــام عــبــد  بـ
الــفــتــاح الــســيــســي، عــلــى الـــدفـــاع عـــن تــوقــيــع 
كارثي لديكتاتورهم املفضل، في العام 2015 
في الخرطوم، على ما سّمي »اتفاق املبادئ«، 
الـــخـــاص بــتــشــيــيــد ســـد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي، 
كــيــف ال وهــــو الـــــذي يــخــلــصــهــم مـــن عــدوهــم 
الفكري اللدود، بالقتل، واالعتقال، والتشريد؛ 
ــن تــجــاه خــلــق الــلــه،  ثـــم يــوفــر لــهــم املــــاذ اآلمــ
ــاء أنــهــم »ضـــد كـــل هــــذا، لــكــن مـــا باليد  بـــادعـ
حيلة، وقد أصبح أمرًا واقعا، علينا التطبيع 
ــتـــعـــايـــش«، وصـــــوال إلــــى االنــســجــام  مــعــه والـ

والتماهي؛ دفاعا عن »بقاء الوطن«! 
ــذي ُيــبــنــى عــلــى جــمــاجــم  ــ ــذا الـ ــن« هــ ــ أي »وطــ
مــواطــنــيــه وعــظــامــهــم؟ لــن يجيبك أحـــد، ولــن 
ــأتــــآت؛ إذا لم  تــ أو  تــســمــع ســــوى هــمــهــمــات، 
ينلك شيء من مصطلحاتهم »الفخيمة«، عن 
والــضــرورة،  والعقانية،  الرغبوي،  التحليل 

والواقعية؛ وأشياء أخرى كثيرة.  
ــــرى، فـــي ما  عــلــى أن هــنــاك جـــوانـــب خــطــر أخـ
س به هؤالء، من كان حَسن النية، منهم، 

ّ
يدل

واحترف  التواطؤ،  اختار  ومن  بل وساذجا، 
مقعد  إلــى  عـــودة  عــن  بحثا  املبكر،  التدليس 
بالقرب من الديكتاتور املفضل، كيف ال وهم 
يتوهمون أنه بلغ درجة التمّكن، واالستعاء 
كــانــوا  مـــن  بــعــض  أن  فـــي األرض، ودلــيــلــهــم 
لم  األقــل  على  أو  إلــيــه،  يتقّربون  يعارضونه 
وإعــادة  معه،  التطبيع  فــي  مانع  لديهم  يعد 
تــأهــيــلــه، وتــرويــجــه، وبــيــعــه لــلــنــاس، حاكما 
شرعيا للباد، وكأن انقابا لم يتم، ومجازر 
لم يرتكبها على مــدار سبع سنوات عجاف، 

تقترب من إتمام الثامنة!   
األخــطــر أن هــــؤالء، فــي مــعــرض دفــاعــهــم عن 
والعباد،  الــبــاد  على  الكارثي  ديكتاتورهم، 
يدلسون على الناس، باّدعاء أن الحديث عن 
النهضة،  كارثة سد  في  الفاصلة،  النقطة  أن 
ــبــــادئ،  ــفــــاق املــ لــيــســت فــــي الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــ
أكثر  قبلها،  وليس  إثيوبيا،  أنجزت خالها 
اإلثيوبين  الــنــهــضــة، وأن  مــن ســد  مــن %80 
كــانــوا يــنــوون ويــخــطــطــون لــبــنــاء الــســد قبل 

التوقيع بسنوات.  
ال يرى هؤالء املدلسون في إعادة األمور إلى 
حالة  بسبب  إال  دافــعــا،  الحقيقية  أســبــابــهــا 
يــســّمــونــهــا »االســتــقــطــاب الــســيــاســي«، وكــأن 
عــلــيــنــا، بــمــنــطــقــهــم املـــدلـــس هـــــذا، أن نــتــفــرغ 
أتهمهم  االستقطاب«،  »سد  حول  للسفسطة 
بــأنــهــم مـــن بــنــاتــه األوائــــــل، ال أن نــعــمــل على 
نــســف الــنــتــائــج الــكــارثــيــة إلتــمــام إنــشــاء سد 
النهضة وتشغيله، وفقا للمخطط اإلثيوبي!  
تــدلــيــســهــم(،  )أو  هــــــؤالء  رأي  فــــي  املـــشـــكـــلـــة، 

عبد الحميد اجماهيري

صـــّرحـــت املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة املــغــربــيــة، 
ــبــــاد،  ــلــــى هـــيـــئـــة قـــضـــائـــيـــة فــــي الــ ــي أعــ ــ وهــ
)املسبقة  والبعدية  القبلية  الرقابة  تمارس 
والــاحــقــة( عــلــى مـــدى دســتــوريــة الــقــوانــن، 
بــأنــه لــيــس فــي اعــتــمــاد الــقــاســم االنتخابي 
ما يخالف الدستور. وجاء حكمها الصادر 
فــي نــهــايــة األســبــوع الـــذي ودعـــنـــاه، ليضع 
عــزلــة سياسية لحزب  قفا دســتــوريــا على 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــــذي يـــقـــود الــحــكــومــة 
مــنــذ عــشــر ســنــوات. وقـــد بـــدأت هـــذه العزلة 
ـــا انــفــرد، وســـط الطبقة 

ّ
لــلــحــزب )الــحــاكــم( مل

الـــحـــزبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة املـــغـــربـــيـــة، بــرفــض 
التعديات واإلصاحات التي اتفقت عليها 
هــــذه الــطــبــقــة، بــخــصــوص الـــقـــانـــون املــنــظــم 
لـــانـــتـــخـــابـــات املـــقـــبـــلـــة، الــتــشــريــعــيــة مــنــهــا 
بداية،  والجهوية، وكان رفضه  والجماعية 
ســيــاســيــا ثـــم بــرملــانــيــا، عــنــدمــا صــــّوت ضد 

مشاريع القوانن ذات الصلة.
وكـــــان الــــحــــزب، أمـــــام الــتــصــويــت الــســاحــق 
لفائدة القانون، قد لعب الورقة الدستورية، 
ــل إبــــطــــال الــــقــــانــــون، بــــدعــــوى عـــدم  ــ مــــن أجــ
الدستور املغربي. وكانت مبّررات  ماءمته 
الــحــزب مــتــعــّددة، منها األخــاقــي واملبدئي 
والسياسي. وكان طبيعيا أن تجري جوالت 
ــانــــون، أو فــي  ــقــ ــن الــ الــــحــــرب فــــي الــــدفــــاع عــ
العمل على إسقاطه، داخل الدوائر املنذورة 
للنقاش السياسي والترافع والصراع حتى، 
الخاف   فــي  الفصل  أن تحويل حــدود  غير 
ــــوع مــن  ــان فـــيـــه نـ ــ ــتـــوريـــة كـ ــدوٍد دسـ ــ ــ ــــى حـ إلـ
باملطالبة  األســـمـــى،  املــؤســســاتــي  التحكيم 
بمراقبٍة بعديٍة على القانون املعني، سيما 

منه املادة 84 املتعلقة بالقاسم االنتخابي.
وعـــلـــى عــكــس مـــا انــتــظــر الـــحـــزب الـــرافـــض 
»اعــتــمــاد قاسم  أن  املحكمة  قـــرار  اعتبر  لــه، 
ــن طــــريــــق قــســمــة  ــ ــتـــخـــرج عـ انـــتـــخـــابـــي يـــسـ
ــــرة االنــتــخــابــيــة  ــــدائـ ــــدد املـــصـــوتـــن فــــي الـ عـ
املــعــنــيــة عــلــى عــــدد املــقــاعــد املـــــراد شــغــلــهــا، 

فــقــط، هـــي االســتــقــطــاب، ولــيــس شــيــئــا آخـــر، 
ل 

ّ
املفض بــدأت دوائــر ديكتاتورهم  حتى وإن 

تــبــحــث إعــــان االنــســحــاب مـــن هـــذا االتـــفـــاق؛ 
أو ربــمــا تمهد لــهــذا، بــل يمعن بعض هــؤالء 
فــي مــمــارســة الــتــدلــيــس، بـــاّدعـــاء أن إثيوبيا 
ال تعير هــذا األمــر اهتماما، وال تعّول عليه، 
مع  والــتــعــامــل  تعنتها  فــي  إلــيــه  تستند  وال 
ــفـــاوض فـــرصـــا ذهــبــيــة إلهــــدار  ــتـ مــحــطــات الـ
وقـــت مــفــاوضــيــهــم املــصــريــن والــســودانــيــن، 
وجــهــدهــم وتــركــيــزهــم، بينما ال تتوقف هي 
لــحــظــة واحـــــــدة عــــن تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــا وفـــق 

برنامجها الزمني، با تغيير.   
ــي تـــقـــيـــيـــم أخــــاقــــي،  ــ ــة فـ ــالــ ــقــ ــن تــــخــــوض املــ ــ لـ
لهؤالء، و»خلينا في موضوعنا«،  وإنساني 
مـــتـــشـــابـــكـــا، ذا  ــــوع واحــــــــدا  ــــوضـ املـ كـــــان  وإن 
بتحديد  هنا  وموضوعنا  متعّددة،  جوانب 
أوصلنا جميعا  الكارثي  التوقيع  أن  واضــح 
ــــذي يــبــحــث كـــل مخلص  إلــــى هــــذا الـــوضـــع الـ
عـــن مـــخـــرج مـــنـــه، يــســتــوي فـــي هــــذا الــبــحــث 
العشاق املستترون للديكتاتور املفضل ومن 
يرفضون انقابه باعتباره تأسيسا للكارثة، 
وكـــوارث أخـــرى، بــل وحــتــى الــذيــن يحترفون 
املعارضة«، ويتماهون معه في أشياء  »دور 

كثيرة.  
مـــــا هـــــي مـــشـــكـــلـــة »اتــــــفــــــاق املــــــــبــــــــادئ«، إذًا؟ 
بــاخــتــصــار، أنــــك أعــطــيــت مــشــروعــيــة دولــيــة 
لحق إثيوبيا في بناء السد، وتنازلت طوعا 
عــن ورقــتــك األقـــوى فــي أي تــفــاوض، وتتمثل 
في أنه قبل توقيع الديكتاتور، لم يكن للبنك 
الـــدولـــي أن يـــشـــارك فـــي تــمــويــل بـــنـــاء الــســد، 
باعتباره يتعلق بموضوع خاٍف بن الدول، 
ــم يــحــســم وفـــقـــا لـــقـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي؛  لـ
وهـــو مــا أعــطــى لــكــل الــــدول ذريــعــة التمويل 
واملـــشـــاركـــة، واالســـتـــثـــمـــار فـــي إنـــشـــاء الــســد، 

واملشاريع املترتبة عليه.  
عنتيبي  اتــفــاق  يسمى  بــمــا  بعضهم  يــحــتــّج 
الذي وقعته إثيوبيا مع أوغندا، وهذا تدليس 
آخــر يــمــارســه هـــؤالء أيــضــا، ألن هــذا االتــفــاق 
ليس معترفا به دوليا، وال أمميا، وإال لم تكن 
إثيوبيا في حاجة التفاق مبادئ، وال غيره. .. 
يقول عضو وفد التفاوض السوداني، أحمد 
الــذي اضطر لانسحاب بعد ما رأى  املفتي، 
من تدخل رؤساء الدول الذي أعطى إثيوبيا 
كل شيء: »اتفاق املبادئ املوقع في 23 مارس 
مستشارين  سبعة  فيه  شـــارك   ،2015 )آذار( 
ــراء  ــبـ ــخـ ــــن إثــــيــــوبــــيــــا، وغـــــــاب الـ ــيـــن مـ ــونـ ــانـ قـ
الـــقـــانـــونـــيـــن ملـــصـــر والــــــســــــودان، وهـــــو جـــاء 
إلسكات األصوات التي تثيرها املعارضة في 
الــســودان ضــد املــشــروع اإلثــيــوبــي. ولألسف، 
كانت نتيجة االتفاق الثاثي لقادة الدول أنه 
اإلثيوبين«،  »نباهة  بـ أســـوأ،  الــوضــع  جعل 
ن 

ّ
ألنه تسبب في تقوية املوقف اإلثيوبي وقن

سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع إلى 

وعــدم اشتراط نسبٍة معينٍة من األصــوات، 
يــتــعــن عـــلـــى لــــوائــــح الـــتـــرشـــيـــح الــحــصــول 
عليها للمشاركة في عملية توزيع املقاعد، 
ــور، إذ ال  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــا يـــخـــالـــف الـ ــ لـــيـــس فـــيـــه مـ
يــمــّس حــريــة ونــزاهــة االقـــتـــراع وشفافيته، 
وال بــــــدور االنـــتـــخـــابـــات املـــعـــتـــبـــرة أســــاس 
هو  كما  الــديــمــقــراطــي،  التمثيل  مشروعية 
مـــقـــّرر، عــلــى الــتــوالــي، فــي الــفــصــلــن 2 و11 
مــن الــدســتــور«. وأفـــاد الــقــرار بــأن الدستور 
املغربي ال يتضّمن أي حكم يتعلق بالنظام 
مــبــدأ  أي  ــة، وال  ــامــ عــ بــصــفــة  االنـــتـــخـــابـــي، 
املتعلقة  التشريعية  االختيارات  يراعى في 
القاسم  احتساب  وطريقة  االقــتــراع،  بنمط 
ــقـــاعـــدة املــعــتــمــدة لــتــوزيــع  االنـــتـــخـــابـــي، والـ
ــحــة الــتــي لم 

ّ
املــقــاعــد عــلــى الــلــوائــح املــتــرش

ــــوات الــتــي حــصــلــت عليها  يــبــلــغ عـــدد األصـ
سقف الــقــاســم االنــتــخــابــي، وتــحــديــد نسبة 
معينة من األصوات التي يتعن على لوائح 
في  للمشاركة  عليها  الــحــصــول  الــتــرشــيــح 

عملية توزيع املقاعد.
عــكــس مــا كـــان مــتــوقــعــا مــن حـــزب سياسي 
ــّدمـــت بــمــشــروع  ــقـ يـــقـــود الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـ
الــقــانــون، واحــتــكــم لــلــبــرملــان فــي التصويت 
ــار، فــــي الـــنـــهـــايـــة، الــتــحــكــيــم  ــ ــتــ ــ ــه، واخــ ــيـ ــلـ عـ
ــبـــر املـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة،  الــــدســــتــــوري عـ
العام  أمينه  عبر  والتنمية«،  »الــعــدالــة  فــإن 
العثماني،  الــديــن  سعد  الحكومة،  ورئــيــس 
رفـــض الـــقـــرار الــدســتــوري فــي هـــذا الــصــدد. 
االنتخابي،  القاسم  إن  العثماني  قــال  وقــد 
كما تمت املصادقة عليه في البرملان وأيدته 
وأعــاد  مقبول«،  »غير  الدستورية،  املحكمة 
املحكمة  قــرار  قبل  ما  تمسك حزبه بموقفه 
ــــذي ســيــطــرح أبـــعـــادا  ــر الـ ــ الـــدســـتـــوريـــة، األمـ
ــــرى ملــعــركــة الــقــاســم االنـــتـــخـــابـــي، كــاســر  أخـ
ــيـــاســـي، ومـــــحـــــاوالت تـــأويـــل  الــــعــــظــــام  الـــسـ

سياسي لقرار دستوري.
ــا يــخــالــف  ــ ــارة »لــــيــــس فـــيـــه مـ ــ ــبـ ــ ومــــــع أن عـ
الدستور«، حسب رجال القانون، »تجعل من 
قواعد الدستور عتبة للحقوق والواجبات، 

مــشــروع قانونيا، ألن فيه إطــار مــبــادئ. ولم 
يكن هناك داع لهذا االتفاق الذي كان يتضمن 
10 مــبــادئ، فــي حــن أن فــي اتفاقية عنتيبي 
15 مبدأ تم االتفاق عليها باإلجماع، وكانت 
أفــضــل مـــن اتـــفـــاق املـــبـــادئ. كــمــا أن إثــيــوبــيــا 
تدخلت إلعادة صياغتها بما يحقق املصالح 
اإلثــيــوبــيــة فــقــط، وحــذفــت بــنــد األمـــن املــائــي، 
وهو ما يعني ضعفا قانونيا التفاق املبادئ، 
ــودان وال  ــســ خــاصــة أنــــه ال يــعــطــي مــصــر والــ
نقطة مياه وأضعف االتفاقيات التاريخية«. 

لــن تــكــون فــي حــاجــة إلــى جهد كبير لتتيقن 
ــاق املــــبــــادئ« هـــو الـــبـــدء واملــنــتــهــى،  ــفــ أن »اتــ
تواجههم  حن  وماذهم  اإلثيوبين  وملجأ 
ه 

ّ
بتعنتهم الجهنمي، خال املفاوضات. ولعل

هو  فــهــذا  مــن تصريحاتهم،  األحـــدث  يكفيك 
وزيــــر الــطــاقــة واملـــيـــاه اإلثـــيـــوبـــي، سيليشي 
بيكيلي، يّدعي أن باده تنفذ املبدأ الخامس 
من االتفاق »بالحرف الواحد«، وأنها أطلعت 
دولتي املصّب على جميع االحتماالت خال 
ــنـــطـــن، وأن حـــالـــة الــجــفــاف  ــفـــاوضـــات واشـ مـ
تحديدًا تقّدر احتماليتها بأقل من 4% خال 
التحليات تشاؤما،  ألكــثــر  وفــقــا  عــامــن  أول 
وأنها تلتزم بعدم اإلضرار بالدولتن في تلك 
الــذي  الوحيد،  املسبق  اإلخــطــار  وأن  الحالة، 
تكلف به إثيوبيا ضمن االتفاق، هو إخطار 
دولـــتـــي املـــصـــّب بــــأي ظـــــروف غــيــر مــنــظــورة 
أو طــارئــة تــســتــدعــي إعــــادة الــضــبــط لعملية 
تشغيل السد. ويتضمن هذا املبدأ بندًا آخر 
تفسره إثيوبيا لصالحها فقط، هو »االتفاق 
التشغيل  وقــواعــد  اإلرشــاديــة  الخطوط  على 
الــســنــوي لــســد الــنــهــضــة، والــتــي يــجــوز ملالك 

السد ضبطها من وقت إلى آخر«.  
وقــــد ســجــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه أصــبــح 
مـــعـــتـــادًا، فـــي كـــل مــحــطــة تــتــفــاقــم فــيــهــا أزمـــة 
ــد الــنــهــضــة، أن تــلــجــأ إثــيــوبــيــا لــلــتــرويــج  سـ
»مخالفة  بـ تصفها  ملا  واإلعــامــي  السياسي 
تــطــالــب  وأن   ،2015 املــــبــــادئ«،  اتـــفـــاق  مــصــر 
بالعودة إلى اإلطار التطبيقي لذلك االتفاق، 
كما صدر عن املتحدث باسم وزارة الخارجية 
القاهرة  فــي  اإلثــيــوبــي  والسفير  مفتي  ديــنــا 
للرد  أيــام، في محاولة  ماركوس تيكلي قبل 
عــلــى الــهــجــوم املـــصـــري الـــســـودانـــي املستمر 
الــتــاعــب اإلثــيــوبــي بمسار املــفــاوضــات  على 
واإلصرار على إنجاز امللء الثاني للسد قبل 
نهاية يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، مــن دون اتفاق 

نهائي ملزم على قواعد امللء والتشغيل. 
ــا أكـــثـــر مـــن مــــرة إلــــى أبـــــرز ســلــبــيــات  ــرنــ وأشــ
ــه حـــمـــل اعـــتـــرافـــا مــصــريــا  ــ اتــــفــــاق املــــبــــادئ أنـ
ــر الـــذي  ــ بــحــق إثــيــوبــيــا فـــي بـــنـــاء الـــســـد، األمـ
لــم تكن مصر قــد بـــادرت إلــيــه مــن قــبــل، وأقــّر 
إدارتــه،  في  السيادي  اإلثيوبين  ثانيا بحق 
ولم يقّرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال 
مــخــالــفــة االتــفــاقــيــات الــســابــق تــوقــيــعــهــا في 

الــبــرملــان يــمــكــنــه أن يــســن أي قــاعــدة  أي أن 
قانونية ال يوجد في الدستور ما يخالفها«، 
فإن املوقف السياسي للحزب األول سيكون 
ــا بـــعـــده، فـــي مـــنـــاخ االنـــتـــخـــابـــات، كما  لـــه مـ
قبل  ولكن،  نتائجها.  عن  يترتب  قد  ما  في 
أيــلــول(،  الــتــاريــخ املــطــروح )سبتمبر/  ذلـــك 
ــقـــول إن الـــعـــزلـــة الــســيــاســيــة -  هـــل يــمــكــن الـ
ف ِمـــن عــلــى موجة  الــدســتــوريــة لــحــزب جــــدَّ
بالضرورة هزيمته في  العربي هي  الربيع 
بديهيا،  ليس  الجواب  املقبلة؟  االنتخابات 

كما قد يتبادر الى الذهن.
تعلمنا القراءة األولى أن الحالة السياسية 
الراهنة تعني استمرار صعوبة اندماج في 
حــقــل ســيــاســي تـــم وضــعــه فـــي الـــواقـــع قبل 
أن يــنــال حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة شــرعــيــة 
وجــوده، حقل سياسي تحكمه قواعد لعب 
ــقــــال، تــتــغــيــر أحــيــانــا  ــتــ ــا قـــبـــل االســ مـــنـــذ مــ
فـــي الـــدرجـــة ولــيــس فـــي الــطــبــيــعــة، محكوم 
السياسية  األحـــزاب  بن  الوطني  بالتعاقد 
الـــوريـــثـــة لــلــحــركــة الــوطــنــيــة واملـــلـــكـــيـــة، في 
الترابية  كالوحدة  االستراتيجية،  القضايا 
وطـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام ووحـــــــــدة الـــــديـــــن، وبـــن 
األحزاب الوطنية وامتدادات الدولة الحزبية 
بــأذرعــهــا الــقــرويــة والــوطــنــيــة، الــبــرجــوازيــة 
التمثيلية  قضايا  في  التقليدية،  والدينية 
املؤسساتية  ــــدورة  الـ وتــنــشــيــط  الــســيــاســيــة 
ومراكمة اإلصاحات، ضمن توازن سياسي 

تعقلنه الدولة أحيانا.
ة الــثــانــيــة أن الــحــزب الــقــوي سيظل  الـــقـــراء
أن  بعد  االستحقاقات،  من  املقبل  في  قويا 
تمّكن من الحفاظ على وحدته التنظيمية، 
ــتـــطـــاع  ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـــــهـــــزات، واسـ عـ
أن يــمــنــع انـــفـــجـــار تـــنـــاقـــضـــات الــنــظــامــن، 
الــســيــاســي والــحــزبــي، فــي ذاتــــه، كــمــا حــدث 
ألحــــــــزاب ســـبـــقـــتـــه فــــي الــــقــــوة واالكــــتــــســــاح 
االنـــتـــخـــابـــي، وهـــــو بـــالـــتـــالـــي يــشــعــر بــأنــه 
ُيـــراد إضعافه،  قــوي  يخوض معركة حــزب 
ــه ضـــعـــيـــف يــريــد  ــ ــا يــــعــــرف أنــ ولــــيــــس حــــزبــ
الــشــامــلــة. وبحسب  بــاملــواجــهــة  يــتــقــوى  أن 

الــنــيــل، وبصفة  إطـــار اإلدارة املــشــتــركــة ملــيــاه 
الرغم من  خاصة عامي 1902 و1993. وعلى 
أن لجنة الخبراء الدولية، وتقريري املكتبن 
بهما  االستعانة  تمت  اللذين  االستشارين 
فـــي املـــفـــاوضـــات الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت قـــد أّكــــدت 
ــار الــســلــبــيــة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة  ــ اآلثـ
ــــروع، إال  ــــشـ ــّراء املـ ــ ــ ــتـــي ســتــلــحــق بــمــصــر جـ الـ
ــبــــادئ الـــــذي أصــــر عــبــد الــفــتــاح  أن اتـــفـــاق املــ
الــســيــســي عــلــى تــوقــيــعــه، بـــل ويــعــتــبــره من 
إنجازاته، يوفر حماية للتصّرفات اإلثيوبية 
الــحــالــيــة، فــاملــبــدأ الــخــامــس مــن االتـــفـــاق، عن 
املــلء األول وإدارة السد، يكتفي  التعاون في 
الــتــشــارك فــي وضــع »الخطوط  بالنص على 
ــقــــواعــــد« مــــن دون تــفــاصــيــل  اإلرشـــــاديـــــة والــ
الــتــشــغــيــل، ويــجــيــز إلثــيــوبــيــا إعــــــادة ضبط 
سياسة التشغيل مــن وقــت إلــى آخــر، بشرط 
»إخطار«، وليس أخذ رأي أو استئذان مصر 
الثاني  للبند  إثيوبيا  وتستند  والـــســـودان. 
ــذا املـــبـــدأ لــتــبــّرر لــنــفــســهــا ولــلــعــالــم أن  مـــن هــ
الــتــي يجب االتــفــاق عليها ال يمكن  الــقــواعــد 
 في أي حال، ألنها موصوفة 

ً
اعتبارها ملزمة

ــقـــوة، حــتــى ولــو  كــثــيــريــن، قـــد تــشــي هـــذه الـ
في  ونــتــائــج  انتخابية  ــادة  ريـ إلــى  ترجمت 
عندما  مقبلة،  ــة  ألزمـ بمقدمة  الــصــنــاديــق، 
ن الـــحـــكـــومـــة. ومــــن املـــرّجـــح،  يـــريـــد أن يـــكـــوِّ
لـــدى خــصــومــه قــبــل أنـــصـــاره، أن »الــعــدالــة 
ــزاب  ــ والـــتـــنـــمـــيـــة« ســـيـــكـــون فــــي قــــيــــادة األحــ

 عن 
ً
»استرشادية«، فضا بأنها  االتــفــاق  في 

أنــهــا غير مقتصرة على خطة واحـــدة يجب 
باعها، فهي بحسب النص »ستشمل كافة 

ّ
ات

السيناريوهات املختلفة، بالتوازي مع عملية 
بناء السد«. ويحمل البند نفسه نصا آخر ال 
يــخــدم األهـــــداف املــصــريــة، فــهــو يــتــحــّدث عن 
»االتــفــاق على الــخــطــوط اإلرشـــاديـــة وقــواعــد 
الــنــهــضــة، والـــتـــي ستشمل  لــســد  املــــلء األول 
بالتوازي مع  املختلفة،  السيناريوهات  كافة 
عملية بناء السد«، ما تعتبره إثيوبيا سندًا 
بــالــتــوازي مع  بالفعل،  األول  املــلء  لتبدأ  لها 

املناقشات، طاملا أن السد لم يكتمل بناؤه. 
ــراءة اإلثــيــوبــيــة لــهــذه  ــقـ وبــالــتــالــي، تــســمــح الـ
الـــعـــبـــارات املـــطـــاطـــة وحـــمـــالـــة األوجـــــــه، الــتــي 
ــعــت عليها مــصــر والـــســـودان قــبــل خمس 

ّ
وق

أبابا من واجباتها  أديــس  بتملص  سنوات، 
الــطــبــيــعــيــة، وفـــقـــا لــقــواعــد مــشــاركــة األنـــهـــار 
الصلة.  ذات  الدولية  واالتفاقيات  والقوانن 
ل من شأن البند الذي ينص على 

ّ
كما أنها تقل

والتنسيق  التعاون  استمرارية  أنه »لضمان 
انات دولتي 

ّ
حول تشغيل سد النهضة مع خز

املصب، سوف تنشئ الدول الثاث، من خال 
آلـــيـــة تنسيقية  ــاه،  ــيـ ــاملـ بـ املــعــنــيــة  الـــــــــوزارات 
مــنــاســبــة فــي مــا بــيــنــهــا«، بــاعــتــبــار أن اآللــيــة 
 أو ترتب 

ً
التنسيقية ال يمكن أن تكون ملزمة

أضـــرارًا على عــدم االلــتــزام، عكس مــا تطالب 
بــه مــصــر مــن الــبــدايــة، وانــضــم لــهــا الــســودان 
أخـــيـــرًا فـــي ذلــــــك.  وال يــخــلــو املـــبـــدأ الــعــاشــر 
ــــرى، فــهــو يــنــظــم »الــتــســويــة  مـــن مــشــكــات أخـ
إليه  ترتكن  مــا  لــلــمــنــازعــات«، وهــو  السلمية 
الخاصة  املــقــتــرحــات  جميع  لــرفــض  إثيوبيا 
بآلية التحكيم امللزمة، فصياغة البند الثاني 
من املبدأ تفتح باب الوساطة الدولية امللزمة، 
ولكن بشرط »اتفاق الدول الثاث على ذلك«، 
وهــــو مـــا ال يــتــوفــر رســمــيــا فـــي أي وضــعــيــٍة 
سابقٍة أو حالية، بدليل إجهاض مفاوضات 
واشنطن )فبراير/ شباط 2020(، التي كانت 
أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل التفاق. 
كــمــا أن الــبــنــد األول يــحــرم مــصــر والــســودان 
من إمكانية اللجوء إلى جهاٍت دولية لحسم 
القضايا العالقة، وينص فقط على أن »تقوم 
الناشئة  منازعاتها  بتسوية  الــثــاث  الـــدول 
عن تفسير، أو تطبيق، هذا االتفاق بالتوافق، 
من خال املــشــاورات أو التفاوض وفقا ملبدأ 

حسن النوايا«.  
لــــهــــذا ولــــغــــيــــره، فــــــإن نـــســـف هــــــذا االتـــــفـــــاق، 
بــانــســحــاب مـــصـــري ســــودانــــي، اآلن، ولــيــس 
انــطــاقــة حقيقية  نقطة  يمثل  أن  يمكن  غـــدًا، 
الــكــارثــة؛ فقد مضى  لــتــدارك بعض تداعيات 
الوقت الذي يمكننا فيه تدارك كل التداعيات؛ 
وتــأجــيــل هـــذا يــعــنــي الـــدخـــول فـــي نــفــق أشــد 

 مما نحن فيه.
ً
ظلمة

)من أسرة »العربي الجديد«(

األولــــــى فــــي انـــتـــخـــابـــات ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
املقبل، لكنه سيجد نفسه أمام سؤاٍل صعب 
الــجــواب: مــاذا سيفعل بانتصاٍر حــازه في 
ســيــاق عــزلــة ســيــاســيــة ونـــشـــوز بــرملــانــي - 
حكومي -  دستوري؟ سيجد صيغة أخرى 
السياسي، كما  الحقل  فــي  انــخــراطــه  ألزمــة 
تم توصيفه من عقود في املغرب، واحتمال 
خــروجــه إلــى املــعــارضــة، ولــو كــان األول في 
قــائــمــة االحـــــزاب، يــنــض الــدســتــور صــراحــة 
عـــلـــى حـــقـــه فــــي تـــحـــّمـــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة  
السابق  الوزير  كما سبق ألحــد مؤسسيه، 

لحسن الداوي، أن قال في حوار صحافي.
ــة الــحــالــيــة قائمة،  ة الــثــالــثــة أن األزمــ الـــقـــراء
البداية،  منذ  املنطقي،  السياسي  حلها  ألن 
ــان اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، وذلــــك  ــ كـ
ــدة، لــيــس أقــلــهــا: الــتــعــديــل  ــديـ العـــتـــبـــارات عـ
االنتخابي املرتبط بالقاسم لم يصّوت عليه 
الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب 
أســاســه تعين  تــم على  والـــذي  البرملانين، 
بل  الحالية،  للحكومة  رئيسا  الــعــام  أمينه 
الــنــواب خـــارج هذا  مــن  أغلبيٍة  حصل على 
الـــحـــزب. تــشــكــل أغــلــبــيــة جــديــدة مــن أحـــزاب 
وبعضها  الــحــكــومــة  فــي  مــشــاركــة  بعضها 
في املعارضة، وهو ما حّول األغلبية أقلية 
واألقــلــيــة أغــلــبــيــة، فــي وضـــع غــيــر مــســبــوق. 
ويـــرى متتبعون عــديــدون أن هــذا الــوضــع، 
فــي الــــدول الــديــمــقــراطــيــة املــتــأصــلــة، يترتب 
رئيس  وأن  الحكومة،  رئيس  استقالة  عنه 
إحــراز توافقات لتجاوز  الحكومة فشل في 

األزمة.
ــاف إلــــــى الــــتــــصــــّدع الـــســـيـــاســـي  ــ ــــضـ لـــقـــد انـ
والــبــرملــانــي والــحــكــومــي فــي املــغــرب موقف 
ــيــر الــدســتــوري والــقــانــونــي إلحــدى  مــن الــسَّ
الدستورية  الهندسة  فــي  األعــلــى  الهيئات 
ــاء. وهـــــــو مـــــا قـــــد يـــنـــبـــئ بـــفـــصـــوٍل  ــقــــضــ ــلــ  لــ
أخــــــــرى، قــــد تــــؤثــــر عـــلـــى الـــتـــدبـــيـــر الــســلــيــم 
لانتخابات املقبلة التي بدأ مناخها ينشر 

طقسه منذ اآلن.
)كاتب مغربي(

سد النهضة... نسف اتفاق المبادئ اآلن وليس غدًا

»العدالة والتنمية« المغربي... عزلة سياسية بقفل دستوري

أبرز سلبيات اتفاق 
المبادئ أنه حمل 

اعترافًا مصريًا بحق 
إثيوبيا في بناء السد، 

األمر الذي لم تكن 
مصر قد بادرت إليه 

من قبل

نسف االتفاق، 
بانسحاب مصري ــ 

سوداني، يمكن أن 
يمثل نقطة انطالقة 

حقيقية لتدارك بعض 
تداعيات الكارثة

الحزب القوي سيظل 
قويًا في المقبل 

من االستحقاقات، 
بعد أن تمّكن من 

الحفاظ على وحدته 
التنظيمية، على الرغم 

من كل الهّزات

صّرحت المحكمة 
الدستورية المغربية، 

وهي أعلى هيئة 
قضائية في المغرب، 

أنه ليس في اعتماد 
القاسم االنتخابي ما 
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طرابلس ـ أسامة علي

عـــام لشهر رمــضــان  كــكــل  الليبيون  اســتــعــد 
بــالــتــســوق، فـــاشـــتـــروا لـــــوازم شــهــر الــصــوم 
وسط تفاؤل كبير بعام مختلف عن األعوام 
السابقة، بعدما حطت الحرب أوزارها وعادت املحال 
الــتــجــاريــة إلـــى اســتــقــبــال زبــائــنــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
االرتـــفـــاع املــلــحــوظ فــي األســـعـــار مــنــذ شــهــر شعبان، 
ــوارة مـــن حـــّي غـــوط الــشــعــال في  يــبــدو زيـــــادة أبـــو نـــ
 بشكل كبير بتصريحات 

ً
العاصمة طرابلس، متفائا

الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، خـــصـــوصـــا املــتــعــلــقــة بــخــفــض 
األسعار وتوفير اللوازم األساسية للشهر الكريم.

وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة قد 
مؤكدًا  بحلول شهر رمضان،  لليبين  التهنئة  قــّدم 
لتوفير  اإلجــــراءات  مــن  اتــخــذت سلسة   حكومته 

ّ
أن

السلع األساسية، وبــدء صرف رواتــب املوظفن في 
موعدها شهريا، باالتفاق مع البنك املركزي، مضيفا 
الــزوجــة واألبــنــاء   قـــررت صــرف منحة  الحكومة   

ّ
أن

األعــبــاء  لتخفيف  منها  فــي خــطــوة  الليبية،  لــألســر 
ــق أبــو نــوارة 

ّ
على املــواطــن قبل شهر رمــضــان. وعــل

»الــعــربــي الــجــديــد«:   لـــ
ً
عــلــى وعــــود الــحــكــومــة، قــائــا

»حــتــى لــو لــم تنجح الــحــكــومــة فــي تنفيذ وعــودهــا 
ها تمكنت من إنهاء الحرب. فالوضع مختلف 

ّ
إاّل أن

تماما عن العام املاضي، عندما كانت معظم املحال 
التجارية مقفلة، فيما لغة الرصاص والقنابل كانت 

هي السائدة في أثناء تنقاتنا من مكان إلى اآلخر. 
أّمـــا الــيــوم فــاألمــر مختلف، لــقــد عـــادت الــحــيــاة إلــى 

طبيعتها تدريجيا«.
ــر نــفــســه يــلــمــســه عـــبـــد الــــســــام شــقــنــي الــعــائــد  ــ األمــ
إلـــى مــنــزلــه فــي مــديــنــة تــراغــن جــنــوبــي الــبــاد، بعد 
نزوحه لعام كامل نتيجة الحرب في مدينته. يقول 
الشهر  أستشعر مظاهر  »أكــاد  الجديد«:  »العربي  لـ
الــفــضــيــل، كـــالـــلـــقـــاءات الــلــيــلــيــة وصـــــاة الـــتـــروايـــح، 
وتــواصــل الــجــيــران بــن بعضهم الــبــعــض، وهـــو ما 
افــتــقــدنــاه طــيــلــة فـــتـــرة الـــحـــرب. لــقــد كــــان عـــامـــا مـــّرًا 
على أسرتي، فيما عانى آخــرون من وليات الحرب 

لسنوات عديدة«.
الحميدية في تاجوراء، شرق طرابلس،  ومن سوق 
تخبر زهراء عمار بعد إنهاء جولة التسّوق اليومية، 
ــّدة أســبــوعــن بــن املــحــال الــتــجــاريــة  ــلــت ملــ

ّ
ــهــا تــنــق

ّ
أن

لتوفير لوازم مطبخها، محاولة تجاوز أزمة ارتفاع 
لــهــذا الشهر  األســعــار لتوفير احــتــيــاجــات أســرتــهــا 
الـــكـــريـــم. وتــحــكــي عـــمـــار عـــن عـــــادات شــهــر رمــضــان 
 »إفـــطـــار أســرتــي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــوضــحــة أن لـــ

 يكون في بيت أهل زوجي، أّما 
ّ
في أّول يوم يجب أن

في املساء فيذهب الجميع إلى مسجد الحّي لتأدية 
صاة التراويح جماعة، األمر نفسه يتكرر في الليلة 
األخيرة من شهر رمضان، أي قبل يوم من العيد«. 
تــضــيــف عــــمــــار: »ونــــعــــّد بــحــســب املـــعـــتـــاد أصـــنـــاف 
الــحــلــوى املــحــلــيــة مــثــل املـــقـــروض ولــقــمــة الــقــاضــي 

ــأكــــوالت رئــيــســيــة  والـــزالبـــيـــه والـــغـــريـــبـــة، وكـــذلـــك مــ
تــزيــن مــائــدة اإلفــطــار كاملبطن والــبــراك ومحشوات 
ـــرت 

ّ
 »وســـائـــل اإلعــــام أث

ّ
الــخــضــار«، مــشــيــرة إلـــى أن

الليبي وخصوصيته، من  بشكل كبير على املطبخ 
خــال نشر أنـــواع جــديــدة مــن األطــعــمــة والــحــلــوى«. 
وبــيــنــمــا تـــّصـــر عـــمـــار عــلــى الــخــصــوصــيــة الــلــيــبــيــة 
أنماط  مــن  ــهــا نمط 

ّ
أن الفصيل، تؤكد  الشهر  ملــائــدة 

ربـــط األبـــنـــاء بـــاألجـــداد فــهــي »لــيــســت مــائــدة لألكل 
 

ّ
سجل فعاداتنا  فقط  للعبادة  ليس  ورمــضــان  فقط 

لتاريخنا«.
في السياق، يرى عضو جمعية خيرات بادي، حامد 
 موائد الرحمن هي جزء من مظاهر شهر 

ّ
البركي، أن

إلــى اســتــعــداد الجمعية  الــبــاد، مشيرًا  الصيام فــي 
إلقامة املوائد في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس. 
»العربي الجديد« عن استعدادات  ويتحدث البركي لـ
عون 

ّ
الجمعية التي »تضّم عــددًا من املتطوعن يوز

ــواد األســاســيــة على  ــ 800 ســلــة غــذائــيــة تــحــتــوي املـ
األسر ذات الدخل املحدود«. ويشيد البركي بعودة 
 أزمــتــهــم »حـــّدت من 

ّ
الــنــازحــن إلــى مناطقهم، إذ إن

مظاهر الفرح في خال السنوات املاضية«. يضيف 
 »عودة هؤالء ال تعني اختفاء شريحة املحتاجن 

ّ
أن

إلــى مــســاعــدة، نتيجة مــا مـــّرت وتــمــّر بــه الــبــاد من 
أزمات متعاقبة وشّح في السيولة النقدية«، مؤكدًا 
 »الجمعية تهدف إلى جمع ما أمكن من تبرعات 

ّ
أن

والتي  املــدمــرة  تــاورغــاء  مدينة  إلــى  قافلة  لتسيير 

كيلومترًا«.   240 العاصمة طرابلس نحو  عن  تبعد 
لتوفير  »نـــداًء  أطلقت  الجمعية   

ّ
أن البركي  ويتابع 

»االســـتـــجـــابـــة  ــدًا بــــ ــيـ ــم املـــــــادي لـــلـــقـــافـــلـــة«، ُمـــشـ ــدعــ الــ
ــا مـــوائـــد الــرحــمــن، ســوف  ــ الــواســعــة لــلــمــتــبــرعــن. أّم
الفقيرة  األحــيــاء  عــلــى  تــتــوزع  أربـــع  الجمعية  تقيم 
فــي طــرابــلــس«، مــشــددًا على »أهمية تــوزيــع السال 
املــنــازل. فعشرات األســر تفضل املنزل  إلــى  الغذائية 
ــرة وأســـرتـــه حـــول مــائــدة  ــ  يــجــلــس رب األسـ

ّ
عــلــى أن

صدقات. لهذا السبب نفضل توزيع السال الغذائية 
واملعونات املادية على البيوت مباشرة«.

مجتمع
أعلنت الهند، أمس اإلثنن، رقما قياسيا إلصابات كورونا خال 24 ساعة، لتسّجل أعلى عدد من 
اإلصابات اليومية في العالم، في حن تجّمع مئات اآلالف للمشاركة في طقوس االستحمام في 
العالم.  اليومية على مستوى  الهند اآلن سدس الحاالت  ل اإلصابات في 

ّ
الغانج. وتمث مياه نهر 

من  املتضررة  البلدان  قائمة  على  عامليا  الثاني  املركز   
ّ

لتحتل البرازيل،  بالتالي  الهند  وتتجاوز 
 اإلصــابــات تفاقمت مع فتح 

ّ
أن ُيذكر  املتحدة األميركية.  الــواليــات  الجديد، بعد  كــورونــا  فيروس 

)رويترز( األنشطة االقتصادية بالكامل في الباد. 

طالب علماء أوبئة وخبراء صحة في بلجيكا الحكومة الفيدرالية بتغيير سياستها املتبعة ملكافحة 
والنفسية  االقــتــصــاديــة  اآلثـــار  ب 

ّ
لتجن ــة،  األزمــ مــع  للتعامل  جــديــدة  استراتيجية  كــورونــا ووضـــع 

شر في صحيفة »لوسوار«، أمس اإلثنن، شّددوا 
ُ
واالجتماعية لإلغاقات املتكررة. وفي مقال لهم ن

على »وجوب وضع شروط صحية تتناسب مع خصوصية األمكنة ونوعية األنشطة حتى يتمكن 
لــدى املواطنن  بــأمــان«. وفــي هــذا املجال، يرتفع منسوب الضيق والحنق  الناس من العودة إليها 
)آكي( وتتزايد كذلك االنتقادات املوجهة إلى الحكومة بسبب »فشل سياستها«.  

خبراء بلجيكيون: لتغيير التعامل مع الوباءالهند ثانية على قائمة الدول المتضررة من كورونا

في  لألوقاف  العامة  الهيئة  في  المسؤول  يشير 
ليبيا، خالد لياس، إلى »استمرار فتح المساجد لصالة 
التراويح«. ويقول إّن »الهيئة تواصلت مع الجهات 
متعهدة  كــورونــا،  بوباء  المعنية  الحكومية 
تفشي  لتفادي  االحــتــرازيــة  التدابير  كــل  بتوفير 
الفيروس في المساجد، منها التباعد بين المصلين 

وتذكيرهم بعدم المصافحة واالختالط«.

المساجد مفتوحة 
لصالة التراويح

فـــي ســـوق الـــزاويـــة الـــواقـــع مـــا بـــن شـــارَعـــي عمر 
ــزة، ال يــبــدو  ــ ــط مــديــنــة غـ املـــخـــتـــار والــــوحــــدة، وســ
الــفــلــســطــيــنــيــون مــلــتــزمــن بـــالـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
ــا الــجــديــد.  ــيـــروس كــــورونــ الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة فـ
هم 

ّ
هم عمدوا إلى وضع كماماتهم، إال أن

ّ
صحيح أن

راحوا يتزاحمون أمام الباعة وفي املحال مهملن 
التباعد الجسدي الالزم. قد يبّرر هؤالء األمر بأّن 

العدوى  أّن خطر  »املناسبة تستوجب ذلــك«، غير 
قــائــم ال مــحــالــة وهـــو يــتــهــّدد الــجــمــيــع. هــكــذا بــدا 
املشهد عشّية شهر رمضان في املدينة، فالتسّوق 
أمر ال بّد منه قبيل حلول الصيام. هذا ما اعتاده 
أهالي قطاع غزة، وكذلك املسلمون الذين يحتفلون 

بالشهر الكريم جميعًا.
ولـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، يــجــد املــحــتــفــلــون 

رمضان  طــقــوس  إحــيــاء  على  مجبرين  أنفسهم 
العالم بأسره.  التي تطاول  وسط األزمــة الصحية 
ويشكو كثيرون من حرمان من البهجة املعتادة، 
ــتــزام بـــاإلجـــراءات املــفــروضــة ضــرورة  غير أّن االل
اإلصابات  بالتالي من  والتخفيف  الفيروس  لردع 
املحتملة، وكذلك الوفيات. رّبما يكون العام املقبل 
أكــثــر مــالءمــة لــالحــتــفــال، فــي حــال نجحت حملة 

التحصن العاملية الكبرى في تطويق الجائحة. قد 
 شيء توفير 

ّ
ب قبل كل

ّ
يقول أحدهم إّن األمر يتطل

ها، ال 
ّ
اللقاحات الالزمة لذلك، وهذه إشارة في محل

اللقاحات، ليس في  أّن ثّمة نقصًا في تلك  سّيما 
ما في بقاع كثيرة 

ّ
قطاع غزة املحاصر فحسب، إن

من العالم، ومنها بلدان متطورة.
)العربي الجديد(
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عبد اهلل البشير

 
ّ

لــلــعــام الـــحـــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، يحل
شــهــر رمــضــان حــزيــنــا عــلــى الــســوريــن في 
مختلف أنحاء البالد، ال سّيما في مناطق 
شــمــال غـــرب ســوريــة. وبــعــد ســنــوات األزمــــة الــســوريــة 
أشــّد  الشهر  بهذا  الخاصة  التحضيرات  أتــت  العشر، 
أكثر قسوة على  الحياة باتت   

ّ
أن صعوبة، خصوصا 

النازح املقيم في مخيم أو الذي استأجر له ولعائلته 
النظام  لسيطرة  الخاضعة  غير  املــنــاطــق  فــي  مسكنا 
الــســوري فــي محافظة إدلـــب، وكــذلــك على أهــالــي تلك 
املنطقة. فالظروف كلها جعلت املعيشة صعبة، األمر 
ل فيه 

ّ
ر على عجلة الحياة، في الوقت الذي يمث

ّ
الذي أث

تفشي فيروس كورونا الجديد عائقا آخر أمام بهجة 
الناس بحلول رمضان.

عــبــد الــكــريــم اإلبــراهــيــم شـــاب ســـوري نـــزح مــن مدينة 
الــنــعــمــان، جــنــوبــي محافظة إدلـــب فــي الشمال  مــعــّرة 
ــيـــوم مع  ــو يــقــيــم الـ ــام املــــاضــــي، وهــ ــعـ الــــســــوري، فـــي الـ
عائلته في بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي 
 »أمــــورًا كثيرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــغــربــي. يــقــول لـــ

لن تكون حاضرة وســوف نخسرها في رمضان، هي 
العام، سوف  أمــور أصيلة مرتبطة بهذا الشهر. فهذا 
نقضي شهر الصيام بعيدًا عن منزل العائلة، وبعيدًا 
عـــن اإلخـــــوة الـــذيـــن صــــار كـــل واحــــد مــنــهــم فـــي مــكــان، 
وبعيدًا عن الجيران. كذلك لن تكون التحضيرات كما 
ومشروبات  أطعمة  نشتري  ا 

ّ
كن عندما  الــســابــق،  فــي 

مرتبطة بالشهر قبل أيام من حلوله. في الوقت الراهن، 
يغيب االهتمام كليا بهذا األمر«. ويشير اإلبراهيم إلى 
ـــه فــي األيــــام املــاضــيــة مــع اقــتــراب هـــذا الــشــهــر، »راح 

ّ
أن

النعمان، في  مــعــّرة  فــي  الكبير  املسجد  والـــدي يتذكر 
حن تدمع عيناه. لكن ما باليد حيلة، وكل ما أرجوه 
الــنــازحــن  الــشــهــر بالخير علينا وعــلــى  يــأتــي  هــو أن 

وهؤالء الذين هّجرتهم الحرب إلى أصقاع األرض«.
 العائالت 

ّ
ويفتقد اإلبراهيم »جمع العائلة«، علما أن

فــي عــمــوم مناطق ســوريــة تــحــرص بجميع أفــرادهــا 
ــدة الـــرمـــضـــانـــيـــة. وهـــذه  ــائــ ــاع حــــول املــ ــمـ ــتـ عــلــى االجـ
الصغيرة  بالعائلة  محصورة  فقط  تكن  لــم  األجـــواء 
ــه »مع 

ّ
أن إلــى  الكبيرة. ويشير  ما تشمل كذلك تلك 

ّ
إن

تهّجر األهالي وتفّرقهم في املخيمات وغيرها، تأتي 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كــبــديــل عـــن الــلــقــاء«، 
مشددًا على أنهم كانوا ينتظرون رمضان لروحانيته 
 هذا 

ّ
وما يجلبه من تكافل اجتماعي في املناطق. لكن

سيغيب هذا العام.
النزوح، يختلف الوضع تماما عّما هو  في مخيمات 
عليه في مدن إدلــب وبلداتها. ويقول الناشط عباس 

الجائحة أثّرت على وضع 
التونسيّين النفسي وجعلتهم 

أكثر تحكمًا في نفقاتهم

قلق وسط غالء 
المواد الغذائية بعد تخفيض 

الحكومة قيمة الدينار

 الـــنـــازح يــتــرقــب 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن أبــــو أســـامـــة لـــ

قــد تصله مــع حلول  التي  املــســاعــدات اإلنسانية  سلة 
إغاثية  أو جمعية  شهر رمضان من منظمة إنسانية 
ف عبئا كبيرًا مع حلول الشهر«. يضيف »كثيرة 

ّ
وتخف

هي الهموم التي تشغل النازحن في املخيمات، منها 
مع  دخــل، خصوصا  لتوفير مصدر  عــن عمل  البحث 
الــفــرص ومتطلبات الحياة التي  ــة 

ّ
غــالء األســعــار وقــل

تحاصر الجميع في املنطقة«.
في السابق، في عموم مناطق سورية، كانت لرمضان 
خصوصيته، ومنها عودة املسافرين من خارج البالد 
 ذلك 

ّ
لكن العائلة.  الشهر، لقضائه مع  قــرب حلول  مع 

يغيب اليوم، مع تغّير أحوال العائالت. فقد نزح أفراد 
منها ومــن غــادر إلــى خــارج البالد لن يعود. بالتالي 
صار هذا التقليد مرهونا باملسافات والحدود وسط 
ــظــــروف الـــحـــالـــيـــة. وهـــكـــذا ُمـــنـــع األجـــــــداد مـــن رؤيـــة  الــ
أحفادهم واألمهات واآلباء من لقاء أبنائهم. باإلضافة 
 هذا الشهر إلى جانب روحانيته، يتسّبب 

ّ
إلى ذلك، فإن

في حزن لذوي املعتقلن في السجون واملفقودين.
ــو عــبــدو مــهــّجــر مـــن ريـــف حــمــص الــشــمــالــي،  بـــالل أبـ
بــلــدة دير  مــن  بــالــقــرب  الخير  فــي مخّيم  يقيم حاليا 
ــه 

ّ
حــســان شمالي إدلـــب. يخبر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

 
ّ
 بـــأن

ً
لـــم يــشــعــر بـــقـــرب حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان، مــعــلــال

أمــورًا  معه  يحمل  يــوم  وكــل  كثيرة  الحياة  »مشاغل 
 »التهيؤ لرمضان كان مميزًا 

ّ
جديدة«. ويشير إلى أن

فـــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي حــيــث كــنــت أقـــيـــم. كــانــت 
شـــوارع املنطقة تعج بــاملــارة مــع قــرب حلول الشهر، 
وكــانــت مــالمــح الـــســـرور تــبــدو واضــحــة عــلــى وجــوه 
 
ّ
 سنوات الحصار«. وإذ يؤكد أن

ّ
الناس، حتى في عز

 مشاهد الفرح غائبة اليوم وكذلك التحضيرات 
ّ

»كل
الســتــقــبــال الــشــهــر«، يــقــول »اشــتــريــت بــعــض األمـــور 
الــضــروريــة فقط الستقبال الــشــهــر، ومــن املــتــوقــع أن 
أيــام السنة... سعي وراء  تكون أيامه مشابهة لباقي 
الــعــمــل والــبــحــث عــن االســـتـــقـــرار«. مــن جــهــتــه، يــقــارن 
أحمد، وهو من أهالي مدينة إدلــب، ما بن يوميات 
املدينة اليوم وما كان في الفترة التي سبقت حلول 
»العربي  شهر رمــضــان فــي الــعــام املــاضــي. ويــقــول لـ
 »املحال التجارية عرضت في واجهاتها 

ّ
الجديد« إن

ــلـــويـــات املـــرتـــبـــطـــة بــشــهــر  أنــــواعــــا مــــن الـــتـــمـــور والـــحـ
 
ّ
لكن والسوس.  التمر هندي  إلى  باإلضافة  رمضان، 
إقـــبـــال األهـــالـــي ضــعــيــف قــيــاســا مـــع الـــعـــام املــاضــي، 
بسبب األوضاع املعيشية التي ازدادت صعوبة هذا 
العام«. ويأمل أحمد أن »يجلب شهر رمضان الخير 
والبركة، ما يعيد البهجة إلى الناس، وأنا من بينهم. 
الحياة وهمومها أبعدتنا عن التفكير بكيفية قضاء 

الشهر وماذا نحمل إلى بيوتنا مع حلوله«. 

تونس ـ إيمان الحامدي

 شهر رمــضــان مع 
ّ

يــحــل الــتــوالــي،  الثاني على  للعام 
اســتــمــرار جــائــحــة كـــورونـــا. وهــــذه هــي حـــال تــونــس. 
 أهلها يصّرون على استقبال هذا الشهر على 

ّ
إاّل أن

املــتــوارثــة.  تقاليدهم  اســتــعــادة  خــالل  مــن  طريقتهم، 
ُيـــطـــلـــق الـــتـــونـــســـّيـــون عـــلـــى شـــهـــر رمــــضــــان »ســـيـــدي 
رمــــضــــان«. ويــظــهــر اهــتــمــامــهــم بـــهـــذا الــشــهــر خــالل 
الــتــي تسبق حلوله،  الــعــشــرة  ــام  »الــعــواشــر« أي األيــ
والــتــي يستهجن فيها ارتــكــاب األخــطــاء. ويعلن عن 
بــدء شهر رمضان من قبل ديــوان اإلفــتــاء بعد رصد 
الهالل. وبعد رؤية الهالل، تطلق املدافع ثالث طلقات 

وتصدح املآذن بآيات قرآنية.
يـــبـــدأ االســـتـــعـــداد لــشــهــر رمـــضـــان فـــي الـــعـــادة منذ 
منتصف شهر شعبان )الشهر الهجري الذي يسبق 
شــهــر رمـــضـــان(. فــي هـــذه الــفــتــرة، يــــرّدد املــواطــنــون 
عبارة »ريحة رمضان فاحت«، فتزداد حركة الناس 
في األسواق وتزّين املحال التجارية ويعيد التجار 
طالء واجهات محالهم. وعادة طالء واجهات املحال 
الشاملة  التنظيف  أعــمــال  مــن  جــزء  هــي  وتزيينها 
التي تقوم بها ربات البيوت في منازلهن، وتشمل 
طــــالء جــــــدران املـــطـــابـــخ وتـــجـــديـــد األوانـــــــي وشــــراء 
التقليدية  املعجنات  وتحضير  )التوابل(  البهارات 
ــان. ومــن  الــتــي تــحــضــر خــــالل كـــل أيــــام شــهــر رمـــضـ
الــوجــبــات األســاســيــة، شــوربــة الشعير )حــســاء من 
الــشــعــيــر املــحــمــص( والــحــاللــم  )حــســاء الــخــضــار(، 
والنواصر )أكلة تقليدية تعود جذورها إلى مدينة 
تينجة في والية بنزرت، وتطبخ أساسا بالدجاج( 

وغيرها.
ــه يمثل 

ّ
ومن أهم سمات شهر رمضان في تونس، أن

فرصة لتوطيد العالقات األسرية. وتحرص العائالت 
عــلــى الــتــجــمــع حـــول مـــائـــدة الــطــعــام. وكــمــا يــتــشــارك 
مائدة من  الغذائية، ال تخلو  الــعــادات  الناس  معظم 
حــســاء الــفــريــك، وهـــو الــوجــبــة األســاســيــة فــي الــبــالد 
»البريكة«،  إلــى  بــاإلضــافــة  هضمها،  سهولة  بسبب 

وهي سيدة املوائد في رمضان.
أســـواق تونس  الــصــوم، تشهد  وعشية دخـــول شهر 
حركة كبيرة، وال سيما األســواق الشعبية. ويعرض 

 استمرار تفشي فيروس كورونا ينغص فرحة 
ّ
من أن

التوالي،  على  الثاني  للعام  الشهر  بهذا  التونسين 
تحرض بعض العائالت على التمسك بالحّد األدنى 
من العادات، وتجاوز الضائقة املالية وتدابير الحجر 

الصحي وقيود التنقل بن املحافظات.
في هذا السياق، تقول ليليا الصمادحي )40 عاما(، 
رت على الوضع النفسي للتونسّين 

ّ
 »الجائحة أث

ّ
إن

ال  هــذا   
ّ
أن إاّل  نفقاتهم«،  فــي  تحكما  أكــثــر  وجعلتهم 

بــحــلــول شهر  مــع عائلتها  بــالــفــرح  يلغي شــعــورهــا 
ها اكتفت هذا 

ّ
الصوم. توضح لـ »العربي الجديد« أن

العام بشراء مسلتزمات أساسية، واتفقت مع زوجها 
عــلــى عـــدم إهــــدار الـــغـــذاء، بــل إعــــادة تــدويــر األطــبــاق 
 
ّ
ــبــا لــلــتــبــذيــر. تـــرى لــيــلــيــا أن

ّ
ــر، تــجــن ــ إذا اقــتــضــى األمـ

الغذائي  السلوك  النظر في  رمضان مناسبة إلعــادة 
واالستهالكي، مــشــددة على ضـــرورة عــدم اإلســـراف، 

إيجابا  الــتــي تنعكس  الــعــادات  بــإحــيــاء  التمسك  مــع 
على أوضاع الناس النفسية، ومنها التكاتف وتقديم 

املساعدة للمحتاجن.
مــن  ــيـــب  نـــصـ أيــــضــــا  ــادة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ولـــلـــمـــســـاجـــد ودور 
االستعدادات املبكرة لشهر رمضان، إذا تبدأ بتنظيم 
ساحات الصالة وصيانة أجهزة اإلضــاءة والصوت 
حتى يتمكن املصلون من أداء صالة التراويح وسط 
ظروف مناسبة. كما يعاد فرش املساجد بسجادات 
جــديــدة غــالــبــا مــا يــقــدمــهــا مــيــســورو الــحــال كــهــدايــا. 
ــرآن والــــذكــــر، وحــلــقــات  ــقـ وتــكــثــر مــجــالــس تــحــفــيــظ الـ
 على 

ّ
الوعظ الديني واملحاضرات الدينية، التي تحث

القيم اإلسالمية، خصوصا قيم التعاون والتضامن، 
وذلــك من  املجتمعية،  املمارسات  تنعكس على  التي 
خالل تقديم املساعدات للعائالت املحتاجة، وتنظيم 

موائد اإلفطار طوال الشهر.

 ما يحتاجه التونسيون خالل هذا الشهر 
ّ

الباعة كل
ــة مــجــفــفــة. كـــمـــا تــنــتــشــر  ــهـ ــاكـ ــمــــور وفـ ــوابــــل وتــ مــــن تــ
الذين يبيعون  التجار املتجّولن  البسطات وعربات 
املــــفــــارش وأغـــطـــيـــة الــــطــــاوالت والــــقــــدور والـــطـــواجـــن 

والخبز التقليدي.
ــــالل شــهــر  ويـــكـــثـــر اســـتـــهـــالك الـــطـــعـــام فــــي تـــونـــس خـ
بمعّدل  الطعام  اإلنفاق على  رمضان. ويرتفع معدل 
 ببقية أشهر السنة. وعلى الرغم 

ً
الثلث تقريبا مقارنة

فلسطينيون محاصرون سوريون ال يشعرون بالفرحة المفترضة
بتداعيات الوباء

عراقيون 
قلقون في 

استقبال شهر 
الصوم
عثمان المختار

العراقيون يستعدون  راح  قبيل حلول شهر رمضان، 
ــواء مقلقة  ــ الســتــقــبــالــه مـــن خـــالل الــتــبــضــع، وســـط أجـ
بسبب موجة الغالء التي لحقت باملواد الغذائية بعد 
مقابل  فــي  العراقي  الدينار  قيمة  الحكومة  تخفيض 
الــــــدوالر األمـــيـــركـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع مــعــدالت 
اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد. وقـــد تضاعفت 
األســعــار فــي األســـواق العراقية، رغــم تأكيد الحكومة 
كــل من  مــن مناسبة على محاسبة واعتقال  أكثر  فــي 
 
ّ
لكن بــاألســعــار.  ليتالعب  االقتصادية  األزمـــة  يستغل 
ــا صــاغــيــة لـــدى الــتــجــار،   آذانــ

َ
تــلــك الــتــحــذيــرات لــم تــلــق

فتواصل األسعار ارتفاعها، بحسب ما تؤكد مصادر 
محلية من عموم محافظات البالد.

ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  ــ وكـ
 »ارتــفــاع أســعــار بعض املـــواد الغذائية 

ّ
قــد صـــّرح بـــأن

املــصــنــعــة محليا هــو مــحــاولــة مــن أصــحــاب النفوس 
الــضــعــيــفــة وبــــعــــض الـــجـــشـــعـــن مــــن الـــتـــجـــار إلربـــــاك 
إلقبال  التجار  استغالل  مؤكدًا  االجتماعي«،  الوضع 
املواطنن على شــراء املــواد مع اقتراب شهر الصوم«. 
أضــاف: »وّجهت تعليمات من وزارة الداخلية واألمن 
التالعب  ــراءات مناسبة ملنع  إجــ االقــتــصــادي التــخــاذ 
 جــشــع بــعــض الــتــجــار، 

ّ
بــقــوت املـــواطـــن الــيــومــي، وكـــف

الــعــراق معظم مــواده  ومتابعة األســــواق«. ويــســتــورد 
الــغــذائــيــة بـــالـــدوالر األمــيــركــي، مــا تسبب فــي ارتــفــاع 

 
ّ
األسعار بنسبة طفيفة في خالل الفترة السابقة، لكن
كبيرًا، خصوصا  ارتــفــاعــا  املاضية شــهــدت  األســابــيــع 
في  والطحن.  والسكر   

ّ
واألرز الطعام  زيــوت  بأسعار 

هذا اإلطــار، يشتكي أبو أحمد من أهالي حي الكرادة 
وسط بغداد، من »االرتــفــاع املستمر في أسعار املواد 
الــغــذائــيــة، وتــحــديــدًا الحليب والــزيــت واألجــبــان التي 

خصوصا  املواطنن  أرهــق  ملحوظا  ارتفاعا  سّجلت 
وهم يستعدون لشهر رمضان، وذلك من دون مراقبة 
 
ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ واضـــحـــة«. يضيف  حكومية 
 مــــواد غــذائــيــة عـــديـــدة غير 

ّ
»ذلــــك يــأتــي مـــع الــعــلــم أن

كاأللبان  الــعــراق،  داخــل  في  إنتاجها  ويتم  مستوردة 
 التجار استغلوا 

ّ
وامللح وبعض أنواع البسكويت. لكن

ــجــهــن إلـــى رفـــع معظم 
ّ
غــيــاب الــرقــابــة الــحــكــومــيــة، مــت

املواد الغذائية في األسواق«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر صــاحــب مــتــجــر فـــي حـــي الــيــرمــوك 
 »ارتــــــفــــــاع األســـــعـــــار أمــــــر تــتــحــمــل 

ّ
بــــبــــغــــداد، إلــــــى أن

ــتــــوردون من  مــســؤولــيــتــه الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة واملــــســ
الــتــجــار املــتــعــاونــن مــع األحــــزاب والــفــصــائــل املسلحة 
واملحال  املتاجر  أصحاب  وليس  املسؤولن،  وبعض 
ــاع الــحــاصــل  ــفــ الـــتـــي تــبــيــع املـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. فــــاالرتــ

ــتـــورديـــن الــــذيــــن رفـــعـــوا  حـــالـــيـــا هــــو مــــن الـــتـــجـــار املـــسـ
الـــدوالر«.  ارتــفــاع سعر صــرف  البضائع بحجة  قيمة 
املحال  الكبير هو على أصحاب  »السخط   

ّ
أن يضيف 

الصغيرة، على الرغم من عدم تحملهم أّي مسؤولية 
»العربي الجديد«  أو ذنب في هذا اإلطــار«. ويوضح لـ
 »االرتـــفـــاع أضــّر 

ّ
 عــدم الكشف عــن هــويــتــه، أن

ً
مفضال

ــهــم بــاتــوا غير 
ّ
كثيرًا بــأصــحــاب املــحــال الــصــغــيــرة، ألن

في  تسببوا  الذين  التجار  مع  التعاطي  على  قــادريــن 
تتواصل  واملشكلة  العادية.  واملتاجر  املحال  خسارة 
املــواطــن، ما يدفعنا  لــدى  الــقــدرة الشرائية  مع تراجع 
ربــح بسيطة  األســعــار والقبول بنسبة  إلــى تخفيض 
ــدًا فــقــط لــنــواصــل الــعــمــل«. ويــلــفــت صــاحــب املتجر  جـ
 »العراقين في شهر رمضان يتبضعون 

ّ
نفسه إلى أن

بشكٍل كبير، فهو شهر نعّده من مواسم الربح الجيدة. 
تراجع  بعد  تكون كسابقاتها  لن  الحالية  السنة   

ّ
لكن

الوضع االقتصادي واقتصار التبضع على الحاجات 
األساسية والضرورية«.

ويطالب نواب وكتل سياسية الحكومة بإعادة سعر 
صـــرف الــــدوالر األمــيــركــي إلـــى مــا كـــان عليه سابقا، 
ــفــه خــفــض قيمة الــديــنــار الــعــراقــي من 

ّ
بسبب مــا خــل

انــعــكــاســات ســلــبــيــة عــلــى مــعــيــشــة املــــواطــــن. ويــقــول 
عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي جــمــال 
 »الــحــكــومــة العراقية 

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ كــوجــر 

التي رضيت أن يكون سعر الدوالر األميركي مرتفعا 
ذوي  عليها حماية  الــوطــنــي،  الــديــنــار  بقيمة  قياسا 
وتعاقب  التجار  من جشع  والفقراء  املــحــدود  الدخل 
 »ثّمة انفالتا في 

ّ
املنتفعن من األزمات«، موضحا أن

األسواق، إذ يقوم التجار برفع األسعار على هواهم. 
وثّمة تجاوزات كثيرة تحدث، من ضمنها رفع أسعار 
ها لم تتأثر 

ّ
البضائع من املنتج الوطني مع العلم أن

ــا الــســيــاســي الــعــراقــي  بــانــخــفــاض قيمة الــديــنــار«. أّمـ
لم   »مــوازنــة عــام 2021 

ّ
أن إلــى  املطلبي فيلفت  سعد 

ملزاجية ومصلحة  بــل خضعت  الــفــقــراء،  إلــى  تلتفت 
مكاسب  على  التي حصلت  الكبيرة  األحـــزاب  بعض 
ــّراء انــخــفــاض قــيــمــة الــديــنــار الــعــراقــي.  ــ مــالــيــة مـــن جـ
 مناصري تلك األحزاب بمعظمهم 

ّ
وعلى الرغم من أن

 ذلك لم يشفع لهم استغالل 
ّ
من الطبقة الفقيرة، فــإن

أحــــزاب السلطة لــهــم والــتــحــكــم بــمــصــيــرهــم«. ويــؤكــد 
 »شكاوى األهالي من 

ّ
»العربي الجديد« أن املطلبي لـ

 التجار معتادون 
ّ
رفع األسعار تزايدت، خصوصا أن

 هذه 
ّ
على رفع أسعارهم قبيل شهر رمضان، علما أن

السنة مختلفة على العراقين بسبب قرار الحكومة 
رفع سعر صرف الدوالر«.

في العام المنصرم، حّل شهر رمضان وسط أزمة كورونا الناشئة حينها، ولم يتوّقع المحتفون 
الصائمون  أّن ما عاشه  الجميع يظّن  العام. كان  أكثر قتامة هذا  المشهد ويصير  يتكرّر  أن  به 
أّي مجتمع.  توّفر  لم  التي  الجائحة  تداعيات  اليوم  تكثر  ليس كذلك، في حين  األمر  أّن  ليتبيّن  استثناٌء، 

وينّغص تفّشي فيروس كورونا الجديد، مرّة أخرى، فرحة المسلمين، ال سيّما العرب منهم، فيجدون 
أنفسهم غير قادرين على استقبال الشهر الكريم كما يليق به االستقبال. والتنغيص ال يُحصر بالفيروس، 

فأزمات العرب المتواصلة لطالما كّدرت احتفاالتهم بطريقة أو بأخرى

رمضان العرب وسـط كورونا واألزمات
رام اهلل ــ سامر خويرة، محمود السعدي

 اإلجــــــــراءات الـــتـــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة 
ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الضفة  في  كــورونــا  فيروس  تفشي  من  للحّد  الفلسطينية 
 حــدة هــذا الــعــام، باملقارنة مع 

ّ
الغربية املحتلة، جــاءت أقــل

 تــداعــيــات الــجــائــحــة مــا زالـــت تحاصر 
ّ
الــعــام املـــاضـــي، فـــإن

الفلسطينين اقتصاديا وصحيا. في الوقت نفسه، ال يمنع 
الناس من االستعداد الستقبال شهر  العدوى  الخوف من 
رمضان بما تيّسر. ومع صرف رواتب املوظفن الحكومين 
ــــواق  الــعــامــلــن فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، انــتــعــشــت األسـ
وبــدأ  رمــضــان.  قبيل حلول شهر  بشكل ملحوظ، ال سيما 
متطوعون شباب بتزين املنازل واملحال كما جرت العادة.

الضفة  نابلس، شمالي  مدينة  مــن  ســعــادة،  يقول عصمت 
 ما 

ّ
ـــه سعى إلــى توفير كــل

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الغربية، لـــ

الفضيل:  الشهر  بــدء  البيت مــن طــعــام وشـــراب قبيل  يــلــزم 
»هذا شهر الخير والبركة، وفرحتنا بحلوله كبيرة. وعلى 
 ما 

ّ
الرغم من الحالة املادية الصعبة، يجب علينا تأمن كل

وسأعمل  الــحــاجــيــات،  معظم  اشتريت  عائالتنا.  تحتاجه 
عــلــى تــوفــيــر الــنــواقــص قــريــبــا«. عــائــلــة عصمت مــؤلــفــة من 
سبعة أشخاص. وما زال، أسوة بآالف املوظفن الحكومين، 
يعاني مــن تبعات تــوقــف الــرواتــب ألشــهــر طــويــلــة، بسبب 
للسلطة  املقاصة  أمــوال  اإلسرائيلي  االحتالل  عــدم تحويل 
كبيرة  مالية  مبالغ  استدانة  إلــى  اضطره  ما  الفلسطينية، 

لتأمن احتياجات أسرته.
أّمــــا ثـــرّيـــا عــبــد الـــحـــق، وهــــي مـــن مــديــنــة ســلــفــيــت، شــمــالــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــتــعــرب عـــن ســعــادتــهــا بــحــلــول رمــضــان 
ملــا فــيــه مــن تــقــرب إلـــى الــلــه، وخــصــوصــا بــعــد عـــام عصيب 
ها 

ّ
فقدت خالله بعض أحبتها من جراء كورونا. وتقول إن

 سعت، بما تيّسر، إلى شراء االحتياجات األساسية لشهر 
نتيجة  الخياطة  مشغل  فــي  عملها  تــأثــر  بعدما  رمــضــان، 
ــتـــي فــرضــتــهــا الـــحـــكـــومـــة ملــواجــهــة  ــكـــررة الـ ــتـ ــــات املـ ــــالقـ اإلغـ
لتزين  ملّونة  أضــواء  اشترت  أطفالها،  فرح 

ُ
ولت الفيروس. 

أن  والــخــارج ترحيبا برمضان، متمنية  الــداخــل  بيتها من 
جميلة  طقوسا  كونها  املساجد،  في  التراويح  صــالة  تقام 

ترتبط بهذا الشهر.
الغذائية  املــواد  عموما، شهدت األســواق إقبااًل على شــراء 
ــو صــاحــب  ــاد، وهــ ــقـ ــد عـ ــؤّيـ ــن. يـــقـــول مـ ــ ــدواجـ ــ والـــلـــحـــوم والـ
مــحــل لبيع الــلــحــوم املــجــمــدة فــي مــديــنــة طــولــكــرم، شمالي 
 الضفة الغربية: »هناك إقبال كبير، ونأمل أن يستمر ذلك 
ــرنــا أنــواعــا كثيرة مــن الــلــحــوم بأسعار 

ّ
خــالل رمــضــان. وف

مــقــبــولــة، خــصــوصــا لــــذوي الـــدخـــل املـــحـــدود واملــتــوســط«. 
التموينية،  للمواد  وكالة  أما جمعة صالح، وهو صاحب 
بأسعار  األســـواق،  في  كافة متوفرة  »األصــنــاف   

ّ
أن فيؤّكد 

ذلــك قد يدفع   
ّ
للتزاحم على شرائها، ألن داعــي  جيدة، وال 

 ضــعــف الــرقــابــة 
ّ

بــعــض الــتــجــار إلـــى رفـــع األســـعـــار فــي ظـــل
الحكومية«.

وانــتــظــر أصــحــاب مــحــال الــحــلــويــات شــهــر رمــضــان بــفــارغ 
الــصــبــر، بسبب كــثــرة اإلقــبــال عـــادة على شـــراء الحلويات. 
ويقول سامر شحروري، وهو صاحب محل لصنع عجينة 
 لــديــه »قائمة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــكــنــافــة فــي نــابــلــس، لـــ

طــويــلــة مـــن الــطــلــبــيــات«. ويــنــقــل عـــن أصـــحـــاب تــلــك املــحــال 
تفاؤلهم بحركة شرائية جيدة تعوضهم عن الخسائر التي 
لحقت بهم مؤخرًا بسبب اإلغالق العام. يضيف: »رمضان 

من غير حلو )حلويات( مش )ليس( حلو«.
الخير، وهــو صاحب محل  أبــو  الله  مــن جهته، يشير عبد 
 
ّ
حلويات في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إلى أن

تداعيات اإلغالق العام الناتج عن تفشي كورونا، ما زالت 
حاضرة، إذ عادة ما يستعد الناس الستقبال رمضان قبل 
ه ليس مستعدًا، حاله حال 

ّ
شهر من موعد حلوله. ويقول إن

آخرين، إلقامة والئم على موائد االفطار وتزين املنزل خوفا 
بفرحة هذا  ــه ال يشعر 

ّ
أن بالفيروس، مضيفا  الــعــدوى  مــن 

إلى توفير املستلزمات األساسية  الشهر كعادته، ويسعى 
إلى  الفلسطينية  الحكومة  لــجــوء  الــلــه  عبد  وينتقد  فــقــط. 
ـــه يتوجب عليها 

ّ
اإلغـــالق الــعــام أو الــجــزئــي، مشيرًا إلــى أن

العودة  من  يتمكنوا  كي  الــنــاس،  لطمأنة  اللقاحات  توفير 
إلى حياتهم الطبيعية.

هذا العام، لم يزين زياد معالي، وهو من بلدة القبيبة، شمال 
غــربــي الــقــدس، وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، حــديــقــة مــنــزلــه كما 
 عام قبل تفشي كورونا، استعدادًا وابتهاجا 

ّ
اعتاد في كل

بالشهر الفضيل، خصوصا بعد وفاة أحد جيرانه نتيجة 
الــذي يعمل سائق سيارة  إصابته بفيروس كورونا. زيــاد 
 االستعدادات لرمضان لم 

ّ
»العربي الجديد« إن أجرة، يقول لـ

 سوء األوضــاع االقتصادية والخوف 
ّ

تأِت كاملعتاد في ظل
ــعـــدوى لـــآخـــريـــن، هـــو الــــذي اعـــتـــاد عــلــى تــزيــن  مـــن نــقــل الـ
حديقة منزله قبل أسبوع من حلول شهر رمضان. بالنسبة 
إليه، تبقى فقط العبادة خالل هذا الشهر. يزعجه أن يضطر 
إلــى وضــع الكمامة طــوال الــوقــت خــالل عمله، ويــفــرح حن 
 ،

ً
يــوصــل راكــبــا إلـــى وجــهــتــه، كــي يتمكن مــن إزالــتــهــا قليال

ى أن توفر الحكومة لقاحات كورونا 
ّ
كونها تضايقه. ويتمن

بداًل من اللجوء إلى فرض اإلغالق العام.

الملف

استعدادًا 
الستقبال 
شهر رمضان 
)ياسين 
قايدي/ 
األناضول(

)Getty /أجواء مقلقة بسبب موجة الغالء في العراق )مرتضى السوداني

ثّمة من يصّر على 
الترحيب برمضان رغم 
كّل األزمات )مجدي 
)Getty /فتحي
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طقوس مميزة  

ترحيب بالزوار 

بورصة وثقافتها

أجواء روحانية 

المأكوالت الشعبية

العائالت استغالل املناسبة  الكثير من  املبارك، تحاول  مع قدوم شهر رمضان 
املــدن  تختلف  عالية.  روحانية  ذات  أمــاكــن  فــي  بــجــوالت  والقيام  معًا،  لالجتماع 
العربية في كيفية االحتفال بقدوم الشهر الكريم، سواء من خالل االختالف في 
العادات والتقاليد، إال أن القاسم املشترك الذي يجمع جميع العواصم هو الزينة 
واألنوار التي تبهر الناظرين، ما يجعل السكان يعيشون تجربة من قصص ألف 
ليلة وليلة.  صحيح أن لكل مدينة طقوسها الخاصة، لكن صيام شهر رمضان 
استثنائي، سواء  أخــرى، وطابع  له مكانة  التركية،  تحديدًا في مدينة إسطنبول 
من خالل التراتيل الدينية التي تعلو من املساجد، أو من خالل املطاعم واملقاهي 
التي تقدم أطباقًا خاصة للشهر الكريم، ومن هنا، فإن زيارة هذه املدينة خالل 
الحالي.  الواقع  رمضان، ستكون فرصة للعيش في حقبة تاريخية مغايرة عن 

)أوزان كوسيه/ فرانس برس(

التراويح،  املواطنني بعد صالة  الشعبية  الكريم، تستقبل األســواق  خالل الشهر 
الصباح  إلــى ســاعــات  أبوابها وتستمر  فتحت  قــد  التجارية  املــحــال  تكون  حيث 
األولى. خالل النصف األول من الشهر، تكون األسواق التجارية، خاصة البازارات، 
إلــى مكان  تتحول  الشهر،  الثاني من  النصف  في  ولكن  والترفيه،  للتنزه  مكانًا 
الــبــازارت  زيــارة  فرصة  يجعل  ومــا  العيد.  لقدوم  استعدادًا  النحل،  بخلية  أشبه 
الخالفة  بها  تشتهر  كانت  التي  القديمة  العادات  إحياء  هو  ومميزة،  استثنائية 
العثمانية، ومن أبرزها تجول الدراويش في الشوارع واألحياء. أما عند منتصف 
الليل، فيجول »الطبال« في األحياء والحارات. وعلى وقع طبلته، وصوته الرنان، 
يستيقظ السكان لتناول السحور.  هذه األجواء الرمضانية تمثل جزءًا من هوية 
على  بــل  بالغربة،  العربي  املقيم  أو  الــزائــر  ســواء  يشعر  ال  إذ  إسطنبول،  مدينة 
تقام في كل مساء، تجذب  التي  الروحانية، واالحــتــفــاالت  األجـــواء  فــإن  العكس، 

العديد من الزوار الكتشاف هذه التجربة. )إسراء هاسيوغلو/ األناضول(

العثمانية األولــى، وتعد من  الدولة  هي عاصمة 
الــوجــهــات املــثــالــيــة الــتــي يمكن زيــارتــهــا خــالل 
شــهــر رمــضــان، نــظــرًا ملــا تتمتع بــه مــن أجـــواء 
إسالمية فولكلورية. قبيل بدء شهر رمضان، 
يبدأ السكان بإعداد بعض األطباق أو كما يطلق 
النساء  الــرمــضــانــيــة، فــتــرى  املــونــة  عليها اســـم 
مــا يمكن تخزينه  كــل  األســــواق يتبضعن  فــي 
للشهر الكريم. كما تتميز بورصة عن غيرها 
من األماكن التركية، بمشاركة السكان وأهالي 
األحــيــاء فــي تــزيــني الــشــوارع، وهــي عـــادة يقوم 
بها األطفال والكبار قبل يوم أو يومني من بدء 
الكريم. تتميز بورصة باحتوائها على  الشهر 
 - اإلسالمية  العمارة  ذات  املساجد  من  الكثير 
التركية، والتي تفتح أبوابها من أذان الظهر حتى 
املساجد  تستضيف  ــــى.  األولـ الــفــجــر  ســاعــات 
حلقات تراثية وفنية إسالمية، وتختص بعض 
الحلقات الثقافية في تعريف السكان بالتقاليد 
القديمة إلحياء شهر رمضان، كحياكة الثياب 
يتم تقديمها  الحريرية لألطفال، كهدية رمزية 
في أيام العيد، أو حتى االستمتاع بحلقات فن 

الدروايش. )سيرغني سيزغان/األناضول(

واحدة  اليوم  إسطنبول  تبدو  العثمانية،  الخالفة  أثناء  ماضية، خاصة  لقرون  اإلسالمي  العالم  منارة  كانت  بعدما 
من أهم املدن التي تتميز بطقوس احتفالية مميزة لشهر رمضان. ال شك أن احتواء إسطنبول على عدد كبير من 
املساجد، جعل األجواء الرمضانية فيها لها طابع خاص. من أهم هذه الطقوس، إنارة املآذن بعد أذان املغرب إلى حلول 
»املحيا«، والتي تعطي صورة فنية رائعة لشكل املآذن التي يفوق عددها 100 مأذنة. ومن  سمى هذه العادة بـ

ُ
الفجر، وت

الطقوس األخرى التي ال يمكن تفويتها، استضافة املساجد للصغار بعد أذان العصر، لتعليمهم أصول الدين والفقه، 
وتعليمهم األناشيد التراثية، إذ تضج املساجد في هذه الفترة بأصوات الصغار وهم ينشدون التراث التركي القديم. 
وما أن يحني وقت اإلفطار، تستعد املدافع في الساحات العامة إلطالق الطلقات النارية، وهي عادة درجت عليها تركيا 

)Getty/منذ الحقبة العثمانية. )كريس ماغريث

من  الرغم  وعلى  وغناها،  لتنوعها  نظرًا  السنة،  أيــام  باقي  عن  ما  نوعًا  تبدو مختلفة  الرمضانية  املائدة  أن  صحيح 
هذا الغنى، إال أن الكثير من العائالت تفضل تذوق مأكوالت ال تتم صناعتها أو تحضيرها إال خصيصًا في شهر 
رمضان، ومنها أطباق الحلويات املغطاة بالقشطة واملكسرات، والتي تشتهر بها إسطنبول خالل رمضان. بعد صالة 
العشاء، تحاول األسر االستمتاع باألجواء الفرحة، من خالل التجول في األسواق الشعبية التراثية وتناول املخبوزات 

التركية، ومن أبرزها »بيدا«، ومن ثم االستراحة عند بائعي الحلويات لتناول أطباق الكنافة والبقالوة والقطايف.
السحور، لتحضير  أبوابها حتى وقت  املحال واملطاعم  اإلفطار، حيث تفتح  أهمية من  أقل  تبدو  السحور ال  وجبات 
الخبز الخاص برمضان، وهو أشبه بفطائر تكون إما سادة، أو محشوة بالجنب أو البطاطا. وال تفوتوا تذوق املشروبات 

الرمضانية، كعصير قمر الدين، والعرق سوس. )علي أتماكا/األناضول(
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رمضان 2021

نصائح طبية لوجبة سحور صحية

القنوات المغربية والجزائرية تراهن على الكوميديا

يارا حسين

ال تقل أهمية السحور عن أهمية اإلفطار عند 
الصيام في شهر رمــضــان، ومــا يتم تناوله 
ــزود الـــجـــســـم بــالــطــاقــة  ــيــ عـــلـــى الـــســـحـــور ســ
واتخاذ  الطويلة،  الصيام  لساعات  الكافية 
ــيـــدة لـــوجـــبـــة الــســحــور  خــــيــــارات صــحــيــة جـ
فــي مستويات  كبيًرا  ــا 

ً
فــرق يحدث  أن  يمكن 

الــطــاقــة لــديــنــا، ويــســاعــد عــلــى الــصــيــام من 
دون التعرض لهبوط الطاقة وتقلبات املزاج 
والصداع. بداية من الضروري ذكر إرشادات 
عــامــة النــتــقــاء وجــبــة الــســحــور. إذ يــجــب أن 
تكون الوجبة متوازنة وتحتوي على جميع 
الجسم  يحتاجها  التي  الغذائية  العناصر 
)البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات 
واملــــعــــادن(، ألن وجــبــة اإلفـــطـــار قــد ال تكون 
ــاملــــغــــذيــــات الــــضــــروريــــة،  ــتــــزود بــ ــلــ كـــافـــيـــة لــ
فتساعد وجبة السحور على تزويد الجسم 
السحور  وجــبــة  أن تحتوي  كما يجب  بــهــا. 
عــلــى األطــعــمــة بــطــيــئــة الــهــضــم، الــتــي تـــزود 
الجسم بالطاقة دون أن تسبب أي إزعاج في 
الــجــوع للصائم خالل  املــعــدة أو العطش أو 

النهار.

البروتينات
فهو  السحور،  في  بالبروتني  بشدة  ينصح 
يــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى كــتــلــة الــعــضــالت، 
ونظام مناعي قوي. ويعتبر البيض واللحم 
والـــفـــول ومــنــتــجــات األلـــبـــان مـــصـــادر رائــعــة 
ــهــضــم بــبــطء 

ُ
لــلــبــروتــيــنــات. والــبــروتــيــنــات ت

ـــشـــعـــر بــالــشــبــع لــفــتــرة أطــــــول، كــمــا أنــهــا 
ُ
وت

تــســاعــد عــلــى اســـتـــقـــرار مــســتــويــات الــســكــر 
ما  بتناول  الصيام. وينصح  أثناء  الــدم  في 
ــرام لــحــم، أو  يــعــادل 4 شــرائــح جــن أو 60 غـ
بيضتان أو طبق صغير من اللبنة أو كوب 

من البقوليات )مثل الفول(.
الـــكـــربـــوهـــيـــدرات املـــعـــقـــدة: تــعــتــبــر األطــعــمــة 
ــدة، مــثــل  ــقــ ــعــ الـــغـــنـــيـــة بــــالــــكــــربــــوهــــيــــدرات املــ
ــان والـــفـــواكـــه  ــوفـ خــبــز الــقــمــح الـــكـــامـــل والـــشـ
والخضراوات، ضرورية أثناء الصيام ألنها 
ــول لــلــهــضــم، مـــا يساعد  ـــا أطــ

ً
تــســتــغــرق وقـــت

لفترة  الطاقة  مستويات  على  الحفاظ  على 
املتناولة  الكمية  بــأن تكون  أطــول، وينصح 
بما يــعــادل كــوًبــا واحــــًدا مــن األرز البني أو 
ربــع رغيف  أو  الكامل  الخبز  من  شريحتني 
ــة واحــــــــدة مــن  ــديــ خـــبـــز عـــربـــي أســـمـــر أو زبــ

منوعات
الرياضة 
اليومية

لندن ـ العربي الجديد

 
ّ

ــانـــي فــــي ظـــل ــثـ ــان لـــلـــعـــام الـ  شـــهـــر رمــــضــ
ّ

 يـــحـــل
استمرار تفشي فيروس كورونا. وتمامًا كالعام 
املاضي ينصح األطباء بمتابعة النشاط والحركة 
فــي املــنــزل أو فــي املــســاحــات الــعــامــة بــعــيــدًا عن 
االكتظاظ. ويقدم املدرب الشخصي، فيصل عبد 
 نحو كيفية 

ً
ــلــه، عبر مــوقــع »إنــســايــدر«، دلــيــال ل ا

التمارين خالل هذا الشهر. يرى عبد  ممارسة 
يــتــفــاعــلــون بشكل مختلف عن  ه أن األفــــراد  ــ ل ـ ـ ل ا
بعضهم البعض مع الــصــوم، لــذا يجب على كل 
إلــى جسده. وينصح بإبقاء  شخص االستماع 
ــاعـــات الـــنـــهـــار، مثل  ــبـــات خــفــيــفــة فـــي سـ ــتـــدريـ الـ
املشي السريع، وتوفير أي تمارين أكثر كثافة 
حتى بعد اإلفطار. وإذا كنتم ترغبون في القيام 
الله بالقيام  ـوزن، ينصح عبد  ـ ـ ل ا بتمارين ثقيلة 

ــبــاكــر قــبــل الــســحــور، حتى  بــهــا فـــي الــصــبــاح ال
تــتــمــكــنــوا مـــن الـــتـــزود بــالــطــاقــة بــشــكــل صحيح 
ــبــدء نظام  بعد ذلـــك. وال ينصح على اإلطـــالق ب
تمرين جديد خــالل شهر رمــضــان. بــل يشرح 
ــى االستمرار  ــه »يجب أن تتطلعوا بالتأكيد إل أن
ــبــقــاء نــشــطــني، لكنني ال أوصــي  فــي الــحــركــة وال
بــبــدء نــظــام تــمــاريــن مــرهــقــة جــديــد بــالــكــامــل«. 
وإذا كنتم ال تمارسون الرياضة على اإلطــالق 

ــلــه بالحركة الخفيفة،  فــي الــعــادة، ينصح عبد ال
»ال يــنــبــغــي مــمــارســة تـــدريـــب مــكــثــف عــنــدمــا ال 
ــة«.  ــطــاق تــكــونــون قــد حصلتم على الترطيب وال
ويـــوصـــي بـــالـــذهـــاب فـــي نـــزهـــة عــلــى األقــــــدام أو 
تجربة بعض التمارين منخفضة الكثافة. وقد 
تتغير مستويات اللياقة البدنية بشكل مؤقت 
خالل رمضان، لذا على الصائم أن يتذكر بأنه 

من املهم أن يكون واقعيًا.

الــحــبــوب الــكــامــلــة. الـــخـــضـــراوات والــفــواكــه:  
الخضراوات والفواكه غنية باأللياف التي 
تعمل على إبــطــاء مــعــدل هضم الــطــعــام في 
املــعــدة، وتــزيــد مــن الشعور باالمتالء لفترة 
أطــول، وبالتالي تقلل من الشعور بالجوع، 
كما أنــهــا تساعد على منع اإلمــســاك، وهي 
غــنــيــة بــالــفــيــتــامــيــنــات واملـــعـــادن الــضــروريــة 

رب ما ال 
ُ

لصحة جيدة. السوائل: من املهّم ش
يقل عن 2-3 أكواب من السوائل في السحور 
لــتــجــنــب الــشــعــور بــالــعــطــش خــــالل ســاعــات 
الصيام، واملاء هو الخيار األفضل للترطيب. 
ومـــــن الــــســــوائــــل املـــحـــبـــذ تـــنـــاولـــهـــا عــصــائــر 
ــر الــــديــــن والــتــمــر  ــمـ ــبــيــعــيــة وقـ

ّ
الـــفـــواكـــه الــط

الهندي، الحتوائها على الفيتامينات التي 

تــمــد الــجــســم بــالــنــشــاط والــحــيــويــة وتــقــوي 
جهاز املناعة، باإلضافة إلى الحليب املدعم 
ــذي يـــمـــنـــح الـــجـــســـم طــاقــة  ــ ــ بـــالـــكـــالـــســـيـــوم الـ
 عن 

ً
إضــافــيــة وبــروتــيــنــا وكــالــســيــوم فــضــال

املاء. كما ُيمكن تناول الفواكه والخضراوات 
الــغــنــيــة بــاملــاء والــتــي تــســاعــد الــصــائــم على 
مــقــاومــة الــعــطــش، مــثــل الــبــطــيــخ والــبــرتــقــال 

والخيار والخس والسلطة الخضراء.
 وفـــيـــمـــا يـــأتـــي أمـــثـــلـــة عـــلـــى وجـــبـــة ســـحـــوٍر 

متكاملة:
ــن تـــوســـت الـــقـــمـــح الــكــامــل  • شـــريـــحـــتـــان مــ
مــع الـــفـــول، ويــضــاف فــوقــهــا الــبــيــض املقلي 

والطماطم الطازجة.
• الــبــيــض املــخــفــوق مـــع الــســبــانــخ وجــبــنــة 
ــلـــف فــــي خـــبـــز الـــتـــورتـــيـــال مــن  الـــفـــيـــتـــا، ثــــم ُيـ

الحبوب الكاملة.
• قــطــعــة مــــن ســـمـــك الـــســـلـــمـــون املــــدخــــن مــع 
األفوكادو والبيض املقلي، مع شريحة خبز 
من الحبوب الكاملة أو حفنة من األرز البني.

• سلطة مصنوعة من البيض املسلوق مع 
الــســلــطــة الــخــضــراء مــن الــبــنــدورة والــخــيــار 

والخس وقطع الخبز املحمص.
• الــشــوفــان املخبوز مــع الحليب واملضافة 

إليه الفواكه واملكسرات.
• لبنة مع خضراوات طازجة مع ربع رغيف 

خبز عربي أسمر.
األطعمة التي يجب تجنبها أثناء السحور: 
مــــدرات الــبــول مــثــل الــقــهــوة والـــشـــاي، ألنها 
تزيد من التبول وفقدان السوائل. وإن كان 
وال بد، ُيفضل أن يكون املشروب غير مركز 
كالقهوة الخفيفة أو الشاي املخفف، ويمكن 

استبداله بالشاي األخضر.
األطــعــمــة اململحة مــثــل املــخــلــالت والــزيــتــون 
واملكسرات اململحة وكذلك األطعمة الحارة، 
ــد تزيد مــن الشعور بالعطش أثناء  ألنها ق

النهار. 
الحلويات »الثقيلة« مثل الكنافة والبقالوة 
واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــالـــحـــلـــويـــات الــخــفــيــفــة مــثــل 
البودينغ أو املهلبية أو األرز باللن، ألنها 
تــعــطــي الــشــعــور بـــاالمـــتـــالء وتـــــزود الــجــســم 
بالطاقة والسكر الالزمني أثناء الصيام، ما 

يقلل الشعور بالتعب أثناء النهار.
)باحثة تحمل شهادة دكتوراه 
في تكنولوجيا الغذاء والصناعات الغذائية، 
تكتب مقاالت متخّصصة في الصحة 
»العربي الجديد«( الغذائية لـ

يجب تجنب تناول 
القهوة والشاي خالل 

وجبة السحور

ينتظر الجمهور 
المغربي برنامج »الفد 

تي في« مع حسن 
الفد

الرباط، الجزائر ـ العربي الجديد

ــنـــوات املــغــربــيــة الــرئــيــســيــة، هــذا  ــقـ تـــعـــول الـ
الــعــام أيــضــا، على الكوميديا والـــدرامـــا من 
أجــل جــذب الجمهور إلــى شاشاتها. وظهر 
ذلك واضحا من خالل مجموعة املسلسالت 
ــة والــكــومــيــديــة وبــــرامــــج الــكــامــيــرا  الـــدرامـــيـ

الخفية التي يبدأ عرضها اليوم.
وسيكون مشاهدو القناة األولــى املغربية، 
الــتــابــعــة لــلــتــلــفــزيــون املـــغـــربـــي، عــلــى مــوعــد 
مـــع »أحـــــالم ســيــتــي«، وهـــي ســلــســلــة هزلية 
من إخــراج مــراد الــخــودي، ومشاركة محمد 
خيي، وعمر لطفي، وفاطمة الزهراء بناصر، 
ــة آيـــــــت، والـــبـــشـــيـــر واكــــــــني، ومــحــمــد  ــ ــاديـ ــ ونـ
الــشــوبــي، ونــاصــر أقــبــاب، وفــاطــمــة الــزهــراء 
الحرش، ورجاء لطيفني. كما تعرض القناة 
السلسلة الهزلية »قــهــوة نــص نــص«، وهي 
من إخراج هشام الجباري، ومشاركة محمد 
بــاســو، وبــديــعــة الــصــنــهــاجــي، وســعــيــد آيــت 
باجة، وساندية تاج الدين، وفتاح الغرباوي. 
ــيــــت اإلفـــــــطـــــــار، تـــعـــرض  ــا مـــــع تــــوقــ ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ وتـ
»األولـــــــى« ســلــســلــة هــزلــيــة أخـــــرى هـــي »دار 
الهنا«، من إخــراج إدريــس الــروخ، ومشاركة 
محمد الجم، ونزهة الركراكي، وعبد الصمد 
مفتاح الخير، وجليلة التلمسي، وعادل أبا 

تراب، ورشيد رفيق.
ــرج إدريـــــــــس الـــــــــروخ أكــــثــــر مـــــن عــمــل  ــ ــخــ ــ ــ وُي
عــلــى الــقــنــاة، بــمــا فـــي ذلـــك مــســلــســل »بــنــات 
العساس«، وهــو من بطولة عزيز الحطاب، 
وسعاد خيي، ودنيا بوطازوت، ومنى فتو، 

ومحسن مالزي، وساندية تاج الدين.
وسيتابع جمهور القناة مسلسال تاريخيا 
أسبوعيا بعنوان »ســالــف عـــذرا«، وهــو من 
إخـــراج جميلة الــبــرجــي، وبمشاركة كــل من 
هدى صدقي، وعباس كاميل، وربيع القاطي، 

وأمـــــال الـــتـــمـــار، وجـــــواد الـــســـايـــح. وتــعــرض 
القناة املغربية الثانية )األكثر مشاهدة في 
رمضان خالل السنوات املاضية(، املسلسل 
ــبـــحـــر«، وهــــو مـــن إخــــراج  الــــدرامــــي »بـــــاب الـ
شــوقــي الــعــوفــيــر ومـــشـــاركـــة ســامــيــة أقــريــو 
وإدريس الروخ ونورة الصقلي، كما تعرض 

برنامج »شاهد قبل الحذف«.
وبرمجت القناة الثانية السلسلة الكوميدية 
ــفـــاء بــركــة  ــراج صـ ــ ــ »كـــلـــنـــا مــــغــــاربــــة«، مــــن إخـ

ــة بـــشـــرى مـــالـــك، وبـــمـــشـــاركـــة محمد  ــابـ ــتـ وكـ
خياري وعبد الله فركوس ودنيا بوتازوت 
ومريم الزعيمي ونــورا الصقلي وعبد الله 
ــكـــرود وزهــــــور ســلــيــمــانــي  ــاء عـ ــنـ ديــــــدان وسـ

وموس ماهر وهند بن جبارة.
كــمــا بــرمــجــت السلسلة الــهــزلــيــة »قــيــســاريــة 
أوفـــال« مــن إخـــراج ومــشــاركــة رشيد الــوالــي، 
إلى جانب نسرين الراضي، حمزة الفياللي، 
السعدية أزكــون، بن عيسى الجراري، هيثم 

مفتاح، املهدي شهاب، حسن عليوي ومريم 
قــدمــيــر. ويـــعـــود بــرنــامــج املــقــالــب »مشيتي 
فـــيـــهـــا« فـــــي مــــوســــم جـــــديـــــد، مـــــع تـــوقـــعـــات 

بمشاهدات عالية وجدل محتمل.
وينتظر الجمهور املغربي برنامج »الفد تي 
في« مع الكوميدي حسن الفد الذي تحولت 
ــزء مــن الثقافة  أعــمــالــه مــع الــســنــوات إلـــى جـ
ــبـــوع ســيــتــابــع جــمــهــور  ــل أسـ الــشــعــبــيــة. وكــ
القناة مسلسلني هما »دايزو لقوام« كل يوم 

اثنني، و»دار السلعة« كل يوم خميس.
ــر، فــتــقــدم الـــقـــنـــوات املحلية  ــزائـ ــجـ أمــــا فـــي الـ
مجموعة من األعمال الدرامية والكوميدية 
ــم  ــ ــــوسـ بــــــهــــــدف جـــــــــذب الـــــجـــــمـــــهـــــور، فـــــــي املـ
ــم خـــالل الــســنــة. وتــعــرض  الــتــلــفــزيــونــي األهــ
قــنــاة »الـــنـــهـــار« مــســلــســل »مــلــيــونــيــر« الـــذي 
تـــــقـــــول إنــــــــه يــــحــــمــــل الــــطــــابــــعــــني الــــــدرامــــــي 
والــكــومــيــدي فــي آن واحـــد، وهــو مــن بطولة 
بـــيـــونـــة، وحـــســـان كـــشـــاش، ونــبــيــل عــســلــي، 
وسارة لعالمة، وعادل شيخ، باإلضافة إلى 
التونسية عزة سليمان. كما تعرض القناة 
املـــوســـم الـــثـــالـــث مـــن الــســلــســلــة الــكــومــيــديــة 
ــــوس ومــــقــــيــــوس«، مــــن بـــطـــولـــة نــبــيــل  ــيـ ــ »دقـ
 
ّ
عــســلــي ونــســيــم حــــدوش. مــن جــهــتــهــا، تبث
قناة »الشروق« السلسلة الكوميدية »عقلية 
حابسة فالتسعني«، من إخــراج الفنان عبد 
الــقــادر جــريــو، ومــن بطولة محمد خساني 
ــانـــب ســلــســلــة  ــــى جـ ومــصــطــفــى لـــعـــريـــبـــي. إلـ
»خــالــي« الــتــي تــعــود فــي موسمها الــثــالــث، 
وهــــي مـــن بــطــولــة مــحــمــد خــســانــي. وتــقــول 
الـــقـــنـــاة إنـــهـــا حــظــيــت بـــإعـــجـــاب جــمــاهــيــري 
واســـــع. كــمــا يـــعـــود مــســلــســل »مـــشـــاعـــر« في 
ر في  جزء ثــاٍن، وهو من إخــراج تركي وُصــوِّ
تونس، ومــن بطولة حسان كشاش، ونبيل 
ــة إلـــى  ــافــ عـــســـلـــي، وســــــــارة لـــعـــالمـــة، بــــاإلضــ

شهرزاد كراشني ومراد أوجيت.

)Getty( ينصح بشدة بالبروتين في السحور

)Getty/تقوم النجمة الجزائرية بيونة ببطولة مسلسل »مليونير« )فريديريك سولوي

يرى عدد كبير من الصائمين أن وجبة السحور ليس بأهمية وجبة اإلفطار، وهو اعتقاد خاطئ من الناحية الصحية. نقّدم هنا نصائح 
لتناول وجبة سحور صحية كل يوم في هذا الشهر
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وتــمــثــل »ســعــدي - جــوهــر« مــنــافــســا ومــهــددًا 
فعليا لتامر مرسي - صاحب »سينرجي«- إذ 
تتولى شركته دائما إخراج كثير من الحمالت 
احتفالية  وآخرها  والرئاسة،  للدولة  التابعة 
ــيــــاوات، الـــتـــي تــمــيــزت بــاحــتــرافــيــة  نــقــل املــــومــ
العناني،  اآلثـــار، خالد  عالية، ما شجع وزيــر 
وقتها ملخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
لــوقــف مسلسل »املـــلـــك« الـــذي شــهــد الــبــرومــو 
فــادحــة. ليس ذلــك فقط،  الترويجى له أخطاء 

 »سعدي - جوهر« كان اسمها مطروحا 
ّ
بل إن

من  أكثر  منذ  تامر مرسي،  مكان   
ّ

ليحل بقوة 
عام ونصف العام.

لــم تتغير خــريــطــة الــشــركــات الــتــي تــعــمــل مع 
الشركات  تلك   

ّ
إن إذ  و»املتحدة«،  »سينرجي« 

ــلـــة شـــركـــة  مــــضــــطــــرة إلـــــــى الــــعــــمــــل تــــحــــت مـــظـ
املخابرات، وذلك لضمان عرض أعمالها على 
ــروب« الــتــي تشترك  قــنــواتــهــا، مــثــل »الـــعـــدل غــ
في السباق الرمضاني بعملني ليسرا ونيلي 

القاهرة ـ العربي الجديد

الرمضاني  الدرامي  املوسم  يشهد 
هذا العام، في مصر، زيادة في عدد 
املسلسالت املنتجة من قبل شركة 
»املــتــحــدة  للمجموعة  املــمــلــوكــة  »ســيــنــرجــي« 
لــلــخــدمــات اإلعـــالمـــيـــة«، الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات 
الــــعــــامــــة. زيــــــــادة عـــــدد املـــســـلـــســـالت املــنــتــجــة، 
ــادة فـــي املــيــزانــيــات مــقــارنــة بــالــعــام  ــ يــعــنــي زيـ
 هــــنــــاك مــســلــســالت، 

ّ
أن ــــي، خـــصـــوصـــا  ــاضـ ــ املـ

املخابرات  ملفات  مــن   - مــرتــدة«  »هجمة  مثل 
املــصــريــة الــحــديــثــة، بــطــولــة أحــمــد عـــز وهــنــد 
تــّم تصوير بعض مشاهدها خــارج  صــبــري- 
ــى املـــاليـــني الـــتـــي أنــفــقــت  مـــصـــر، بـــاإلضـــافـــة إلــ
عــلــى مسلسل »املـــلـــك« والــــذي تــم إيــقــافــه إلــى 
التي جرى تصويرها،  املشاهد  حني مراجعة 
بعدما كان فريق العمل قد اقترب من االنتهاء 

من التصوير.
يشهد هذا العام، أيضا، دخول شركة »سعدي 
- جـــوهـــر« وهــــي مـــن كـــبـــار ســــوق اإلعـــالنـــات 
فــي مصر، إلــى مجال اإلنــتــاج الــدرامــي للمرة 
نـــيـــوتـــن« للنجمة  األولـــــــى، بــمــســلــســل »لــعــبــة 
ــــي، وتــألــيــف وإخــــــراج تـــامـــر مــحــســن.  مــنــى زكـ

التوليفة الدرامية 
التي يبحث عنها الجمهور 

ما زالت غائبة

يعمل عدد من 
الشركات تحت مظلة 

»المتحدة« لضمان 
حضورها في السوق

تبتعد حياة الفهد 
عن األعمال المثيرة للجدل 

التي قدمتها أخيرًا

2223
منوعات

دنيا  بمسلسل  كاملعتاد، وهشام جمال  كريم 
الجنايني  )15 حــلــقــة(، وطــــارق  غــانــم  ســمــيــر 
بمسلسل ريهام حجاج - يتولي زوجها رجل 
األعـــمـــال أحــمــد حـــالوة تــمــويــل أعــمــالــهــا، منذ 

قدمت بطوالتها األولى العام املاضي.
ــركــــات ونـــجـــوم  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، هـــنـــاك شــ
يعملون خارج »املجموعة املتحدة« وتعرض 
أعمالهم على قنوات مثل »املحور« و»النهار« 
و»صــــــدى الـــبـــلـــد«، وبــعــضــهــا مــحــســوب على 

جهاز األمن الوطني، ومنهم غادة عبد الرازق 
بمسلسلها  وزيــنــة  غــــزال«،  »لــحــم  بمسلسلها 
»كله بالحب«، وجمال سليمان، وسهر الصايغ 
بمسلسل »الــطــاووس«، واملنتجان منى قطب 
نــاس«  وإبــراهــيــم حــمــودة بمسلسلهما »والد 
لصبري فواز وعدد كبير من النجوم. وهناك، 
أيضا، مصطفى شعبان وعمرو سعد، اللذان 
ولــذلــك لجآ  قائمة »ســيــنــرجــي«  مــن  استبعدا 
إلى العمل مع املنتج صادق الصباح، إذ صّورا 
في  بــالــكــامــل  الــجــدعــنــة«  »مــلــوك  مسلسلهما 
 أحــداثــه تــدور في مصر، وذلك 

ّ
لبنان، رغــم أن

الــذي يعمل  الصباح  لغضب »سينرجي« من 
باستمرار مع »إم بي ســي«، وتــم ترحيله من 
مــطــار الــقــاهــرة مــنــذ أكــثــر مـــن ثـــالث ســنــوات، 
عندما بدأت »املتحدة« احتكار السوق لرفضه 
الخضوع لشروطها، ومنذ ذلك الحني، يصور 

أعماله في لبنان.
ــا رمــضــان 2021، بعرض  ينطلق مــوســم درامـ
بني  املتنوعة  األعــمــال  مــن  مختلفة  مجموعة 
الـــدرامـــا واألكـــشـــن والــكــومــيــدي والــتــاريــخــي، 
ــــي تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع مـــخـــرجـــني يــنــتــمــون  ــتـ ــ والـ
إلـــى مــــدارس مــتــنــوعــة، وبــطــولــة بــاقــة مــن أهــم 
ــال. عـــلـــى قــنــاة  ــ ــيـ ــ الـــفـــنـــانـــني مــــن مــخــتــلــف األجـ
املـــتـــحـــدة«،  »املـــجـــمـــوعـــة  لــــ املــمــلــوكــة   »DMC«
ستعرض حصريا مسلسالت »هجمة مرتدة« 
بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، 
ــد فـــــؤاد ســلــيــم، تــألــيــف بـــاهـــر دويــــــدار،  ــمـ وأحـ
وإخراج أحمد عالء الديب، و»موسى« بطولة 
مــحــمــد رمــــضــــان، وســمــيــة الـــخـــشـــاب، ومــنــذر 
ريـــاحـــنـــة، وريـــــــاض الـــخـــولـــي، وســـيـــد رجــــب، 
تــألــيــف نــاصــر عــبــد الــرحــمــن وإخـــــراج محمد 
ســـالمـــة، و»لــعــبــة نــيــوتــن« بــطــولــة مــنــى زكـــي، 
فــراج، وسيد رجب،  ومحمد ممدوح، ومحمد 

تأليف وإخراج تامر محسن.
وكان من املفترض أن يعرض مسلسل »امللك«، 
وماجد  مــبــارك،  يوسف، وصبا  عمرو  بطولة 
املـــصـــري، ومــحــمــد لــطــفــي، ســيــنــاريــو وحـــوار 
شيرين وخالد دياب، لكن صدر قرار بإيقافه، 
وهو مأخوذ عن روايــة »كفاح طيبة« لألديب 
املصري الراحل، نجيب محفوظ، ومن إخراج 
 ،»ON TV« قـــنـــاة  وعـــلـــى  ــاوي.  ــبــ ــنــ املــ حـــســـني 
املــمــلــوكــة أيــضــا لــشــركــة املــخــابــرات ستعرض 
حصريا مسلسالت »االختيار 2: رجال الظل« 
بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإنجي 
ــاء أبــــو الـــيـــزيـــد، تــألــيــف هــانــي  ــمــ ــقــــدم، وأســ املــ
سرحان وإخــراج بيتر ميمي، و»نجيب زاهي 
وأنوشكا،  الــفــخــرانــي،  يحيى  بطولة  زركـــش« 
وهالة فاخر، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج 
ــراب« بطولة  ــ شــــادي الــفــخــرانــي، و»نــســل األغــ
كــرارة، ومــي عمر، تأليف  أحمد السقا، وأمير 
وإخراج محمد سامي، و»بني السما واألرض« 
بطولة هــانــي ســالمــة، ويــســرا الــلــوزي، ودرة، 
ونــجــالء بــدر، سيناريو وحـــوار إســالم حافظ 

وإخراج محمد جمال العدل.
»CBC« حصريا مسلسالت:  قناة  وستعرض 
»حـــرب أهــلــيــة« بطولة يــســرا، وبــاســل خياط، 
تأليف أحمد  وجميلة عــوض، وأروى جــودة، 
ــادل ســلــطــان وإخـــــراج ســامــح عــبــد الــعــزيــز،  عــ
ومحمد  كــريــم،  نيللي  بطولة  الكسر«  و»ضــد 
الدالي  عمرو  تأليف  الخميسي،  ولــقــاء  فـــراج، 
وإخــــراج أحــمــد خــالــد، و»الــلــي مــالــوش كبير« 
بطولة ياسمني عبد العزيز، وأحمد العوضي، 
وخالد الصاوي، تأليف عمرو محمود ياسن 

وإخراج مصطفى فكري.
ــتـــعـــرض الـــقـــنـــاة مــســلــســل »الـــقـــاهـــرة  كـــمـــا سـ
كابول« بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، 
وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل 
الرحيم كمال وإخراج  الحلفاوي، تأليف عبد 
حسام علي، ومسلسل »كل ما نفترق« بطولة 
ريــهــام حــجــاج، ورانـــيـــا يــوســف، وعــمــرو عبد 
الــجــلــيــل، وأحــمــد فــهــمــي، وأيـــن عــامــر، تأليف 

محمد أمني راضي وإخراج كريم العدل.

ربيع فران

من دون أدنى شك، ما زال لبنان يسعى إلى 
الــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــه فـــي صــنــاعــة الـــدرامـــا 
درامية  بأعمال  يشي  ال  الحال   

ّ
لكن املحلية، 

جـــديـــدة. مـــجـــددًا، يــحــاصــر بــعــض أصــحــاب 
املصالح الضيقة اإلنتاج الدرامي في لبنان. 
 بــعــض املـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة 

ّ
األدهــــــى أن

إدارج هذه  فــي  منافس  إلــى شــريــك  تحولت 
ــة، عـــلـــى قــائــمــة  ــنـ األعــــمــــال طــــــوال فـــتـــرة الـــسـ

العرض اليومي.
ــي الـــلـــبـــنـــانـــي عـــام  ــ ــدرامــ ــ تــــراجــــع اإلنـــــتـــــاج الــ
قيام  بالطبع  والسبب  واضـــح،  بشكل   2020
 ،2019 األول  تشرين  أكــتــوبــر/   17 انتفاضة 
ودخـــول لبنان فــي وضــع اقــتــصــادي صعب، 
عديدة،  فنية  قطاعات  على  تأثيره  انعكس 

التلفزيون وإنتاجاته على رأسها.
وانعكس األمر سلبا على التعاطي مع الواقع 
 
ّ
الــجــديــد الـــخـــاص بــاألعــمــال الـــدرامـــيـــة، لــكــن

تقف مكتوفة  لم  املحلية  اللبنانية  املحطات 
األيـــدي أمـــام هــذا الــواقــع، بــل اتــخــذت موقف 
الــصــورة،  تنجلي  ريثما  املــحــارب،  استراحة 

مــع املــخــرج املــصــري خيري بــشــارة، وعــودة 
ســامــيــة الـــجـــزائـــري بــمــشــاركــة أيــمــن زيـــدان 
تحسني  حسام  للفنان  األول  النّص  بطولة 
بيك ويحمل اسم »الكندوش«. كما يحضر 
ــي الــبــيــئــة  ــدة فــ ــديــ ــــوري مـــــرة جــ ــنـ ــ عـــبـــاس الـ
الشامية بعد دور »أبو عصام« الشهير في 
»بــاب الــحــارة« وذلــك ضمن مسلسل »حــارة 

القبة« بدور »أبو العز«.
 
ّ
أن الــســوريــات  النجمات  علمت  املقابل،  فــي 
الــدرامــا املشتركة لن يمّكنهن  الحضور في 
مــن الــظــهــور املــطــلــوب فــي مــوســم رمــضــان، 
لـــذا يــشــهــد املــوســم الــحــالــي عــــودة بــامــتــداد 
ــار  ــع لــلــنــجــمــات الـــســـوريـــات ضــمــن إطـ ــ واسـ
األعـــمـــال الــدرامــيــة، وال سيما الــشــامــيــة، إذ 
ثاني  بطولة  بــشــار  كــاريــس  الفنانة  تتابع 
مواسم مسلسل »سوق الحرير«، وتشاركها 
البطولة الفنانتان نادين تحسني بيك وقمر 
خــلــف، كــمــا تحضر الــفــنــانــة ســالفــة معمار 
في بطولة مسلسل »حــارة القبة«، وتشارك 
ـــي بــطــولــة  الـــفـــنـــانـــة ســــــالف فــــواخــــرجــــي فــ
مــســلــســل »الــــكــــنــــدوش« بــمــشــاركــة الــفــنــانــة 

شكران مرتجى.
ل الفنانة نسرين طافش ضمن 

ّ
بدورها، تط

ــــى جــانــب  مــســلــســل »املـــــــــداح« فــــي مـــصـــر، إلـ
الفنان حــمــادة هــالل، بعدما كــان مــن املقرر 

عدنان حمدان

ــانـــي لـــعـــام 2021  ــم الـــرمـــضـ يــحــضــر املــــوســ
 عودة أكثر غزارة على صعيد اإلنتاج 

ً
حامال

الــســوري. ورغــم حضور معظم النجوم في 
األعمال الدرامية، واملشاركة في مسلسالت 
نجزت في لبنان واإلمارات ومصر واألردن 

ُ
أ

السورية  الــدرامــيــة  التوليفة   
ّ
لكن والــعــراق، 

التي يبحث عنها الجمهور ما زالت غائبة 
عــن الــشــارع وتــســاؤالتــه، وإن حــضــرت هذا 

العام جزئيا أكثر من قبل.
ــهـــور عــــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــمـ ــجـ ــقـــب الـ ــرتـ يـ
املــســلــســالت االجــتــمــاعــيــة والــكــومــيــديــة في 
ظل غياب املشهد التاريخي وهيمنة البيئة 
أقل  وأخــرى  إنتاجات ضخمة  في  الشامية 
ميزانية، فلم تتمرد الكاميرات خارج نطاق 
الحارة الشامية التقليدية، بل توغلت أكثر 
بني  املــمــتــدة  الــزمــنــيــة  الحقبة  تفاصيل  فــي 
العثماني والــفــرنــســي، وجــاءت  االحــتــاللــني 
الكثير من اإلسقاطات  مواربة لزمن يحمل 
العشاق«.  »خــريــف  مسلسل  فــي  السياسية 
الــذي يحمله موسم رمضان 2021 من  فما 

اختالفات للدراما السورية؟
وجد املمثل السوري في الغياب عن الدراما 
ضريبة أكثر من الحضور، فاملشهد الدرامي 
لم يتبدل والصناعة ال تبحث عن مشاريع 
يحدث  كــان  كما  نجم  اســم  تحمل  مستقلة 
مع الفنانني الكبار، مثل سامية الجزائري، 
ــمـــن زيـــــــدان، وأمـــــل عـــرفـــة وغـــيـــرهـــم، لــذا  وأيـ
الحضور لعام  التأخر في   

ّ
أن النجوم  وجد 

آخــــر قـــد يــؤثــر ســلــبــا عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي 
عــودة  مــوســم 2021  ليشهد  واالقـــتـــصـــادي، 
»السنونو«  مسلسل  ضمن  العظمة  يــاســر 

واستعاضت بالدراما التركية كبديل خاص 
عن األعمال الدرامية اللبنانية املحلية.

اللبنانية  الجعبة  تــبــدو   ،2021 رمــضــان  فــي 
فارغة من األعمال التي حفلت بها السنوات 
من  ُيذكر، مجرد محاولة  ال جديد  السابقة. 
فضائية »MTV« اللبنانية ملسلسل بعنوان 
وإنــتــاج  كــلــوديــا مرشليان،  كتابة  »راحــــوا«، 
وإخــــــراج نــديــم مــهــنــا، بــــدأ عــرضــه األربـــعـــاء 
املــــاضــــي، عـــلـــى أن يــســتــكــمــل فــــي الــبــرمــجــة 

اليومية الرمضانية على الشاشة نفسها.
تــعــرض املــحــطــات الــلــبــنــانــيــة مــجــمــوعــة من 
ــشــتــركــة لــهــذا املــوســم، 

ُ
ــمـــال الــعــربــيــة امل األعـ

لكسب ما تبقى من جمهور التلفزيون. من 
جديد، تبدو فضائية »MTV« سباقة لشراء 
ــتـــاجـــات الــعــربــيــة املــشــتــركــة لــهــذا  ــرز اإلنـ ــ أبـ
املـــوســـم، ومــنــهــا مــســلــســل »لـــلـــمـــوت«، قصة 
نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة 
خــالــد الــقــيــش، ومـــاغـــي بـــو غــصــن، وبــاســم 
ــيـــال رحــــمــــة. كــــذلــــك، تــعــرض  ــيـ مــغــنــيــة، ودانـ
عمل  وهــو   ،»2020« عنوان  يحمل   

ً
مسلسال

ــال انـــتـــظـــاره بــعــد تــعــثــر تــصــويــره خــالل  طــ
العام املاضي بسبب جائحة كورونا.

ــة، نـــاديـــن  ــيـ ــانـ ــثـ يــجــمــع املـــســـلـــســـل، لـــلـــمـــرة الـ
نسيب نجيم مــع قــصــي خــولــي، قــصــة بــالل 
ــادات، ونـــاديـــن جـــابـــر وإخــــــراج فيليب  شــــحــ
اللبنانية، فتبدو   »LBCI« أسمر. أما محطة
 عــن املــشــهــد الـــدرامـــي الــخــاص 

ً
بــعــيــدة قــلــيــال

برمضان هذا العام، لتستكمل عرض بعض 
املــســلــســالت الـــســـوريـــة، مــثــل الـــجـــزء الــثــانــي 
 ،

ّ
مـــن »ســـــوق الـــحـــريـــر«، إخــــــراج مـــؤمـــن املــــال

إخراج   ،2020 إنتاج  الياسمني«،  و»بانتظار 
ســمــيــر حـــســـني، ومــســلــســل »زنــــــود الـــســـت«، 
ــــى جــــانــــب مــتــابــعــة  إخــــــــراج نــــذيــــر عــــــــواد، إلــ

عــــرض مــســلــســل لــبــنــانــي بــعــنــوان »رصــيــف 
ــبــقــي 

ُ
الـــغـــربـــاء« لــلــمــخــرج إيـــلـــي مــعــلــوف، وت

الثالث  الــجــزء  هما  تركيني،  مسلسلني  على 
ــــوع«، و»ابــنــة الــســفــيــر«. كما  مــن »عــشــق ودمـ
الــجــزء  اللبنانية  »الــجــديــد«  محطة  تــعــرض 
الـــحـــادي عــشــر مـــن مــســلــســل »بــــاب الـــحـــارة« 

من إخراج محمد زهير رجب، باإلضافة إلى 
جـــزء جــديــد مــن مسلسل »الـــبـــاشـــا«، إخـــراج 

جورج روكز.
في انتظار معرفة نتائج أو ردود الفعل حول 
هــــذه املــجــمــوعــة فـــي رمـــضـــان، عـــمـــدت بعض 
شــركــات اإلنـــتـــاج إلـــى تــأجــيــل أعــمــال درامــيــة 

تــاون«،  »داون  ومنها  للموسم،  تجهز  كانت 
إخـــراج زهــيــر قــنــوع وإنــتــاج »فــالــكــون فيلم«، 
التي عزت سبب التأجيل إلى انتشار فيروس 
كــورونــا، واعــدة ببدء العرض مع حلول عيد 
»ظل«  مسلسل  تصوير  تأجل  وكذلك  الفطر، 
للمنتج مفيد الرفاعي، وإخراج محمد خيري.

الــرمــضــانــي الحالي  املــوســم  أن تحضر فــي 
سابق  تصريح  بحسب  السورية،  بالدراما 

لها.
ــانـــات ســـــوزان  ــنـ ــفـ ــقــــابــــل، الـ وتـــغـــيـــب، فــــي املــ
نجم الــديــن، وأمـــل عــرفــة، ورنـــا شميس عن 
الــبــطــولــة، فـــي حـــني تــحــجــز صــفــاء ســلــطــان 
البطولة ضمن مسلسل »خريف  مقعدًا في 
ــوار حـــال رجــــب، وتحضر  الــعــشــاق« إلـــى جــ
كندة حنا في »الكندوش«، ونظلي الرواس 
الفنانة  في »على صفيح ساخن« بحضور 

الجزائرية أمل بوشوشة.
وفـــــي حــــني يـــتـــرســـخ غـــيـــاب نـــجـــوم الــصــف 
املحلية، نشاهد  السورية  الدراما  األول عن 
الفنانة  ثنائية مع  الفنان قصي خولي في 
مسلسل  في  نجيم  نسيب  نادين  اللبنانية 
إلــــى جــانــب  بــاســل خــيــاط   

ّ
»2020«، ويـــطـــل

الــفــنــانــة يــســرا فــي مسلسل »حـــرب أهــلــيــة«، 
ويحضر قيس الشيخ نجيب كضيف شرف 
فــي املسلسل املــصــري »هجمة مــرتــدة«، في 

حني يغيب مكسيم خليل عن املوسم.
ذلك ما دفع بنجوم الصف الثاني للحضور 
ــال مــحــلــيــة ومـــشـــتـــركـــة، ما  ــمـ فـــي بــطــولــة أعـ
يعيد تعريف مفهوم نجم الصف األول في 
املتدهور  املحلي  السورية بنطاقها  الدراما 
فنشاهد  املتوازن،  غير  العربي  وحضورها 
خــالــد الــقــيــش ومــحــمــد األحـــمـــد فـــي بطولة 
املــســلــســل املــشــتــرك »لــلــمــوت«، كــمــا نشاهد 
في  إسماعيل  وســامــر  عمايري  املنعم  عبد 

بطولة مسلسل »داون تاون«.

العربي المشترك ينعش المسلسالت اللبنانيةابتعاد عن جحيم الواقع وغرق في البيئة الشامية
ما زالت محاوالت بعض 

المنتجين اللبنانيين تعمل 
على صناعة أعمال 

درامية محلية، رغم 
تهميش هذه الصناعة 

ومعاناتها

الدوحة، الكويت ـ العربي الجديد

استطاعت الدراما الخليجية خالل العقد األخير 
أن تــحــجــز لــنــفــســهــا مـــقـــعـــدًا مــهــمــا فــــي الــســبــاق 
الـــدرامـــي الــرمــضــانــي. ومـــا زاد مــن انــتــشــار هــذه 
ــاع الـــدرامـــا إلـــى األعــمــال 

ّ
األعــمــال هــو اتــجــاه صــن

املــثــيــرة لــلــجــدل، والــعــبــور إلـــى عــالــم الــتــابــوهــات، 
إلـــــى جـــانـــب الـــتـــطـــرق إلـــــى مـــواضـــيـــع ســيــاســيــة 
الواقع  الخليجي من وحــي  املنتج  يراها  وأمنية 
العربي اليومي. هنا أبرز األعمال الخليجية التي 

ستعرض ابتداًء من اليوم:
مارغريت: تقدم الفنانة الكويتية حياة الفهد هذا 
املوسم مسلسل »مارغريت«، وهو عمل اجتماعي 
ال يخلو من الكوميديا، لتخرج من إطار األعمال 
السنوات  فــي  فيها  الــتــي شــاركــت  للجدل  املثيرة 

األخيرة، وكان آخرها مسلسلها »أم هارون«.
ُيشارك في املسلسل كل من حسن البالم، وسعاد 
علي، وزينب غــازي، ونــواف النجم، ومــن تأليف 
األخوين علي ومحمد شمس ومن إخــراج باسل 

الخطيب.
الــتــجــول: فــي جـــوٍّ يــوصــف بالكوميديا  مــمــنــوع 
النابعة من صميم  القلبية  السوداء والضحكات 
املــعــانــاة، يــعــود الــســعــودي نــاصــر القصبي هــذا 

املوسم على MBC في »ممنوع التجّول«، ليّسلط 
الــضــوء على كيفية تعاُيش األفـــراد مــع الظروف 
ــاء كـــورونـــا على  االســتــثــنــائــيــة الــتــي فــرضــهــا وبــ
ــد الــشــمــرانــي،  ــ الـــعـــالـــم. ويـــشـــارك فـــي الــعــمــل راشـ
العلي،  وإلــهــام  املالكي،  وفــايــز  الحبيب،  وحبيب 

وأسيل عمران.
استديو 21: يروي املسلسل حكاية قناة فضائية 
ــط 

ّ
ــقــــّرر مــالــكــهــا املــتــســل عـــلـــى شــفــيــر اإلفــــــــالس، يــ

واملحتال موصلة العمل رغم استمرار الخسائر، 
بــني صاحب  تــدور  فــي خضّم يوميات كوميدية 
القناة واملوظفني من جهة، وبني املوظفني أنفسهم 
مــفــارقــات طريفة ضمن حلقات  مــن جهة أخـــرى. 
منفصلة – متصلة. العمل من إخراج محمد دحام 
الشمري، وبطولة علي الحميدي، وخالد الفراج، 
وحــبــيــب الــحــبــيــب، وتــغــريــد الــهــويــش، والــعــنــود 

سعود، وماجد مطرب، وريماس منصور، وعبد 
العزيز نصار، وخالد املظفر.

التي  املعاناة واآلالم  »ِمــن صميم  نــاش:  شليوي 
ــة الــفــقــيــر )شــلــيــويــح(  ــدرســ ــارس املــ ــ يــعــيــشــهــا حــ
ــــد 

َ
ــــول

ُ
ــي(، ت ــ ــاشــ ــ ــة الـــبـــســـيـــط )نــ ــنـ وســــائــــق الـــشـــاحـ

ــد الـــلـــه  ــبـ ــل عـ ــثـ ــمـ ــعــــرف املـ ــذا يــ ــكــ ــكــــات«، هــ الــــضــــحــ
السدحان عن مسلسل »شيلوي ناش« الكوميدي 

ستمّد من حقبة السبعينيات.
ُ
وامل

الروح والراية: في إطار اجتماعي يجتمع املخرج 
السوري منير الزعبي مع الكاتبة الكويتية أنفال 
الدويسان في مسلسل اجتماعي بعنوان »الروح 
والراية«. عودة إلى حقبة التسعينيات من القرن 
املــاضــي، ورصـــد واقـــع الــعــالقــات اإلنــســانــيــة بني 
أفــراد األســرة الواحدة. تشارك في البطولة زهرة 
عــرفــات، ويعقوب عبد الــلــه، وهــبــة الـــدري، وفهد 

البناي، وإيمان الحسيني.
أمــيــنــة حـــــاف: مـــجـــددًا طــــرح اجــتــمــاعــي فـــي قــالــب 
كوميدي لظاهرة تعدد الزوجات. هكذا نتابع قصة 
فضالة،  إلهام  املمثلة  دورهــا  تلعب  التي  »أمينة« 
بعد قــرارهــا الــــزواج مــن رجــل مــتــزوج مــن 3 نساء 
ــريـــات. »أمــيــنــة حــــاف« إخــــراج ســائــد الـــهـــواري،  أخـ
وبــطــولــة املــمــثــلــة إلـــهـــام فــضــالــة، طـــيـــف، وشــهــاب 

جوهر، وخالد العجيرب، وعبد الله الطليحي.

المخابرات على كرسي المخرج

قصي خولي ونادين نسيب نجيم في 2020 )الصبّاح لإلنتاج(

ناصر القصبي 
في ممنوع 
)MBC( التجول

أيمن زيدان في »الكندوش« )فيسبوك(

)MBC( »أحمد السقا وأمير كرارة في »نسل األغراب

تواصل شركة »سينرجي« المصرية إنتاج مسلسالت تحتفي بالقبضة األمنية وبطوالت الجيش، 
مقابل إقصاء معظم منافسيها من السوق. هنا، أبرز األعمال التي ستعرض في رمضان

الدراما المصرية

الدراما الخليجية: مسلسالت جاهزة

فنون وكوكتيل
رمضان 2021

على الشاشة

إضاءةرصد

مع حلول الموسم 
الرمضاني، ورغم حظر 

شركات اإلنتاج العربية من 
العمل في القاهرة، لصالح 

شركة »سينرجي«، تبقى 
معظم األعمال المصرية 

المصورة في الخارج، 
موضع منافسة شديدة 
ضمن السوق المصري 
نفسه، خصوصًا أّن اسم 

غادة عبد الرازق )الصورة( 
يعتبر واحدًا من األسماء 
المنافسة جدًا لزميالتها 

في رمضان. ويُشّكل عرض 
آخر أعمال الممثل الراحل 

يوسف شعبان »ملوك 
الجدعنة« هذا العام، سبقًا 

ومادة دسمة للمتابعين.

في الخارج

Tuesday 13 April 2021 Tuesday 13 April 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



املتاحف واملدن األثرية، خصوصًا في العراق 
وسورية تحديدًا؟

 الــعــمــى أو الــتــعــّصــب أو حتى 
ّ
ــح أن ـ ــواضـ ـ الـ

االرتزاق ال يقود تلقائيًا إلى أماكن كهذه. قد 
يقود إلى حقول النفط والغاز، وقد يقود إلى 
السيطرة على صوامع الغالل وإحراق حقول 
القمح واألشجار املثمرة، وهو أمٌر »مفهوم«، 
، بصفته جزءًا من سرقة 

ً
وحدث ويحدث فعال

ع أرزاق مواطنيه وإرهــاق 
ْ
ثــروة وطــن أو قط

حكومته، وملء جيوب هذه القطعان العمياء 
ــة حضارية 

ّ
ه لن يقود إلى أدل

ّ
 أن

ّ
باألموال. إال

)عمائر وتماثيل وُرقــم ونقوش( قائمة منذ 
آالف الــســنــن، واألخـــــذ بــتــدمــيــرهــا أو ســرقــة 
مًا 

ّ
 مــنــهــا وغــــال ثــمــنــه، تــدمــيــرًا منظ

ّ
مـــا خــــف

وبإصرار، إاّل في ضوء هدٍف ما.
صب أعن 

ُ
بالطبع، قــد ال يكون هــذا الــهــدف ن

هذه القطعان، ذات األظالف واملخالب والوجوه 
قة ــ التي ال تنتمي إلى 

ّ
عة، واألرديــة امللف

ّ
املقن

أّي زّي مألوف من أزياء البشر املعروفة حديثًا 
وقــديــمــًا، بــقــدر مــا تنتمي إلـــى عــصــور خــارج 
ه موجود بال شّك في أدمغة من 

ّ
 أن

ّ
التاريخ ــ إال

زّود هؤالء باألسلحة والسواطير والشاحنات 
لهم بأحدث الطائرات املقاتلة والقاصفة، 

ّ
وظل

ء الذين يعرفون تمامًا ما 
ّ

بل وزّودهــم بــاألدال
هي طبيعة مثل هذه املهمة ووجهتها التي ال 

تحيد عنها.
ملعرفة هــذا الــهــدف، نــبــدأ باستقراء الــدالئــل. 
 الــتــدمــيــر والــتــخــريــب الــــذي يصل 

ّ
أّولـــهـــا، أن

ــجــه نــحــو آثــــار حــضــارات 
ّ
إلــــى حــــّد املــحــو يــت

عــربــيــة ملموسة ومــاثــلــة عــلــى وجـــه األرض، 
ــُرقـــم الطينية  أو مــهــمــوســة فـــي صــفــحــات الـ
ـــه يــدّمــر 

ّ
واملــخــطــوطــات، وال شـــيء ســواهــا. إن

ــل وآشـــــــور والــكــنــعــانــيــن  ــابـ ويـــمـــحـــو آثــــــار بـ
والتدمرين والسبأين ومصر القديمة، أي 
عتَبر 

ُ
 وت

ٌ
 باملاضي متراكمة

ٌ
 ما هو معرفة

ّ
كل

أحد مصادر قــّوة أية ثقافة معاصرة لشعب 
من الشعوب.

 عددًا كبيرًا من هذه اآلثار 
ّ
ثاني هذه الدالئل أن

ـ ســواء كانت رقمًا طينية أو مخطوطات أو  ـ

خذ طريقه إلى متاحف املستعمرة 
ّ
تماثيل ــ ات

الغربية املسّماة إسرائيل، امللصقة بالساحل 
الــفــلــســطــيــنــي، وكـــــان االحـــتـــفـــاء بــاالســتــيــالء 
ــذه  ــالــــث هـ ــاك بـــــــــارزًا ومـــعـــلـــنـــًا. ثــ ــنــ عـــلـــيـــهـــا هــ
 االنــتــقــاص الــغــربــي مــن قيمة، بل 

ّ
الــدالئــل أن

ــذه اآلثــــار الــحــضــاريــة املنتمية  مــن أصــالــة هـ
حصرًا إلــى األرض العربية، كــان معلنًا منذ 
بدأ الكشف عنها وقراءة ُرقمها بعد فّك رموز 
أبجدّياتها، املسمارية والكنعانية )املسماة 
( والهيروغليفية، كما شرح 

ً
أ  خــطــ

ً
فينيقية

الــبــاحــث الــدنــمــاركــي مــوغــنــس الرســـــون في 
كتابه »فتح آشور« )1997(. إلى درجة الزعم 
 

ٌ
 »الــتــراث املنسوب إلــى بابل وآشــور زائــف

ّ
أن

وغير حقيقي«، وإلى درجة طمس هوّية هذه 
الحضارات العربية ونسبة منجزاتها، تارة 
دعى »سامّية«، وأخرى 

ُ
إلى هويات مختلقة ت

إلى هويات طارئة من خارج اللغة العربية.
تقودنا هذه الدالئل، حن نجمعها معًا، إلى 
هــدف واحــد ال غير، هو إخــالء تاريخ وطننا 
العربي مــن أّي أثــر ملموس أو مهموس، أي 
عتَبر أحد 

ُ
من معرفة املاضي املتراكمة التي ت

أهم مصادر قّوة أي شعب من الشعوب، والتي 

محمد األسعد

مـــن أعــاجــيــب الــعــصــر الـــراهـــن في 
هــذه املساحة العربية املمتّدة من 
 
ٌ
ــاء إلـــى املــــاء، أن تــنــدفــع قــطــعــان املــ
ــر والــــبــــنــــادق  ــيـ ــالـــســـواطـ ـــحـــة بـ

َّ
بــــشــــرّيــــة مـــســـل

واألقنعة وتقتحم املتاحف واملناطق األثرية، 
 على 

ّ
ـــشـــاَهـــد فـــي املـــتـــاحـــف وهــــي تــنــقــض

ُ
وت

ــاديــــات األثــــريــــة مــــن مـــخـــطـــوطـــات وُرقـــــم  ــعــ الــ
م أو تسرق 

ّ
وتماثيل وصور، فتحرق أو تحط

ما تقع عليه أظالفها ومخالبها، ثم تمضي 
إلى املواقع األثرية، فتفّجر العمائر باأللغام، 
ــت التماثيل بــاملــطــارق، وتــتــرك األمكنة 

ّ
وتــفــت

 من مرور السوافي والكالب الضالة.
ّ

 إال
ً
خالية

نا شــهــَده عــن قــرب، 
ُ

نا شهدنا هـــذا. بعض
ّ
كل

وبعضنا عن بعد ــ على شاشات الفضائيات 
ــنــا تــقــريــبــًا أخــذنــا 

ّ
وصــفــحــات الــصــحــف. وكــل

ـــوا 
ّ
ــّيـــون مــتــعــّصــبــون ضـــل ــــؤالء ظـــالمـ  هــ

ّ
ــأن ــ بــ

طريقهم إلــى العقيدة اإلســالمــيــة، أطلقتهم 
ــتـــاوى شـــيـــوخ االرتـــــــزاق والــتــمــصــلــح. ولــم  فـ
نــســأل الــســؤال املنطقي: كيف لقطيٍع ضــال، 
ــجــه نحو 

ّ
 والـــتـــعـــّصـــب، أن يــت

ُ
أعـــمـــاه الــجــهــل

ـــة الــحــضــارات العربية امللموسة، وحتى 
ّ
أدل

إلى مساجد حلب وكنائس معلوال، فينهال 
عــلــيــهــا تــدمــيــرًا؟ وأّي ضـــوء قـــاد هــــؤالء إلــى 

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ
ــزج الـــفـــن ــ ــتـ ــ ــنــــن، امـ عـــلـــى مــــــــدار مــــئــــات الــــســ

لت 
ّ
بــالــِحــرفــة فــي الــتــاريــخ اإلســـالمـــي، إذ مث

مــعــظــم الــتــعــبــيــرات الــحــروفــيــة واملــنــمــنــمــات 
ق 

ّ
 فلسفية تتعل

ً
واألرابيسك والعمارة رؤيــة

بالنظرة إلــى الــكــون والــخــلــق، انعكست في 
أبعاد جمالية تحكمها ُبنية ونسق محّددان، 
وهــي مقاربة تجّسدها تجربة يحيى عبده 
كــمــا يــبــرزهــا مــعــرض »مــالمــح مــن املــشــوار« 
ــتــح فــي »غــالــيــري ضـــي« بــالــقــاهــرة 

ُ
الـــذي افــت

بــدايــة إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، ويــتــواصــل 
حتى الثالث من مايو/ أيار املقبل.

ــنــان التشكيلي املــصــري )1950(  ــف ــف ال
ّ
يــوظ

الكتابات العربية، من آيات قرآنية وأحاديث 
نبوية ومــأثــورات شعبية وزخـــارف نباتية 
وهــنــدســيــة، فــي تشكيل عـــبـــاراتٍ يختارها، 

ــقــّوة املــتــن«، أو  اق ذو ال
ّ
 الــلــه الــــرز

ّ
مثل »وإن

ــه«، أو »اســـتـــوصـــوا بــالــنــســاء  ــلــ ــ »ســـبـــحـــان ال
ــفــتــح«، ويسعى إلــى إدماجها  خــيــرًا«، أو »ال
كمفردات تشكيلية داخــل اللوحة، من خالل 
إبراز التباين اللوني بن الغوامق والفواتح، 
 والــنــور وفق 

ّ
أو فــي تــداخــل مــســاحــات الــظــل

عالقات متوازنة ومدروسة.
تـــعـــود بـــدايـــات عـــبـــده فـــي هــــذا االتـــجـــاه إلــى 
مطلع ثمانينيات القرن املاضي، مع رحلته 
األولى ألداء مناسك الحّج والعمرة، حن قّرر 
أن يحّول مشهد الطواف والسعي بن الصفا 
واملــــروة وغــيــرهــا مــن املــنــاســك إلــى أيقونات 
فــنــيــة، وواكــــب ذلـــك بتنظيٍر أراد مــن خالله 
ــّورات الــفــلــســفــيــة والــفــكــريــة  ــتــــصــ تــأصــيــل الــ
للفنون عبر التاريخ اإلسالمي، وصواًل إلى 

اللحظة املعاصرة.
رجمت هذه األفكار عبر استعارة األنماط 

ُ
ت

ثة وسواهما منذ 
ّ
الزخرفية الهرمية واملثل

ما يقارب األلف عام، مع استخدام املوتيفات 
اإلســالمــيــة املــعــروفــة، مــثــل الــقــّبــة والـــدائـــرة 
ة والنجوم، وتجتمع هذه العناصر، 

ّ
واألهل

 الــعــربــي، فــي أســلــوب 
ّ
بــاإلضــافــة إلـــى الــخــط

إفراغ التاريخ من الملموس والمهـموس

في معرضه الذي 
يتواصل حتى الثالث من 
الشهر المقبل، يوّظف 

التشكيلي المصري )1950( 
الكتابات والزخارف في 

أعمال تجمع بين الرسم 
وتصميم الملصقات

يبدو أّن الهدف هو 
إخالء تاريخ الوطن العربي 

من آثاره، أي من معرفة 
الماضي المتراكمة التي 
ُتعتَبر أحد أهم مصادر 

قّوة أي شعب، والتي 
تشّكل هويّته المتماسكة 

ودليله إلى معنى 
وجوده، واألكثر أهمية، 
هو أنّها دليله إلى جمع 
شتاته، وبوصلته في يد 

أجياله المتعاقبة

أعطى اإلمبراطور 
ماركوس أوريليوس، 

الذي حكم 
اإلمبراطورية الرومانية 

ّمدة عقدين، واحدًا 
من األمثلة النادرة 

عن تصّور أفالطون 
للحاكم الفيلسوف

يحيى عبده  رؤية معاصرة للهندسة والفنون اإلسالمية

في جْمع ما يصعب جمعه

رة بناء األسطورة التوراتية بُركام اآلثار العربية المدمَّ

سعٌي إلفراغ الوطن 
العربي من تاريخه ومن 

دالئل وجوده

يسعى إلى تأصيل 
التصّورات الفكرية للفّن 

عبر التاريخ اإلسالمي

قد تصنع الِمَحن 
رجاًال أو أباطرة، لكنّها 

ال تصنع فالسفة

كلّنا شهدنا هذا، بعُضنا 
شهَده عن قرب وبعضنا 

عن بعد

ال  وسبأ،  وتدمر  وآشور  بابل  آثار  ودّمــرت  هاجمت  التي  مجموعات  ل ا
تعي ما فعلت. فهي مجرّد أدوات، شأنها شأن المطارق والسواطير 
والشاحنات التي حملتها. لكّن َمن 
والدافع  التخريب  بهذا  عالقة  ه  ل
ــو الــمــســتــعــِمــر الــغــربــي،  ــه ه ــي إل
األبيض  »الــعــرق  أســطــورة  ل  م ا ح
ــة ألســطــورة  ــرادف ــم الــمــخــتــار« ال
ومطامعه  ختار«،  م ل ا ب  ع ش ل ا «
زال  مــا  وطــن  فــي  ة،  ي ر ا م ع ت س ال ا
موضَع مطامعه منذ خرج من 
أحــراش أوروبـــا المظلمة وأطــّل 

على شرٍق متحّضر.

أدواٌت ال أكثر

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

إطاللة

فعاليات

معنى  إلــى  ودليله  املتماسكة  هوّيته  ّكل  ش ت
وجوده في املاضي والحاضر، واألكثر أهمية، 
إلــى جمع شتاته، وبوصلته  ــهــا دليله 

ّ
أن و  هــ

فــي يــد أجــيــالــه املــتــعــاقــبــة. فــلــمــاذا تـــّم توجيه 
هذه القطعان هذه الوجهة، وبدا ما مارسته 

طًا له؟
ّ
مًا ومخط

ّ
من تدمير وسرقة منظ

ــرافــيــة 
ُ

فــي ضـــوء مــا تــوافــر مــن إمــكــانــيــات خ
لهذه القطعان؛ التسليح والتنظيم والحماية 

تعبيري تجريدي قادر على إيصال رسائل 
ان مع االلتزام بجمالية اللون وتوزيع 

ّ
الفن

الكتلة والفراغ وتدّرجات الضوء في العمل 
الفني.

ــدءًا مــــن دراســــتــــه  ــ ــ تـــتـــعـــّدد مــــصــــادر عــــبــــده بـ
ــة املــاجــســتــيــر  ــ ــاز درجـ األكـــاديـــمـــيـــة، حــيــث حــ
ــة الــفــنــون  ــّيـ ـ

ّ
ــل ــن كـ ــّركـــة مــ ــتـــحـ فــــي الــــرســــوم املـ

ــام 1984، ثم  »جــامــعــة حــلــوان« عـ الجميلة بـــ
درجة الدكتوراه في الفلسفة سنة 1988 عن 
ّية معاصرة لكتاب كليلة 

ّ
أطروحته »رؤية فن

ودمنة«، ومرورًا بممارسته تصميم األغلفة 
والــكــتــب وكــتــب األطــفــال املـــصـــّورة، وانــتــهــاًء 

بامتهانه الرسم خالل عمله الصحافي.
الـــرمـــز حـــاضـــٌر أيـــضـــًا فـــي بــعــض الــلــوحــات 
املـــعـــروضـــة الــتــي تــتــنــاول ثــــورة 25 يــنــايــر/ 
كــــانــــون الـــثـــانـــي 2011، والــــتــــي تـــقـــتـــرب مــن 
تصميم امللصقات، إذ يبني عالقة بن الزهور 
باعتبارها رمز إرادة الشعب والحياة، مقابل 
 عن التغيير، أو 

ً
م، كناية

ّ
الصخور التي تتحط

الَحَمام الذي يعّبر عن سلمية االحتجاجات 
الشعبية مقابل الغربان التي تشير إلى غدر 

أزالم السلطة.
وفـــي عــمــل آخـــر، يحضر الــــدرب الـــذي يسير 
حـــــن ونـــســـاء 

ّ
ــعــــب، عـــــّمـــــااًل وفـــــال عـــلـــيـــه الــــشــ

ــااًل، بـــجـــوار الـــخـــضـــرة الـــتـــي زرعـــوهـــا  ــ ــفـ ــ وأطـ
والعمائر التي شّيدوها، أو في لوحة ثانية 
يــتــداخــل فيها وجــه الــفــالح وجــســده بجسد 
املــرأة املصرية ويدهما تمسك املعول وهما 
فوق البيوت، إلى جانب أعمال تتشّكل فيها 

املناظر الطبيعية مع الحروفيات.

وتسهيل السيطرة، بل وما كشف عنه بعض 
 
ّ
اب الغربّين، لم يعد هناك ِمن شّك في أن

ّ
الكت

أجهزة دول الغرب املتحالفة، وعلى رأسها 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا وأميركا، وّجهت 
 بُعلماء 

ً
، مستعينة

َ
تلك القطعان هذه الوجهة

اجــتــمــاع والهــــوت وأنــثــروبــولــوجــيــا ونــفــس. 
وقــــد فــعــلــت ذلــــك دفـــاعـــًا عـــن أهـــــّم مـــرتـــكـــزاِت 
هيمنتها الثقافية، أي أسطورتها املصنوعة 
بحسب اعتقادها من عّدة عناصر )يونانية 
ــا العنصر  ــهـ ورومـــانـــيـــة( وضــعــت عــلــى رأسـ
التوراتي، ذاك الذي حّولت به وطننا العربي، 
بل والشرق كله، إلى شرق توراتي، ال تاريخ 
لــه ســوى أقــاصــيــص الــتــوراة الــتــي حّولوها 

إلى تاريخ.
 دول الــغــرب أقــامــت بــأســطــورتــهــا هــذه 

ّ
وألن

تماهيًا بــن أســطــورة »شــعــب الــلــه املــخــتــار« 
و»الــعــرق األبــيــض املــخــتــار«، أصبح الحفاظ 
على »شــرق توراتي« ــ يمتّد، حسب تخريف 
الالهوتي األميركي وليام فوكس أولبرايت، 
ــا إلـــــى جـــنـــوب الـــجـــزيـــرة  ــيــ ــن جـــنـــوب روســ مــ
العربية، من جانب، ومن إسبانيا غربًا وحتى 
ـ أداة استعمار  ــ الهند شــرقــًا، مــن جانب آخــر ـ

ــّد فــتــكــًا، مــضــافــًا إلـــى اســتــعــمــارهــا  فــكــري أشــ
العسكري واالقتصادي، ولذا أصبح محو ما 

يناقضه ضرورة حتمية.
ضح هذه الضرورة إذا عرفنا ما حدث مع 

ّ
تت

الكشف عن آثار حضاراتنا القديمة بِسماتها 
ها األصلية املنقوشة 

ُ
املمّيزة، وأّول ذلك وثائق

ــم الـــطـــيـــنـــيـــة وجـــــــــــدران الـــقـــصـــور  ــ ــُرقــ ــ عـــلـــى الــ
ل هـــذا الــكــشــف »تـــاريـــخ«  ــوَّ ــ واملـــعـــابـــد. فــقــد َحـ
الـــتـــوراة إلـــى أســاطــيــر مــحــضــة، وبــــدأ علماء 
الــتــاريــخ واآلثــــار بــقــراءة شــرق غير تــوراتــي. 
ــذا هــو ســبــب الــهــجــوم مــنــذ الــبــدايــة على  وهــ
قيمة هـــذه الــكــشــوفــات أو مــحــاوالت تزييف 
ــذي  ــة الـــشـــعـــب الــ ــ ــوّيـ ــ ــا ولـــغـــاتـــهـــا وهـ ــ ــهـ ــ دالالتـ
 لخرافة شرٍق توراتي لم تعد 

ً
أبدعها، حماية

ون 
ّ
تصمد أمام يقظة علمّية، طَمَسها املحتل

حن ظهرت، ثم عادت إلى الظهور في أواخر 
النصف الثاني من القرن العشرين.

)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

ِقباب وأرض ومزارعون

اإلمبراطور الفيلسوف

األربعاء،  الثامنة والنصف من مساء غٍد  بيروت، عند  لبن« في  ينّظم »استوديو 
قصصكم بالبيت التي تتضّمن إعادة تمثيل حكايات ومشاعر عبّر عنها  فعالية 
والموسيقيين  الممثلين  من  فريق  خالل  من  بيروت،  ار  ج ف ن ا ا  و ش ا ع ن  َم ض  ع ب
المحترفين الذين يؤّدونها من خالل مسرح مرتَجل في ثاني أربعاء من كّل شهر.

األثرية  المواقع  التراث في  تنطلق فعاليات شهر  رأس مالنا،  ا  ثن ترا ر  تحت شعا
بمدينة أوذنة التونسية، األحد المقبل، ويختتم في الثامن عشر من الشهر الجاري 
تناقش  ومعارض  ولقاءات  نــدوات  البرنامج  يتضّمن   . ز و د ة  ن ي د م ف  ح ت م ي  ف

مفهوم التراث الثقافي كنتاج إنساني متراكم ال يمثّل مجرد شاهد على التاريخ.

أخالقيات الذكاء االصطناعي عنوان ندوة افتراضية ينّظمها »مركز مناظرات 
نقاشاتها  ويدير  المقبل،  اإلثنين  ظهر  بعد  من  الثانية  ند  ع ة  ح و د ل ا ي  ف  » ر ط ق
في  السريع  التطّور  الندوة  تناقش  المولوي.  وعلي  نعيمي،  ل ا د  م ح أ ن  ا ث ح ا ب ل ا
عالم التكنولوجيا واآلثار األخالقية الناجمة عنه، والتي يتّم التفكير فيها بالتوازي 

مع التوّسع في استخدام التقنيات والتشريعات الناظمة لها.

حتى العشرين من الشهر الجاري، يتواصل معرض ذكريات معلّقة في »غاليري 
أوبونتو« بالقاهرة والذي افتتح في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بتنسيق 
من الباحث المصري سيف الرشيدي. يضيء المعرض على المنسوجات المعلّقة 
التي حاكها صانعو الخيام في القاهرة، في عمل مزج بين الحرفة والفن في 

التراث المصري.

فّواز حداد

تـــصـــّوُر أفـــالطـــون للملك الــفــيــلــســوف، في 
. لم 

ً
كتابه »الــجــمــهــوريــة«، كــان مستحيال

ه كان األكثر 
ّ
يتحّول إلى حقيقة أبــدًا، لكن

ــع شـــخـــصـــيـــة اإلمــــبــــراطــــور  ــ انـــســـجـــامـــًا مـ
مــــــــاركــــــــوس أوريــــــــلــــــــيــــــــوس، الـــــــــــذي حـــكـــم 
ــة الـــرومـــانـــيـــة عـــقـــديـــن مــن  ــوريــ ــراطــ ــبــ اإلمــ
الــزمــن. ومــن املستغرب أن أوريــلــيــوس لم 
يعتبر نفسه فيلسوفًا، وإِن اعتبر نفسه 
تلميذًا ألفــالطــون، وشــارحــًا ألفــكــار غيره 
من الفالسفة أيضًا، وتــرك كتابًا، بعنوان 
بر من 

ُ
»التأّمالت«، يحتوي خواطره، واعت

الكتب الــخــالــدة. لــم ُيــخــِف أوريــلــيــوس أنه 
كـــان هــاويــًا للفلسفة بــاملــصــادفــة، مثلما 
أصبح إمبراطورًا باملصادفة، بزواجه من 
فاوستينا، ابنة االمبراطور أنطونينوس، 
 العرش. وكان ملوتها أكبر األثر في 

َ
فَوِرث

نزوعه إلى الفلسفة. شهدت اإلمبراطورية 
الرومانية في عهده الكثير من الحروب، 
واملـــؤامـــرات، واالضــطــرابــات. واجتاحتها 
ــكــوارث الطبيعية مــن فيضانات،  أيضًا ال
ات أرضية، وزالزل، وأوبئة، كان منها 

ّ
وهز

وباُء الطاعون. خاض أوريليوس حروبه، 
وانتصر على أعدائه في معظمها، إن لم 
ها، وأنقذ اإلمبراطورية الرومانية 

ّ
يكن كل

ــَي  ــآســ ــفــــت مــ ــ
ّ
ــل ــة، خــ ــ ــِدقــ ــ ــحــ ــ ــ ــار ُم ــ ــطــ ــ ــن أخــ ــ مــ

وفواجَع تركت في نفسه جروحًا عميقة. 
واســـتـــطـــاع، فـــي خـــضـــّم املــــعــــارك، تــدويــن 
بعٍض من تأّمالته، وكانت أشبه بمفّكرة 
لم َيغفل عن كتابتها في جميع الظروف 
واألحـــوال، في الجبال والسهول وأعماق 

الغابات، وأحيانًا في قصره.
قــد تصنع امِلــَحــن رجــــااًل، ورّبــمــا أبــاطــرة، 
ــهــا ال تــصــنــع الــفــالســفــة. فــالــتــاريــخ ال 

ّ
لــكــن

يعّج بهم بقدر مــا يعّج باملقاتلن. لذلك 
يــبــدو أوريــلــيــوس، إمــبــراطــور املــصــادفــة، 
 تفلسفه ذا 

ّ
ــمــا أن اســتــثــنــاًء فـــريـــدًا، ال ســّي

ــان نـــزوعـــًا شــخــصــيــًا.  الــطــابــع الــــرواقــــي كــ
 إنسان أن يكون 

ّ
وحسب قوله؛ بمقدور كل

فيلسوفًا في حياته الشخصية والعامة، 
إذا كان يستفيد من املصائب واآلالم أكثر 
ــام السعيدة.  َعم واألّي

ِّ
مّما يستفيد من الن

 لــلــتــجــارب وامِلــــَحــــن، ال 
ٌ
فــالــحــيــاة مـــدرســـة

ن نفسه 
َّ
ينجح فيها إال الشخص الذي وط

على تحّمل نوائبها وآالمها.
ماذا تقول عقيدة هذا الفيلسوف الرواقي؟ 
ــز بــن الخير  ــي ــمــي ــت  علينا أن نــعــرف ال

ّ
إن

 الخير بالنسبة إلــى اإلنسان 
ّ
والــشــر، ألن

فعله، لنراجع أنفسنا، بل ونحاسبها.
ما هي السعادة؟ إنها تحقيق ما ترغب فيه 
طبيعتنا البشرية. وكيف يمكن الوصول 
ي العقيدة الفلسفية، 

ّ
إليها؟ عن طريق تبن

في السير على ُهدى تساؤل أخالقي: »هل 
صنعُت شيئًا من أجل الصالح العام؟ إذن 
يت أجري. لتكن هذه دائمًا قناعتك 

ّ
فقد تلق

 أبدًا عن صنع الخير«. فاألخالق 
ّ

وال تكف
ــا، كالجمال  الــرفــيــعــة هــي ثــــواٌب فــي ذاتـــهـ
 فــي ذاتــــه، ال يــحــتــاج إلــى 

ٌ
الـــذي هــو جــمــال

رام وال ُهيام. ما يعود بنا إلى األصل في 
َ
غ

فكر الفيلسوف اإلمبراطور، وهو االكتفاء 
الذاتي واالستقالل عن العالم الخارجي، 

قًا.
ّ
فال ينتظر اإلنسان مدحًا وال تمل

ــرة مــــــاركــــــوس أوريــــلــــيــــوس  ــ ــيـ ــ تـــجـــلـــب سـ
ــَرنــا إلـــى عــالــم الـــيـــوم، عالم 

َ
وفــلــســفــتــه نــظ

ــه رؤســـــــــاء ومـــلـــوك  ــ يـــحـــكـــمـــه ويـــتـــحـــّكـــم بـ
 انقالبات 

ُ
وقــادة وديكتاتوريون وضّباط

 منهم 
ّ

وفـــاســـدون ورجـــــال عــصــابــات، كـــل

ــبـــراطـــوريـــة، رّبــمــا  يــطــمــح إلــــى تــشــيــيــد إمـ
كانت إمبراطورية املــخــّدرات أو الــدعــارة، 
أو الجريمة، ال شــيء مستثنى. فالهَوس 
 

ّ
ــا دام لــكــل بـــاإلمـــبـــراطـــوريـــات مــســتــشــٍر، مـ
مــن هـــؤالء فلسفة، ليست ســـوى تصفية 
رفاق الدرب، وقتل الخصوم واملعارضن، 
ــتـــخـــدامـــهـــم ملـــآربـــه.  وقـــمـــع الـــبـــشـــر، أو اسـ
نة 

ّ
مــنــاورات السياسة ومساوماتها مبط

بالدَجل واملراوغة والكذب والتحايل. إنها 
فلسفة مجّربة، أوصلت الكثيرين إلى ما 
 إلــى 

ً
 خــطــوة

ّ
يطمحون إلــيــه، ولـــم تــكــن إال

سلطٍة ما، قد تؤهله ليصبح إمبراطورًا.
ــا النظر إلــى مــا يشبه الفلسفة،  ــن ــق

ّ
إذا دق

وإن كــانــت بــال أخـــالق وال مــبــادئ، فــال بّد 
أن نــالحــظ مــا يكمن وراء نجاحاتها في 
بلدان العالم أجمع: إنه الفساد. ماركوس 
أوريــــلــــيــــوس عـــمـــل لـــلـــفـــســـاد حـــســـابـــًا فــي 
عصره وعصرنا، واعتبره شّرًا مستطيرًا، 
ولـــيـــس قـــــــَدرًا ال ُيـــــقـــــاوم: »حـــيـــثـــمـــا أمــكــن 
اإلنسان أن يكون، أمكنه أيضًا أن يعيش 
حياة صالحة. فإذا كان يعيش في قصر، 
ــاة  ــيـ بـــوســـعـــه أن يـــعـــيـــش فـــــي الـــقـــصـــر حـ

صالحة«.
ليس مــن نــوع املــديــح، بــل االعــتــراف، قول 
أرنــســت ريــنــان: كــان يــوم وفــاتــه مشؤومًا 

على الفلسفة وعلى املدنية.
)روائي من سورية(

هــو مــا يجعله نــزيــهــًا، مــنــصــفــًا، مــعــتــداًل، 
شجاعًا، حّرًا. أّما الشر، فهو ما يثير القيم 

السلبية املضاّدة لهذه القيم اإليجابية.
لــم يــتــرّدد أوريــلــيــوس فــي وصــف أسلوب 
الحياة الصالحة، وقــّدم النموذج األعلى 
الــــذي يــنــبــغــي احــــتــــذاؤه، ووضـــعـــه نصب 
أعــيــنــنــا دائـــمـــًا لــكــيــال نــضــل: انــتــبــه كـــي ال 
يـــفـــســـدك اآلخــــــــــرون، أو تـــفـــســـدك مــبــاهــج 
الحياة ومناصبها وثرواتها. حافظ على 
 ،

ْ
نفسك بسيطًا، طّيبًا، خّيرًا، عطوفًا. لكن

 حازمًا في أداء واجباتك. وناضل من 
ْ
ُكــن

أجل ان تبقى نقّيًا.
يقصد أوريليوس من نصائحه أن الحياة 
مدرسة للتجارب املريرة، ال ينجح فيها إال 
ن نفسه على الخوض 

ّ
الشخص الذي وط

ــم مـــّمـــا يـــؤذيـــه، 
ّ
فــيــهــا وتــحــّمــلــهــا، والــتــعــل

أكــثــر مــمــا يــســعــده. ويــنــصــح بــاالعــتــكــاف 
من وقــت الــى آخــر من أجــل تأّمل حياتنا، 
ــر  وتصفية نفوسنا مــن الــشــوائــب، وتــذّك
املبادئ الفلسفية التي تقودنا، أو ينبغي 
أن تـــقـــودنـــا. وهــــــذا االعـــتـــكـــاف لـــيـــس مــن 
الــضــروري أن يحصل في بــرج عاجي، أو 
عبر العزلة في الريف، أو في منتجع في 
أعالي الجبال، أو على شاطئ البحر، بل 
يمكن حصوله في خضّم الحياة اليومية؛ 
يكفي أن نخلو بأنفسنا ساعة من الزمن، 
أو أقـــل، لنتأمل فيما فعلناه، ومــا ننوي 
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جعفر العلوني

ــَر تـــشـــافـــي آيـــن  قـــبـــل عــــامــــن، نـــشـ
كتاَبه الشهير »سنوات االنفجار 
تلك: مــاركــيــز، يوسا واألصــدقــاء 
 شــــــيء«. حــيــنــهــا ُوصـــف 

َّ
ــّيــــروا كــــل الـــذيـــن غــ

ــــه تــــنــــاول ظــــاهــــرة االنـــفـــجـــار، 
َّ
الـــكـــتـــاب بــــأن

ـــه، فــي حقيقة 
َّ
ــبـــوم«، بشكٍل كــامــل، مــع أن »الـ

ــلـــى مــجــمــوعــة  ــر مــــحــــتــــواه عـ ــتـــصـ األمــــــــر، اقـ
ــســوا إلحـــدى الحركات  األصــدقــاء الــذيــن أسَّ
 في العالم األدبّي. 

ً
ة ة األكثر لفتًا وقوَّ السرديَّ

اؤه، ثمرة العديد  وكان الكتاب، كما يعرف قرَّ
مـــن املـــقـــابـــات مـــع مـــؤّســـســـي تــلــك الــحــركــة 
ــة، من دون إهمال الــدور الكبير الذي  األدبــيَّ
ـــة كــارمــن بالثييس.  ــة األدبـــيَّ ــوكــيــل لعبته ال
فر  اليوم، مع صــدور كتاب »الفراشات الصُّ
ة تروي  ون: أميركا الاتينيَّ والسادة املستبدُّ
تــاريــخــهــا« )مــنــشــورات »ديـــبـــاتـــي«، 2021( 
ـــة مــيــتــشــي شــتــراوســفــيــلــد،  ــفــتــه األملـــانـــيَّ

ِّ
ملــؤل

ــــة أدب أمـــيـــركـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصــــة فــــــي دراسـ املــــتــــخــــصِّ
 
ً
ــة، أصــبــح كــتــاب تــشــافــي تفصيا الــاتــيــنــيَّ
ة  صغيرًا من تفاصيل كتاب الباحثة األملانيَّ
ها تتعامل مع مرحلة 

َّ
ما أن الشامل، وال سيَّ

د فصل من  ها مجرَّ
َّ
االنفجار األدبــيِّ على أن

فصول أدب القاّرة.
ــغــــزو  ــــع »االكـــــتـــــشـــــاف« )الــ ــتــــاب مـ ــكــ ــدأ الــ ــبــ يــ
اإلســبــانــي(، أي فــي تشرين األّول/ أكتوبر 
مــــن عـــــام 1492، عـــنـــدمـــا كـــتـــب كــريــســتــوفــر 
 
َّ
كولومبوس إلى البابا ألكسندر السادس أن
ة 

َّ
 »هذه األماكن هي الجن

َّ
لديه انطباعًا بأن

 
ُ
على األرض«. ثــمَّ بعد ذلــك تــدرُس الباحثة
ــال ديـــــــاز ديـــل  ــ ــرنـ ــ خــــــن الــــرئــــيــــســــن: بـ املــــــؤرِّ
كاستيلو في املكسيك، وإنكا غارسياسو 
دي ال فــيــغــا مـــن بـــيـــرو، مـــن دون أن تنسى 
ــة اإلســـــبـــــان أمــــــــام الـــقـــصـــور  ــشــ ــن دهــ ــ ــدويـ ــ تـ
والساحات والــطــرق في الوقت نفسه الذي 
ة والحضارات  اكتشفوا فيه القبائل البدائيَّ
ــة الــرائــعــة،  الــراقــيــة ذات الــهــنــدســة املــعــمــاريَّ
 على مــدن الــبــحــيــرات. يقفز الكتاب، 

ً
عـــاوة

ــة ــ  بــعــد ذلــــك، قــفــزة الــســنــوات االســتــعــمــاريَّ
ف عن االستشهاد، بطبيعة 

ُّ
من دون التوق

ــيـــس دي ال  ــنـ الــــحــــال، بـــالـــراهـــبـــة خــــوانــــا إيـ
كــــروز، مــريــدة الــشــاعــر اإلســبــانــيِّ غونغور 
ما تلك املرحلة التي ُحظرت فيها  ــ وال سيِّ
الروايات في أميركا، لسبب غامض ال يريد 
ى اآلن. لم ينجح الحظر 

َّ
أحٌد أن يكشفه حت

ق باستيراد الكتب، فالتهريب 
َّ
في ما يتعل

 النسخ األولـــى من 
َّ
ــه )يــقــال إن كــان فــي أوجـ

لــت إلى  »دون كيخوته« لسيرفانتس وصــ
ــأة فــي دنــان  ــة مــخــبَّ مــديــنــة كــــاالو الــبــيــروفــيَّ
ه نجح في منع إصدار الكتاب. 

َّ
النبيذ(، لكن

ــانــــت روايــــــــة »مــــغــــامــــرات بــريــكــيــو  ــكــــذا كــ هــ
ســـاريـــنـــتـــو«، لــلــكــاتــب املــكــســيــكــيِّ خــوســيــه 
خواكن فيرنانديث دي لــيــزارد، أّول روايــة 

طبع في أميركا عام 1816.
ُ
ت

 مع مرور 
ً
يشتدُّ الكتاب ويصبح أكثر إثارة

الصفحات والسنن، وتحديدًا في القرنن 
ــتـــاســـع عـــشـــر والـــعـــشـــريـــن، مــــع اســتــقــال  الـ
ــات  املــســتــعــمــرات وبــــدء فــتــرة الــديــكــتــاتــوريَّ
ــــة، حــــيــــث تــــدخــــل دول أمـــيـــركـــا  الــــعــــســــكــــريَّ
ات يمكن  ها تقريبًا ــ االستثناء

ّ
ة كل الاتينيَّ

امة  ها على أصابع اليد الواحدة ــ في دوَّ عدُّ
ات  القتل والعنف والنهب وتدمير الجمهوريَّ
ر بوليفار.  الجديدة، لتخون بذلك إرث املحرِّ
ــــهــــا الــلــحــظــة املـــنـــاســـبـــة كــــي يــظــهــر فــيــهــا 

َّ
إن

ــة  الــشــعــر والــــروايــــات بــكــثــافــة، كــثــمــرة أدبــيَّ

دة.  ة املتعدِّ للحرب وللمشكات االجتماعيَّ
تـــصـــرُّ مــيــتــشــي شــتــراوســفــيــلــد، عــلــى نــحــٍو 
 هــذا األدب سيمأل الفجوات 

َّ
مقنع، على أن

 على تمجيده 
ً
فها التاريخ، عــاوة

َّ
التي خل

وتــنــويــعــه إلــــى حــــدٍّ ال تــســتــطــيــع الــحــقــائــق 
ة العظيمة سرد تفاصيله: املعاناة  التاريخيَّ
ترجم 

ُ
الجائرة للضحايا، القسوة التي ست

ة الهائلة  من خالها االنقسامات االجتماعيَّ
للفقراء، الطريقة التي تحمي بها الواليات 
ة عن  حدة الشركات في أميركا الشماليَّ

َّ
املت

طـــريـــق رشـــــوة أو ضــــرب الــحــكــومــات الــتــي 
ـــات اإلصـــــــاح الــــزراعــــيِّ  شـــرعـــت فــــي عـــمـــلـــيَّ

والتعليم العاّم وتكافؤ الفرص.
فته 

ِّ
تـــزداد إثـــارة الكتاب عندما تــشــرح مؤل

ــة الــتــي  ــقـ ــة ــــــ الـــطـــريـ ــلـ ــهـ ــقـــة وسـ ــيـ ــــــ بـــلـــغـــة دقـ
أصيب فيها األدب بالعدوى من املشكات 

 ،
ً
 مــكــثــفــة

ً
ــة، وراح يــنــقــلــهــا، تـــــارة االجــتــمــاعــيَّ

، انطاقًا من الواقع 
ّ

وأخرى على نحٍو أخف
ــا 

َّ
ـــى لـــو كــن

َّ
؛ نـــعـــم، الـــواقـــع الـــحـــّي، حـــت الـــحـــيِّ

فــي مدينة املــوتــى، مثل مــا هــو الــحــال عند 
ــارامـــو«، أو في  خـــوان رولــفــو فــي »بــيــدرو بـ
ف 

َّ
ــره دكتاتور مجنون ومثق مشهد بلد دمَّ

ــدكــتــور فرانسيا  ــلــدمــاء، مثل ال ش ل
ِّ
ومتعط

في روايات أوغوستو روا باستوس. ضمن 
ـــق شــتــراوســفــيــلــد حــالــة 

ِّ
هــــذا الـــســـيـــاق، تـــوث

املـــرأة واألدب كمكان ملــمــارســة الــنــضــال من 
أجــل حقوقها وتحريرها. »لــم تكن النساء 
حاضرات، ال في أميركا وال في أجزاء أخرى 
 شاعرات 

َّ
 أن يكن

َّ
من العالم. لقد ُكتب عليهن

 خسارة كبيرة 
َّ
ل غيابهن ات. وقد شكَّ أو قاصَّ

ــان زمـــنـــًا مــخــتــلــفــًا.  ــار. لــقــد كــ ــفـــجـ لــفــتــرة االنـ
 األمــر على ما هو عليه إلى أن ظهرت 

َّ
وظــل

إيزابيل ألليندي بروايتها ›بيت األرواح‹، 
فكان التغيير في املوقف والسلوك، تمامًا 
كما يحدث اليوم مع كاتبات مثل أنجليس 
ماستريتا أو كلوديا بينيرو«، تقول الكاتبة 

األملانية.
ــتــــمــــام، فـــي كــتــاب  ــبـــاه واالهــ ــتـ مـــا يــلــفــت االنـ
ــهــا مـــع أدب تلك 

ُ
ـــة، تــعــامــل ــبــاحــثــة األملـــانـــيَّ ال

 مــتــكــامــل 
ٌّ

ــــــه كـــــل
َّ
ة الـــشـــاســـعـــة عـــلـــى أن الـــــقـــــارَّ

 ،  عضويٌّ
ٌّ

ه، في الوقت نفسه، كل
َّ
ومتنّوٌع، لكن

فا اختافات، من حيث الجوهر، لديها بن 
آداب اإلكــــــوادور وبــيــرو وبــولــيــفــيــا، أو بن 
ــا الشيء اآلخر  األرجنتن واألوروغــــواي. أمَّ
اًل، فــهــو نظرتها  ــف عــنــده مـــطـــوَّ

َّ
الــــذي تــتــوق

ـــة الــقــصــيــرة  ــعــر والــــروايــــة والـــقـــصَّ
ِّ

إلــــى الــش
ة كشيء مرتبط أساسًا  واملقالة في تلك القارَّ
ــذا مــا كــانــت الــحــال عليه في  بــالــتــاريــخ؛ وهـ
ما في القرن التاسع عشر.  أوروبـــا، وال سيَّ
لــقــد ســمــحــت هــــذه الــنــظــرة لــشــتــراوســفــيــلــد 
ـــة األكــثــر  بـــاإلشـــارة لــيــس إلـــى الــكــتــب األدبـــيَّ
 فحسب، بــل إلــى الخرافات 

ً
إبــداعــًا وأصــالــة

ــة كــذلــك،  الــصــغــيــرة والــفــكــاهــات الــشــخــصــيَّ
ة على العنف  اها كشهادات خاصَّ  إيَّ

ً
مة مقدِّ

ة. الذي يجتاح تلك القارَّ
العمل مكتوب بلغة سلسٍة للغاية، وعلى 
ــا يـــقـــارب 600  غـــم مـــن حــجــمــه الــكــبــيــر )مـ ــرَّ الـ
ــه ُيــقــرأ بتسلية وانــجــذاب، وال 

َّ
صفحة(، فــإن

ـــــه زاخـــــر بـــالـــدعـــابـــات والــــروايــــات 
َّ
ــمــا أن ســيَّ

ــة الــتــي شــهــدتــهــا شــتــراوســفــيــلــد  الــشــخــصــيَّ
ة: ستروي  اب تلك الــقــارَّ

َّ
نفسها مع كبار كت

، كيف بحث خوان رولفو معها عن 
ً
لنا، مثا

عة فاخرة فقدها شخص ما ولم يكن في 
َّ

وال
ــه 

َّ
ه بحث عنها كما لــو أن

َّ
حــاجــة إليها، لكن

يبحث عــن صفة مناسبة لصفات الصمت 
ة روايته »بيدرو بارمو«؛ كذلك  في شخصيَّ
ــوان كــارلــوس  ســتــروي لنا كيف أخبرها خـ
 
َّ
أونــيــتــي، أحـــد فــحــول »الـــبـــوم األدبـــــــّي«، أن
الجوَّ الخانق في رواية »البئر« مستمدٌّ من 
حبسه في سجن األوروغواي، حيث ُمنع من 
التدخن. كذلك ستسرد لنا كيف استمعت 
بدهشة وإعجاب إلى ماريو بارغس يوسا، 
ة، وهــو يقرأ »النشيد  في األدغــال البيروفيَّ
ــنــيــرودا؛ وكــيــف أقنعت أكتافيو  الــشــامــل« ل
بــاث بحذف بضع فــقــرات مــن خطابه الــذي 
ــة.  هــاجــم فيه انــجــراف الــثــورة الــنــيــكــاراغــويَّ
د في سرد حادثة تهدئتها  ها لن تتردَّ

َّ
كما أن

لخوليو كــورتــاثــر مــن الــهــذيــان الـــذي عانى 
ــة تـــعـــويـــذة ضــدَّ  ـ ــمَّ  ثـ

َّ
مــنــه عــنــدمــا اعــتــقــد أن

 هذا تورده 
ُّ

روايته »الحجلة« في أملانيا. كل
شــتــراوســفــيــلــد فــي كــتــابــهــا بــطــريــقــة دقيقة 
ة الــكــتــاب سلسة  وبــتــفــاصــيــل تــجــعــل قـــــراء

ومرحة في آن معًا.
ــنــا أمـــام كــتــاٍب استثنائيٍّ يــقــرأ أعــمــال ما 

َّ
إن

يقارب املئتن والخمسن كاتبًا، جميعهم 
ُيــظــهــرون الـــثـــروة واإلرث الــثــقــافــّي الــفــريــد 
ة، التي يتداخل مصيرها  ألميركا الاتينيَّ

. األدبيُّ مع مصيرها السياسيِّ
ة، تآمر أبطاله  ة الغنيَّ ــارَّ ــق في خضمِّ أدب ال
 منهم، انطاقًا من مكانه، 

ٌّ
األدباء ليكتب كل

يــن الــذيــن عــاصــروهــم،  ــام املــســتــبــدِّ عــن الــحــكَّ
ــذيــــن حـــكـــمـــوا بـــلـــدانـــهـــم. بــعــضــهــم وفـــى  والــ
 واحدًا منهم أسهم في تفجير 

َّ
بالعهد، لكن

هذه االستعارة الرائعة، استعارة الفراشات 
ـــة  ــاقـــدة األملـــانـــيَّ ــنـ ــفـــر، الـــتـــي أخـــذتـــهـــا الـ ـ الـــصُّ
مــن روايـــة »مئة عــام مــن الــعــزلــة« لغابرييل 
غارثيا ماركيز واخــتــارتــهــا لتكون عنوانًا 
ــتـــروي مـــن خـــالـــه املــســيــرة  لـــهـــذا الـــكـــتـــاب، لـ
ة  ة عبر التاريخ ألدب أميركا الاتينيَّ األدبيَّ

ة. ة املركزيَّ بعيدًا عن النظرة األوروبيَّ

زهورٌ كثيرة في باقة واحدة

ال اختالف جوهريًا، 
عند المؤلّفة، بين آداب 

بلدان القارة

تشرح الكاتبة إصابة 
أدب القارة بعدوى 

المشكالت االجتماعية

ــة الــســيــاســات«،  ــ عـــن »املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
صدر حديثًا، ضمن سلسلة »ترجمان«، كتاب الباحث 
ــي جــون كــن حــيــاة الديمقراطية وموتها،  ــرال األســت
بترجمة محمد العزيز. انطالقًا من القول بأن الديمقراطية 
تعرف اليوم هشاشة لم تشهدها في تاريخها، يقتفي 
كن أثر نظام الحكم هذا، مقّسمًا إياه إلى ثالث مراحل 
تمظهرت فيها الديمقراطية بأشكال مختلفة: ديمقراطية 
التجّمع، التي ظهرت قبل امليالد بـ500 عام وامتّدت حتى 
ها في 

ْ
ــقــرون الوسطى، وديمقراطية التمثيل، التي تلت ال

أوروبا وأميركا طيلة خمسة قرون، وديمقراطية الرقابة 
التي نعرفها اليوم.

بعد إصدارها عددًا من عناوينه، مثل »سيالند« و»األدب 
ــــدرت  ــاٌت لــقــلــم الـــــرصـــــاص«، أصـ ــاحــ ــســ الـــصـــغـــيـــر« و»مــ
 فرنسية 

ً
منشورات »زويه« السويسرية، حديثًا، ترجمة

مــن عــمــل الــكــاتــب الــســويــســري روبــــرت فــالــســر، حياة 
ـــ 1956( واحـــدًا مــن أبــرز  شــاعــر.  يــعــّد فالسر )1878 ـ
اب السويسرين باللغة األملانية، وقد وضع سلسلة 

ّ
الكت

 
ّ
من األعمال التي كتبها لنفسه، بقلم الرصاص وبخط
 فيها مــواضــيــع يومية، 

ً
صغير ال ُيــكــاد ُيــــرى، مــتــنــاوال

وطارحًا فيها تأّمالته وأسئلته على ما يشاهدها وما 
يعيشه. يجمع »حياة شاعر«، كعادة فالسر، نصوصًا 

قصيرة، تراوح بن السرد والتفكير.

تــبــعــيــث الــــعــــراق: شــمــولــيــة نــظــام صــــدام حــســن، 
عنوان النسخة العربية من كتاب إرون إم. فاوست، التي 
عتها عبير مرعي وتصدر هذه األّيام لدى »منشورات 

ّ
وق

الجمل«. في هذا العمل، الصادر باإلنكليزية عام 2015 
ــدى »مــنــشــورات جامعة تكساس«، يعود فــاوســت إلى  ل
»حزب البعث« العراقي، ليستخلص  األرشيف املركزي لـ
ــبــعــه الــحــزب 

ّ
ــذي ات ــ تــه وثـــائـــق عـــن »الــنــهــج« ال

ّ
مـــن ســجــال

لــفــرض سيطرته و»رؤيـــتـــه« عــلــى الــبــالد، وعـــن أســلــوب 
ــف بعبارة »الترغيب 

ّ
ــلــعــراق، والـــذي يصفه املــؤل حكمه ل

والترهيب«. فاوست يضع طريقة حكم البعث للعراق بن 
األنظمة الشمولية التي شهدها القرن العشرين.

عن »منشورات جامعة كامبريدج« صدر حديثًا كتاب 
نــظــريــة كــانــط فــي الـــوعـــي، لــلــبــاحــث صــامــويــل كــان. 
ــه إلـــى جـــزأيـــن، يــتــنــاول األّول منهما  يــقــســم كـــان كــتــاب
األخالقيات الكانطية من وجهة نظر التأويل، أّما القسم 
ب 

ّ
ف عند املشكالت السياسية التي تترت

ّ
الثاني، فيتوق

 
ً
ــقــراءة. يحاجج كــان بــأّن مــا يوصف عــادة عليها هــذه ال
ما 

ّ
»تناقضات« في أطروحات كانط حول الضمير إن كـ

ينّم عن تناسق داخلي. كما يستهدف الكاتب عددًا من 
ربط باألخالقية الكانطية ــ مثل 

ُ
املقوالت الشائعة التي ت

 األخالقي ــ لُيظهر تناقضها مع جوهر 
ّ
نفي فكرة الحظ

الفكر الكانطي األخالقي.

عــن مــنــشــورات »ضــمــة«، يــصــدر قــريــبــًا كــتــاب أشــرطــة 
كــاســيــت أزنـــافـــور لــلــشــاعــر اإليــطــالــي نــيــكــوال غــراتــو 
بترجمة الــروائــيــة الــجــزائــريــة أمــل بــوشــارب الــتــي كتبت 
فــي تقديم العمل: »مــن خــالل محاولته األصيلة لحفظ 
ذاكرته الحميمة في البلدات اإليطالية الصغيرة، يبدو أن 
نيكوال غراتو استحّث من حيث ال يدري ذاكرته العربية 
القصية، مستدعيًا مــن شعرية مختزنة فــي الــالوعــي 
بعضًا من أهم خصائص الشعر الجاهلّي والتي تلتقي 
في الكثير من جوانبها مع رسالة البقاء الجوهرية في 
املخيال الجنوبي اإليطالي. وكأن الشاعر الصقلّي نسج 

من بقايا ذاكرته الصغرى مشروع الذاكرة الكبرى«.

يعود مايكل سبيتزر في كتابه اإلنسان املوسيقي: 
تــاريــخ الحياة على األرض الـــذي صــدر حديثًا عن 
»منشورات بلومزبري« إلى أقدم آلة موسيقية معروفة 
استخدمها البشر قبل أربعن ألف عام، وهي آلة نفخية 
صنعت من عظم نسر، كما تشير أحــدث االكتشافات 
ــة، لــتــكــون املــوســيــقــى ســابــقــة بــذلــك عــلــى الــزراعــة  ــريـ األثـ
وبــدايــات االســتــقــرار وظــهــور األديــــان، مستعرضًا دور 
األغنية واملوسيقى في مجتمعات الصيد وجمع الثمار 
وقــدرتــهــمــا عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن األفـــكـــار واألســـئـــلـــة لــدى 
ــتــطــّور فــي نــمــط إنــتــاجــه ومعيشته،  ــك ال اإلنـــســـان، وكــذل

ال منذ القدم جزءًا أساسيًا من حياته.
ّ
وبأنهما شك

عــن »الـــــدار الــلــيــبــرالــيــة« صــــدرت طــبــعــة ثــانــيــة مــن كتاب 
حــروب الـــرّدة.. دراســة نقدية في املصادر للباحث 
ــيــاس شــوفــانــي، الــذي يتناول التفاهمات  الفلسطيني إل
السياسية التي بنت دولة اإلســالم في الجزيرة العربية، 
ــل أســاســهــا فــي ضــمــان مــصــالــح أهـــل مــكــة مقابل 

ّ
وتــمــث

عتها 
ّ
دعمهم سلطة النبي محمد، واتفاقيات أخــرى وق

القبائل العربية مع املدينة املــنــورة، ونّصت على حماية 
املسلمن لها مقابل لقاء مادي دون أن تعتنق غالبيتها 
اإلســالم، وكيف نكثت هذه القبائل عهودها بعد رحيل 
الرسول، لتندلع بسببها املعارك التي سّميت في مرحلة 

»حروب الرّدة«.   متأخرة من التاريخ اإلسالمي بـ

الــفــن التشكيلي فــي دولـــة قــطــر.. ســتــون عــامــًا من 
اإلبــداع 1960   -2020 عنوان الكتاب الذي صدر حديثًا 
عن »املؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا« و»املنظمة 
ــوم« )ألـــكـــســـو( للفنان  ــلـ ــعـ ــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والـ ال
ؤثرة في 

ُ
التشكيلي القطري حسن املال، ويتناول العوامل امل

شخصية الحركة الفنية في قطر وسماتها، وظهور الجيل 
األول من الـــرّواد ومنهم جاسم زيني ويوسف الشريف 
ووفــيــقــة ســلــطــان وســلــمــان املــالــك وعــلــي حــســن الــجــابــر، 
مــع تقديم دراســـة تفصيلية ألبــرز الفنانن مــن األجيال 
املتعاقبة، واتجاهات الفن ضمن سياقها التاريخي وما 

عكسته من متغيرات اجتماعية واقتصادية.

إذا كان أغلب الكتّاب الذين تتوّقف عندهم ميتشي شتراوسفيلد قد 
»اتّفقوا« على الكتابة، كّل من مكانه، عن الحّكام المستبّدين الذين 
لالتينية )بعضهم َمن  ا عاصروهم وأخضعوا مختلف بالد أميركا 
وفى بهذا وبعضهم من لم يفعل(، فإّن واحدًا من هؤالء فقط 
فر التي أطلقتها  قد أسهم في تزويد المؤلّفة باستعارة الفراشات الصُّ

عنوانًا على كتابها: غابرييل غارثيا ماركيز، في »مئة عام من العزلة«.

فراشات ماركيز

نظرة أولى

األدب الالتيني بفصوله المتعّددة

تروي  الالتينيّة  أميركا  المستبّدون:  والسادة  فر  الصُّ راشات  ف ل ا « ي  ف
ميتشي  األلمانية  الباحثة  تسعى  باإلسبانية،  حديثًا  الصادر   ،» ا ه خ ي ر ا ت
شتراوسفيلد إلى اإلحاطة بأدب القارة الالتينية وتاريخه. عمٌل يغّطي 

أكثر من خمسة قرون من الكتابة

)Getty( إلصاق فراشات على جدار مكتبة بمدينة المكسيك في الذكرى األولى لرحيل ماركيز
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رياضة

وجت الاعبة الروسية، فيرونيكا كوديرميتوفا، 
ُ
ت

بلقب ببطولة شارلستون األميركية للتنس بعد 
فوزها على العبة مونتينيغرو دانكا كوفينيتش 

في النهائي، بواقع مجموعتن من دون رد. وفازت 
كوديرميتوفا على كوفينيتش بنتيجة )6 - 4( 

و)6 - 2( في مباراة دامت ساعة و37 دقيقة. هذا 
وحققت كوديرميتوفا اللقب بعد الفوز خال 
 من سلوان ستيفنز في ربع 

ّ
مشوارها على كل

النهائي، وباوال بادوسا في نصف النهائي.

أجرى مهاجم فريق غلطة سراي التركي، 
الكولومبي املخضرم راداميل فالكاو، جراحة 

ناجحة في الوجه إثر تعرضه الصطدام عنيف 
خال مران الفريق. وفي تصريحات لوكالة األنباء 
اإلسبانية )إفي(، أكد طبيب من املستشفى: »أجرت 

طبيبة جراحات التجميل زينب سيفيم أيتوج، 
العملية لاعب. واألمور سارت من دون أّي مشاكل. 
الاعب تعرض لكسر في الوجنة، وتم تدارك األمر. 

هو متواجد اآلن في غرفته داخل املستشفى«.

 قرار 
ّ
أكد أندريا بيرلو، مدرب فريق يوفنتوس، أن

تجديد عقد املهاجم األرجنتيني باولو ديباال، 
الذي سينتهي عام 2022، متروك ملجلس اإلدارة، 
وال يعتمد فقط على رأيه. وقال املدرب بعد فوز 
فريقه على جنوى )3-1(: »في ما يخص ديباال، 

النادي هو املسؤول عن اتخاذ القرارات. من 
ي تدريب أبطال مثله. هذا العام لم نعتمد 

ّ
حظ

ه عاد حاليًا وسنستغل ذلك في 
ّ
عليه مطلقًا، لكن

املنعطف األخير من املوسم«.

كوديرميتوفا 
ُتتوج بلقب بطولة 

شارلستون للتنس 

فالكاو يُجري جراحة 
ناجحة بعد إصابته 

بكسر في الوجه

بيرلو يؤكد أّن 
قرار التجديد لديباال 

متروك لإلدارة

أحرز فريق 
فالمينغو، البطل 
الحالي للدوري 
البرازيلي، لقب 
بطولة كأس 
السوبر البرازيلي، 
إثر فوزه على 
بالميراس بركالت 
الترجيح )6-
5( وذلك بعد 
انتهاء الوقت 
األصلي للمباراة 
بالتعادل )2-2(. 
وسجل هدفي 
فالمينغو كلٌّ 
من غابرييل 
باربوسا، 
وجيورجيان دي 
أراسكايتا، فيما 
سجل رافاييل 
فيغا ثنائية 
بالميراس. وبهذا 
الفوز، أكد 
فريق فالمينغو 
الذي حقق 
اللقب في العام 
الماضي أيضًا، 
أنّه أفضل فريق 
غابرييل باربوسا يحتفل باللقب )Getty(برازيلي حاليًا.

فالمينغو بطل »السوبر«
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مجدي طايل

ــربـــي مــبــكــر،  ــغـ ــعــــود مـ ــا بـــــن صــ ــ مـ
ــو«  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ وتـــــــــعـــــــــادل فــــــــي »الـ
الــــتــــونــــســــي، وانـــــتـــــعـــــاش اآلمــــــــال 
الـــجـــزائـــريـــة، وخـــســـارتـــن مــدويــتــن مــصــريــة 
ولــيــبــيــة، ســـارت نــتــائــج األنــديــة الــعــربــيــة في 
رابع جوالت مرحلة املجموعات لبطولة كأس 
الكونفيدرالية األفريقية ملوسم 2020/ 2021.

وصعد نادي الرجاء املغربي كأول املتأهلن 
إلـــى الــــدور املــقــبــل، بــعــد فــــوزه  الكبير على 
ال  أهـــداف مقابل  بثاثة  املــصــري  بيراميدز 
شيء، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في املركز 

األول من 4 انتصارات كاملة.
وحــــســــم الـــــرجـــــاء، مــــن دون مــــديــــره الــفــنــي 
ــبـــل الـــلـــقـــاء جــــمــــال الـــســـامـــي،  املـــســـتـــقـــيـــل قـ

2829
رياضة

تقرير

ــــن دون  ــــدور املـــقـــبـــل مـ ــلـ ــ ــتــــأهــــل رســـمـــيـــا لـ الــ
انــتــظــار لــلــجــولــتــن الــخــامــســة والــســادســة. 
وتجمد رصــيــد بــيــرامــيــدز عند 6 نــقــاط في 
للفوز على  في حاجة  وبــات  الثاني،  املركز 
نــكــانــا رديــفــلــز الــزامــبــي لحسم الــتــأهــل إلــى 
الــدور ربع النهائي. وسجل ثاثية الرجاء: 
فــابــريــس نــغــومــا، وبـــن مــاالنــغــو، وسفيان 
مــن عمر  الدقائق 15 و42 و77  فــي  رحيمي 
الــلــقــاء. وقـــدم الـــرجـــاء أفــضــل عــروضــه على 
الصعيد التكتيكي، واستحق الفوز السهل 
ـــم صـــعـــوبـــة وقــــــوة املـــنـــافـــس، مــســتــفــيــدًا  رغــ
مــن ســـوء حــالــة نــجــوم األخـــيـــر؛ يتصدرهم 
رمضان صبحي، وعبد الله السعيد، وجون 

أنطوي، وشريف إكرامي. 
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد مــحــمــد الـــبـــكـــاري، الــقــائــم 
بــأعــمــال املــديــر الــفــنــي لــلــرجــاء، فــي املؤتمر 

الــصــحــافــي، ســعــادتــه بــالــفــوز الــكــبــيــر الــذي 
جاء في وقت عصيب بالنسبة للفريق. وقال 
الـــبـــكـــاري: »يــســتــحــق الـــاعـــبـــون اإلشـــــــادة... 
الطرف  وكنا  للغاية،  مميزة  مــبــاراة  قــدمــوا 
األفـــضـــل تــكــتــيــكــيــا. لــعــبــنــا عــلــى املــســاحــات 
ــيــــدز، تــوقــعــنــا  ــيــــرامــ ــــط بــ ــيـــة فــــي وســ ــالـ الـــخـ
باستراتيجية  ولعبنا  الهجومي،  اندفاعه 
ــتـــوازنـــة، وســـجـــل بـــن مـــاالنـــغـــو، وســفــيــان  مـ
رحــيــمــي املــهــاجــمــان هـــدفـــن مـــن الــثــاثــيــة. 
ــا ســعــيــد لـــلـــتـــأهـــل، كـــذلـــك زمـــيـــلـــي هــشــام  ــ أنـ
السفر  قبل  املــســؤولــيــة  تحملنا  بـــوشـــروان، 
مباشرة، وحققنا املطلوب وهو الفوز على 
بــيــرامــيــدز وحـــســـم قــمــة املــجــمــوعــة وكــذلــك 
التتويج  مبكر.  بشكل  املقبل  للدور  التأهل 
بالكونفيدرالية من األهداف الكبيرة للنادي 

هذا املوسم«.
رديفلز  نكانا  حقق  نفسها،  املجموعة  فــي 
ــلــــى نـــامـــونـــغـــو  ــي فـــــــــوزًا جـــــديـــــدًا عــ ــ ــبـ ــ ــزامـ ــ الـ
التنزاني بهدف مقابل ال شيء. ورفع نكانا 

رديــفــلــز رصــيــده إلـــى 6 نــقــاط تــســاوى بها 
مــع بــيــرامــيــدز، وبـــات ثالثا بــفــارق األهـــداف 
واملواجهات املباشرة، وأبقى على آماله في 
املنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع 
الــنــهــائــي. وهــو الــفــوز الــثــانــي على التوالي 
بقي  الـــذي  نامونغو  حــســاب  على  لرديفلز 
رصيده خاليا من النقاط في املركز األخير 
الوحيد  املــبــاراة  هــدف  وسجل  باملجموعة. 
فريدي تشيمينغا، في الدقيقة 71 من اللقاء.

وفــي املجموعة األولـــى، أنعش نــادي وفــاق 
آمــالــه فــي التأهل للدور  الــجــزائــري  سطيف 

»كالسيكو« تونس 
األفريقي ينتهي بتعادل 

مثير بين الفريقين

لعب باكس من دون 
أنتيتوكونمبو للمرة 

الخامسة تواليًا

ربـــع الــنــهــائــي، بــعــد الـــفـــوز الــكــبــيــر لـــه على 
وكــان  نظيفة.  بثاثية  النيجيري  إنييمبا 
ــر أمـــــــام إنـــيـــيـــمـــبـــا فــي  وفـــــــاق ســـطـــيـــف خـــسـ
الــجــولــة املـــاضـــيـــة. وســـجـــل ثــاثــيــة الـــوفـــاق 
أمير قــراوي، ومحمد األمــن عمورة، وأكــرم 
ليرفع  و65  و45   31 الــدقــائــق  فــي  جحنيط، 
إلــى 4 نقاط مقابل 6 نقاط  الفريق رصيده 
الثاني  املــركــز  األخــيــر  بها  يحتل  إلنييمبا 
ــدو بــيــراتــس  ــ فــي املــجــمــوعــة. وانـــفـــرد أورالنــ
الجنوب أفريقي بالقمة رافعا رصيده إلى 8 
نقاط عقب فوزه الكبير على أهلي بنغازي 
في  أيــضــا،  نظيفة  بثاثية  بنتيجة  الليبي 
 

ّ
مباراة من طرف واحد. وسجل الثاثية كل

من؛ نياوزا، وماباسا، ودالمني، في الدقائق 
26 و41 و69، ليتجمد رصيد أهلي بنغازي 

عند 4 نقاط.
وفي املجموعة الثانية، واصل نادي نهضة 
بـــركـــان املـــغـــربـــي نـــزيـــف الـــنـــقـــاط فـــي رحــلــة 
الدفاع عن لقبه وتعادل من دون أهداف مع 

اقترابه  كليبرز  أنجليس  لــوس  فريق  تابع 
ــة، فــــي وقـــت  ــيـ ــربـ ــغـ ــة املـــنـــطـــقـــة الـ ــافــ ــن وصــ مــ
أوقــــــــف بـــوســـطـــن ســـلـــتـــيـــكـــس ســـلـــســـلـــة مــن 
ناغتس،  لدنفر  متتالية  انتصارات  ثمانية 
فــي مــنــافــســات دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 
الخامس  فــوزه  كليبرز  وحقق  للمحترفن. 
تـــوالـــيـــا عــلــى ضــيــفــه ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز 
)131 - 124(، رافعا رصيده إلى 37 فوزًا و18 
خــســارة فــي املــركــز الــثــالــث ضــمــن الغربية، 
وقــت  فـــي   ،)15-37( صـــانـــز  فــيــنــيــكــس  وراء 
ال يــــزال املـــفـــاجـــأة يــوتــا جــــاز مــتــربــعــا على 

الصدارة )13-40(.
وفـــي وقـــت نــجــح بــيــســتــونــز بــالــتــقــّدم أكــثــر 
مــن مــــّرة عــلــى كــلــيــبــرز، نــجــح الــثــنــائــي بــول 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة(  ــــورج )32 نــقــطــة و9  جـ
وماركوس موريس )33 نقطة( في لعب دور 
الفوز ألصحاب األرض على  هجومي منح 

متخلفا  كـــان  وبــعــدمــا   ،)87-105( نــاغــتــس 
بــفــارق 14 نــقــطــة فــي الــربــع الــثــالــث، سّجل 
الــفــريــق الــزائــر بــوســطــن 31 نقطة مــقــابــل 3 
فقط لخصمه، ليقلب النتيجة ويحقق فوزًا 

عزيزًا على رابع املنطقة الغربية. 
بتعزيز  نجحنا  أننا  »أعتقد  تايتوم  وقــال 
قّوتنا. تواصلنا بشكل أفضل. بدأنا نتبادل 
املواقع أكثر وهذا ما ساعدنا«.أضاف »كان 
فـــوزًا كــبــيــرًا. ألنـــه كـــان مــن املــمــكــن أن يهرب 
مّنا«. وأتى أداء تايتوم الجّيد، بعد يومن 
من تسجيله أعلى رصيد في مسيرته، بلغ 
53 نقطة ضد مينيسوتا تيمبروولفز. وكان 
املريض  تايتوم  الشّك يحوم حول مشاركة 
وجايلن براون املصاب بركبته قبل املباراة. 
وأضاف براون 20 نقطة و8 متابعات، فيما 
ســّجــل كـــل مـــن مـــاركـــوس ســـمـــارت وكيمبا 
ــــب االرتــــكــــاز  ــاف العـ ــ ــ ــر 14 نــقــطــة وأضـ ــ ووكــ

روبرت وليامس 10 نقاط و8 متابعات.
ولـــدى الــخــاســر الـــذي ال يـــزال ينتظر عــودة 
نجمه الكندي جمال موراي، حقق العماق 
دابــل )10  الصربي نيكوال يوكيتش تريبل 
أو أكــثــر فــي ثــاث فــئــات إحصائية( مــع 17 
متابعات،  و10  حاسمة  تــمــريــرة   11 نقطة، 
وأضاف مايكل بورتر 22 نقطة و11 متابعة، 
ــاكـــونـــدو  ــنـــي فـ ــيـ ــتـ ــنـ ــــت ســـجـــل األرجـ فــــي وقــ
ــارتــــون 13،  كــامــبــاتــســو 14 نــقــطــة وويـــــل بــ
وعــّلــق بـــراد ستيفنز مـــدرب فــريــق بوسطن 
سلتيكس سابع املنطقة الشرقية: »احتجنا 

ز دفعنا«.
ّ
إلى شيء ما يعز

سلة ديروزان 
قبل ثانية على نهاية مواجهة سان أنطونيو 
سبيرز مع مضيفه داالس مافريكس، سجل 
ــــروزان ســلــة الــفــوز لــــأول )119 -  ديــمــار ديــ
117(، واضعا حدا لخمس خسارات تواليا. 
املــبــاراة برصيد 33 نقطة،  وأنهى ديـــروزان 
في وقت أضاف ديجونتي موراي 25 نقطة 
الــذي يسافر إلى  ولوني ووكــر 13 لسبيرز 
ــال غــريــغ  ــ فـــلـــوريـــدا ملـــواجـــهـــة أورالنــــــــدو. وقـ
اإلطــار  هــذا  فــي  مـــدرب سبيرز  بوبوفيتش 
»ديمار مسّجلنا. تحّمل مسؤوليات كثيرة 
ــاع. يـــهـــدر الــبــعــض  ــوال الـــســـنـــة. هـــو شـــجـ ــ طـ
ويــســجــل ســـات أخــــرى، مــثــل كــل الــاعــبــن. 
لكنه يعود ويــحــاول«. ولــدى داالس، سّجل 
بورزينغيس  كريستابس  الاتفي  العماق 
السلوفيني  والنجم  متابعة،   15 نقطة   31
الشاب لوكا دونتشيتش 29 نقطة وجوش 
ريتشاردسون 29. وخسر مافريكس، سابع 
الــغــربــيــة )29-23( مــرتــن فـــي آخــر  املــنــطــقــة 
املــبــارة ثم عادل  التقدم في  ثــاث مباريات، 

ثانية   19 قبل   )117  -  117( ــام  األرقــ داالس 
بتسديدة جميلة من دونتشيتش، لكن دقة 
ديروزان لعبت دورها في اللحظة الحاسمة، 
ليرفع سبيرز رصيده إلى 25 فوزًا مقابل 26 

خسارة في املركز التاسع ضمن الغربية.

ميامي يحاصر ليالرد
نجح دفـــاع وصــيــف املــوســم املــاضــي ميامي 
هيت في إغاق املسارات على النجم داميان 
ــرايـــل  ــد تـ ــانــ ــورتــ ــلـــى بــ ــلـــب عـ ــغـ ــتـ لــــيــــارد والـ
بايزرز )103 - 87(، واكتفى ليارد بتسجيل 
12 نــقــطــة وأضــــاف ســي جـــاي مــاكــولــوم 17. 
ــّدم فــريــق واليـــة فــلــوريــدا الـــذي غـــاب عنه  وقــ
فــيــكــتــور أوالديـــــبـــــو بــســبــب إصـــابـــتـــه، أداًء 
متوازنا وملتزما، وساهم بفوزه بام أديبايو 
)20 نقطة( ونجم نهائي املوسم املاضي أمام 
لوس أنجليس ليكرز جيمي باتلر )18 نقطة(. 
وبعد ثاث هزائم متتالية، تنفس ميلووكي 
باكس الصعداء بفوز على أورالندو ماجيك 
الخامسة  لــلــمــرة  بــاكــس  ولــعــب   .)87  -  124(
تـــوالـــيـــا مـــن دون أفـــضـــل العــــب فـــي الـــــدوري 
مـــرتـــن الــيــونــانــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 
املــصــاب بــركــبــتــه، وســجــل كــريــس ميدلتون 
21 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة 
لــلــفــائــز صــاحــب املـــركـــز الــثــالــث فـــي املنطقة 
مايك  باكس  مــدرب  وقــال   ،)20-33( الشرقية 
ــــن مـــيـــدلـــتـــون الـــــــذي رفـــع  ــتـــســـر عـ بـــودنـــهـــولـ
رصــيــده فــي مسيرته إلــى ألــف رمــيــة ثاثية 
كبير،  ثابت، مسّجل  بامتياز،  »هو محترف 

ويقوم بذلك بطرق متنوعة«.
بوغدانوفيتش  بــوغــدان  الــصــربــي  وســجــل 
ثــاثــيــات ليسجل 32 نقطة ويــســاهــم في   8
تـــفـــّوق أتــانــتــا هــوكــس الــغــائــب عــنــه تـــراي 
دانييلو غاليناري بسبب  يونغ واإليطالي 
اإلصابة، على مضيفه تشارلوت هورنتس 
ــاز  ــ ــكـ ــ االرتـ العــــــب  وأضـــــــــاف   .)101  -  105(
و15  نقطة   20 كــابــيــا  كلينت  الــســويــســري 
مــتــابــعــة لــهــوكــس الـــــذي أصـــبـــح رابـــعـــا في 
الــشــرقــيــة فـــي وقــــت تـــراجـــع تـــشـــارلـــوت إلــى 
املركز السادس. وفي كليفاند، سّجل الشاب 
زيون وليامسون 38 نقطة، ليقود فريق نيو 
أورليانز بيليكانز إلى الفوز على كافالييرز 
)116 - 109(، ونجح وليامسون في ترجمة 
16 محاولة من أصــل 22 وأضــاف 6 رميات 
ــه بــــرانــــدون  ــلـ ــيـ ــم زمـ ــاهــ حـــــــرة، فــــي وقــــــت ســ
إينغرام بتسجيل 27 نقطة. وسّجل املبتدئ 
له هذا املوسم  ناجي مارشال أعلى رصيد 
بالتغلب  بيليكانز  لينجح  نــقــطــة،   15 مــع 

على كافالييرز للمرة السادسة تواليا.
)فرانس برس(

السلة األميركية: كليبرز يُطارد وصافة المنطقة الغربية
يبحث فريق لوس أنجليس 

كليبيرز عن تحقيق 
االنتصارات التي تضمن له 

خطف مركز الوصافة 
في المنطقة الغربية قبل 

ختام منافسات الدوري 
الُمنتظم واالنتقال 

إلى مواجهات األدوار 
اإلقصائية

الصفاقسي تعادل مع النجم والرجاء هزم بيراميدز )فرانس برس(

)Getty( كليبيرز يسعى جاهدًا للتأهل من المركز الثاني

واصلت األندية العربية بحثها الجدي عن االنتصارات من خالل 
األفريقية  الكونفيدرالية  مسابقة  من  الرابعة  الجولة  نتائج 
للمباراة  للوصول  مساعيها  خضم  في  وذلك  القدم  لكرة 

النهائية

مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في لقاء 
الفريقن،  العــبــي  بــن  بالندية  حــافــل  مثير 
ــفــــرص الـــضـــائـــعـــة مــــن جــانــب  خـــصـــوصـــا الــ
الشبيبة بخاف مرتدات النهضة السريعة. 
إلــى 6 نقاط  القبائل رصــيــده  ورفــع شبيبة 
فــي املــركــز الثاني، وفقد هــو اآلخــر نقطتن 
كــانــتــا كفيلتن بــتــقــدمــه خــطــوة كــبــيــرة في 
التأهل. ورفــع نهضة بركان رصيده  سباق 
إلـــى 5 نــقــاط فـــي املـــركـــز الــثــالــث، وبــــات في 
حـــاجـــة لــلــفــوز فـــي مــبــاراتــيــه املــقــبــلــتــن مع 
تعثر للشبيبة لحسم التأهل. في املجموعة 
الكاميروني سلسلة  القطن  واصــل  نفسها، 
عـــروضـــه الــقــويــة، وحــقــق فــــوزًا كــبــيــرًا على 
ــبـــي بــخــمــســة أهــــداف  ــزامـ نــابــســا ســـتـــارز الـ
مــقــابــل هــــدف. ورفــــع الــقــطــن رصــيــده إلـــى 9 
نقاط في املركز األول مقابل نقطة لنابسا، 
وسجل خماسية القطن المبيرت، وسويبو، 
وسانو، وفــردل، وكومبي، وبــات في حاجة 
إلــى الفوز في مــبــاراة واحــدة من الجولتن 
املقبل  ــدور  الــ إلـــى  الــتــأهــل  لحسم  املقبلتن 

للبطولة القارية.
ــــرض الـــتـــعـــادل  ــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، فـ ــ وفـ
2-2 نــفــســه عــلــى »الـــكـــاســـيـــكـــو« الــتــونــســي 
فـــي ســـبـــاق الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور املــقــبــل بن 
ــم الـــســـاحـــلـــي بـــعـــد 90  ــنـــجـ الـــصـــفـــاقـــســـي والـ
دقــيــقــة بــالــغــة املــتــعــة واإلثــــــارة تـــبـــادل فيها 
ــوق. ورفـــــــــع الـــصـــفـــاقـــســـي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــفــــريــــقــــان الـ
رصــيــده إلــى 6 نــقــاط مقابل 5 نــقــاط للنجم 
بشكل  الساحلي  النجم  وتــفــوق  الــســاحــلــي. 
كامل في الشوط األول، وسجل ثنائية عبر 
أيــمــن الــصــفــاقــســي، ووجـــــدي كـــشـــريـــدة، في 
ــــرج مــتــقــدمــا وســط  الــدقــيــقــتــن 10 و32 وخـ
تـــوقـــعـــات بـــفـــوز كــبــيــر لـــه والـــحـــصـــول على 
النقاط الثاث. وفي النصف الثاني، انتفض 
الصفاقسي ونجح في تسجيل هدفن عبر 
عزمي غومة، وفــراس شــواط، في الدقيقتن 
من   .2-2 بالتعادل  اللقاء  لينتهي  و90،   69
جــانــبــه أعـــــرب اإلســـبـــانـــي مـــوريـــســـا، املــديــر 
بالتعادل،  سعادته  عن  للصفاقسي،  الفني 
في  قوية ونجحنا  فعل  ردة  قــائــًا: »حققنا 
الــهــدفــن والــخــروج بتعادل  فـــارق  تعويض 
مــهــم مـــع الــنــجــم الــســاحــلــي، الــحــصــول على 
نقطة أفضل من ال شيء وسنعمل على حسم 
التأهل«. في املقابل أرجع األسعد الدريدي، 
املدير الفني للنجم، التعادل بعد التفوق في 
النصف األول من عمر املباراة بهدفن، إلى 
خروج العبه عمر كوناطي لإلصابة، واصفا 
امللعب.  أرض  في  التحول  بنقطة  استبداله 
املباراة بشكل جيد.  الدريدي: »دخلنا  وقال 
لــأســف، لــم يــحــدث ذلــــك، وارتــكــبــنــا أخــطــاء 
فــرديــة كــبــيــرة فــي الــشــوط الــثــانــي ساهمت 
ــارق الــهــدفــن.  ــ فـــي تــعــويــض الــصــفــاقــســي فـ
علينا دراسة ما حدث بشكل جيد في الفترة 
املقبلة، واللعب بأسلوبنا الذي كنا عليه في 
الشوط األول وتفوقنا خاله بفارق هدفن، 
وتــقــدمــنــا قــبــل أن تــحــدث األخـــطـــاء الــفــرديــة 
وكذلك خروج كوناطي وتأثيره على الفريق 
في الشوط الثاني الذي اهتزت فيه الشباك 
مرتن وفقدنا معه نقطتن. أثق في التأهل 

إلى الدور ربع النهائي«.

الشديد بسبب تعادل  التونسي عن غضبها  الساحلي  النجم  عبّرت جماهير 
الفريق في »الكالسيكو« التونسي مع الصفاقسي، إذ اعتبرت التعادل بأنّه 
بمثابة تعادل بطعم الهزيمة، وأبدت 
األداء، وتمثل ذلك  عدم رضاها عن 
الفريق  حافلة  اعترضت  حينما  كله 
في  الالعبين  على  اإلعتداء  وحاولو 
مشهد مخيف، لكن انتهى من دون 
تسجيل أّي إصابات تذكر في صفوف 
الثاني  المركز  احتل  الذي  الصفاقسي 

بفارق نقطة عن المتصدر النجم.

جماهير النجم الساحلي تغضب

ملعب ستيبلز سنتر، في ظل إراحة كليبرز 
ــارد. ونـــســـي الــفــريــقــان  ــنـ ــيـ نــجــمــه كـــواهـــي لـ
أن يــدافــعــا فـــي هـــذه املــــبــــاراة، نــظــرا لنسبة 
التسجيل الكبيرة )62,5% لكليبرز و%52,9 
سجل  الخاسر،  الفريق  ولــدى  لبيستونز(، 

جوش جاكسون 26 نقطة وصديق بي 25.
وفي املباراة الثانية، سّجل جايسون تايتوم 
لــيــقــود بــوســطــن  28 نــقــطــة و10 مــتــابــعــات 
تأخره وإيقاف سلسلة  قلب  إلى  سلتيكس 

الكونفيدرالية 
األفريقية

بــتــمــريــرة حــاســمــة مـــن الـــبـــديـــل املــغــربــي تأهل الرجاء وسقوط مصري
أشــــرف حكيمي ملــســّجــل الــهــدف الــوحــيــد 
فــريــق إنتر  مــاتــيــو دارمـــيـــان )د.77(، رفـــع 
رصــيــده إلـــى 74 نــقــطــة، مــقــابــل 63 مليان 
ــه الـــفـــائـــز الــســبــت  جـــــاره وأقــــــرب مـــطـــارديـ
لــيــقــتــرب   ،)1  -  3( ــا  ــارمــ بــ مــضــيــفــه  عـــلـــى 
إنــتــر مــن إنــهــاء احــتــكــار يــوفــنــتــوس لقب 
ــواســــــم الــتــســعــة  »الــــســــكــــوديــــتــــو« فـــــي املــــ
املــاضــيــة، قبل ثماني مــبــاريــات مــن ختام 
إنتر  أمسى  الفوز  وبهذا  الحالي.  املوسم 
ــاراة من  ــبـ مـ فـــي أول 11  يــفــوز  فــريــق  أول 
تــاريــخــيــا، متخطيا رقــم  مــرحــلــة اإليـــــاب، 

ميان في موسم 1990-1989.
التشكيلة األســاســيــة  غــيــابــهــم عــن  وبــعــد 
الــفــائــزة على ســاســولــو )2 - 1( منتصف 
األســـــــبـــــــوع، عـــــــاد إلـــــــى تـــشـــكـــيـــلـــة املـــــــدرب 
أنــطــونــيــو كــونــتــي الــاعــبــون ألــيــســانــدرو 
باستوني، وستيفانو سنسي، والكرواتي 
ــتـــــش، والـــتـــشـــيـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــــروزوفـ مـــارســـيـــلـــو بـ
سان  ملعبه  وعــلــى  سانشيز.  أليكسيس 
ســيــرو، بــحــث فــريــق »الـــنـــيـــراتـــزوري« عن 
كريستيان  الدنماركي  عبر  السبق  هــدف 
إريكسن، وسانشيز أمام الحارس الشاب 
كــان العب  وقــت  فــي  فيكاريو،  غولييلمو 
الـــوســـط الــبــلــجــيــكــي رادجــــــا نــايــنــغــوالن، 
ــرب لهز  املــعــار مــن إنــتــر، فــي املــقــابــل، األقــ
هندانوفيتش  سمير  السلوفيني  شــبــاك 

في الشوط األول.
الــثــانــي، تــابــع فيكاريو تألقه  الــشــوط  فــي 
عنه  نـــابـــت  فــيــمــا  )د.57(،  إريـــكـــســـن  أمـــــام 
ــام رأســيــة املــدافــع الهولندي  الــعــارضــة أمـ
ستيفان دو فري )د.69(. واتجهت املباراة 
 

ّ
نــحــو تــعــادل قــد يــكــون مكلفا إلنــتــر، لكن

الدفع  كونتي أجــرى تغييرات عــدة بينها 
مارتينيز،  الوتــارو  األرجنتيني  بالهداف 
والجناح املغربي الدولي حكيمي. بعدها 
بثواٍن، صنع حكيمي هدف الفوز بمشاركة 
البلجيكي روميلو لوكاكو، فمّرر  املهاجم 
تابعها  املرمى  بــاب  على  مقشرة  عرضية 

دارميان في الشباك الخالية )د.77(.

قدمنا إشارة مهمة 
قــــال دارمــــيــــان العــــب فـــريـــق إنـــتـــر مــيــان: 
ــارة  »عــلــى الــصــعــيــد الــنــفــســي أرســلــنــا إشـ
الــيــوم. لــقــد كــانــت مــبــاراة صــعــبــة. دافــعــوا 
جــيــدًا ولـــم نــتــمــكــن مـــن اخــتــراقــهــم. الــفــوز 
الــيــوم كـــان أســاســيــا لــلــبــقــاء بــعــيــديــن عن 
فريق  مــرمــى  فــي  املــنــافــســن« وبتسجيله 
جزيرة سردينيا، يكون إنتر قد فشل مرة 
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ّ
يتيمة فــي هــز

مباراة بينهما، وذلك في العام 2013.
ــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــفــريــق إنــتــر،  وكـــ
جــوزيــبــي مـــاروتـــا، أشـــاد بــمــدربــه كونتي 
»دازون«:  ملـــنـــصـــة  ــًا  ــ ــائـ ــ قـ املــــــبــــــاراة  قـــبـــل 
التحديات  يحب  كبير.  محترف  »كونتي 
مــــثــــل قــــــدومــــــه إلــــــــى نـــــــــاٍد كـــبـــيـــر يـــعـــانـــي 
صعوبات. لقد اجتاز االختبار. هو طموح 
وهذا ما يجعله مدربا فائزًا. أشارك أفكار 
كونتي. األلقاب ال ُتحرز باالستحواذ على 
الكرة. قال )املدرب السابق الباراغوياني( 
 االســتــحــواذ على 

ّ
هــيــريــبــرتــو هــيــريــرا إن

على  االستحواذ  من  أهمية  أكثر  املنطقة 
الكرة. وهذا ما يتأكد في الترتيب«.

يوفنتوس يواصل الصحوة 
وحقق  صحوته  يوفنتوس  فريق  واصــل 
الثاني تواليا بعد تعادل وخسارة  فــوزه 
 )1  -  3( على ضيفه جنوى  تغلب  عندما 
وأبقى يوفنتوس على حظوظه الضئيلة 

في التتويج باللقب العاشر تواليا مبقيا 
على فارق 12 نقطة بينه وبن إنتر ميان 

املتصدر.
وعانى يوفنتوس في اآلونــة األخيرة من 
ثمن  مــن  فبعد خــروجــه  املخيبة،  النتائج 
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على 
يد بورتو البرتغالي، كسب أربع نقاط من 
أصــل تسع ممكنة فــي الـــدوري )فـــاز على 
مضيفه كالياري 3 - 1 وخسر أمام ضيفه 
أمــام  وتـــعـــادل  نظيف  بــهــدف  بينيفينتو 
جاره تورينو 2-2(، ما وضع مدربه بيرلو 
تــحــت ضــغــط كــبــيــر دفـــع وســـائـــل اإلعـــام 
إقالته  إمكانية  إلــى  التطرق  إلــى  املحلية 

في حال التعثر أمام الفريق الجنوي.
األربعاء  أنيابه،   يوفنتوس كشر عن 

ّ
لكن

املاضي، عندما تغلب على ضيفه نابولي 
)2 - 1( في مباراة مؤجلة من املرحلة الثالثة 
مــنــقــذًا رأس مـــدربـــه، قــبــل أن يــكــرم وفـــادة 
جنوى. وتنتظر يوفنتوس مواجهة قوية 
الرابع،  املقبل ضد مضيفه أتانتا  األحــد 
أّنــه سيستضيف قطبي ميانو إي  علما 
ســي مــيــان وإنــتــر مــيــان، فــي املرحلتن 
والثاثن  والسابعة  والثاثن  الخامسة 
التاسع والسادس عشر  قبل األخيرة في 
من الشهر املقبل. وقال بيرلو بعد املباراة: 
ــقــــدم هــــي الــســيــطــرة  ــرة الــ ــ »فـــكـــرتـــي عــــن كـ
على املـــبـــاراة، لكن هــذا املــوســم لــم ننجح 
 يــوم 

ّ
دائــمــا فــي تفعيلها«. وأضــــاف: »كـــل

ـــك تــحــت املــراقــبــة، أنـــا عــلــى وجــه  تشعر أّن
الخصوص ألّنني في أول تجربة تدريبية 
لي. حتى اآلن أقّدر لنفسي ستة من أصل 

عشرة ألّنني أستطيع فعل املزيد«.
بالتسجيل وتحديدًا في  وبكر يوفنتوس 
الدقيقة الرابعة عبر الدولي السويدي ديان 
كولوشيفسكي، وأضاف الدولي اإلسباني 
ألفارو موراتا الهدف الثاني بعد 18 دقيقة 
عــنــدمــا اســتــغــل دربــكــة أمـــام املــرمــى فتابع 
الكرة بيسراه داخل املرمى )د. 22(. وقلص 
الــشــوط الثاني عبر  الــفــارق مطلع  جــنــوى 
جــانــلــوكــا ســكــامــاكــا، بــضــربــة رأســـيـــة، إثــر 
ركلة ركنية انبرى لها نيكولو روفيا )د. 
الــدولــي األميركي  الــوســط   العــب 

ّ
49(، لكن

القاضية  الضربة  وجــه  ماكيني  ويستون 
للضيوف بتسجيله الهدف الثالث.

ـــل، واصـــــــل أتــــانــــتــــا صــحــوتــه  ــابـ ــقــ فــــي املــ
وحــقــق فـــوزه الــرابــع تــوالــيــا عندما تغلب 
وبــدا    ،)2  -  3( فيورينتينا  على مضيفه 
أتانتا في طريقه إلى تحقيق فوز سهل 
عــنــدمــا أنــهــى الــشــوط األول فــي صالحه، 
بــهــدفــن نــظــيــفــن ســجــلــهــمــا الــكــولــومــبــي 
 

ّ
دوفــان زاباتا في الدقيقتن 13 و40، لكن

الشوط  مطلع  الــطــاولــة  قلب  فيورينتينا 
ــدفـــن عـــبـــر الــصــربــي  ــل هـ الـــثـــانـــي، وســـجـ
دوشــــان فــاهــوفــيــتــش فــي الــدقــيــقــتــن 58 
و67، قبل أن يخطف السلوفيني يوسيب 
الفوز )د. 70 من ركلة  إيليتشيتش هدف 
ــزز أتــانــتــا مــوقــعــه فـــي املــركــز  جـــــزاء(. وعــ
الرابع برصيد 61 نقطة، في وقــت تجمد 
رصيد فيورينتينا عند 30 نقطة وتراجع 

الى املركز الخامس عشر.
هــــــذا واســــتــــعــــاد نــــابــــولــــي تـــــوازنـــــه عــقــب 
الخسارة أمام يوفنتوس األربعاء املاضي، 
بهدفن  سمبدوريا  مضيفه  على  وتغلب 
الــدولــي  الــوســط  نظيفن سجلهما العــب 
اإلسباني فابيان رويس )د. 35( واملهاجم 
)د.  أوسيمهن  فيكتور  النيجيري  الدولي 
87(. وحقق نابولي األهم قبل استضافته 
املقبل، ورفع  األحــد  املتصدر،  إنتر ميان 
رصيده الى 59 نقطة في املركز الخامس. 

ــرى أنـــقـــذ العــــب الــوســط  ــ وفــــي مــــبــــاراة أخـ
ميلينكوفيتش  الصربي سيرغي  الدولي 
سافيتش، فريقه التسيو من فخ مضيفه 
ــــدف الـــــفـــــوز فــي  ــ ــا، وســــجــــل لـــــه هـ ــ ــــرونـ ــيـ ــ فـ
الضائع،  بــدل  الــوقــت  مــن  الثانية  الدقيقة 
وعــزز التسيو موقعه في املركز السادس 
برصيد 55 نقطة، في وقت تجمد رصيد 

فيرونا عند 41 نقطة في املركز التاسع.
ــا الـــى ســكــة االنـــتـــصـــارات بعد  ــاد رومــ وعــ
هزيمتن متتاليتن وتعادل، وذلك عندما 
حــقــق فــــوزًا صــعــبــا عــلــى ضــيــفــه بــولــونــيــا 
بهدف وحيد، وعزز فريق »الجياروسي« 
موقعه في املركز السابع برصيد 54 نقطة 

مقابل 34 نقطة لبولونيا.
)فرانس برس(

الفوز الـ11 تواليًا إلنتر يُقّربه أكثر من اللقب
اقترب فريق إنتر ميالن 

المتصدر مسافة 
إضافية من لقبه األول 

في الدوري اإليطالي 
لكرة القدم منذ عام 
2010، بفوزه رقم 11 

تواليًا والذي كان صعبًا 
على حساب ضيفه 

كالياري بهدف نظيف

)Getty( إنتر ميالن يسير بخطى ثابتة لتحقيق اللقب
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رياض الترك

ــاب فــي  تــنــطــلــق مــــواجــــهــــات اإليــــــ
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بــمــواجــهــتــن بـــن بـــاريـــس ســان 
األملاني،  الفرنسي وبايرن ميونخ  جيرمان 
البرتغالي،  وبــورتــو  اإلنــكــلــيــزي  وتشلسي 
وذلـــــك فـــي صـــــراع شــــرس ونــــــاري مـــن أجــل 
ــنـــهـــائـــي فــي  ــى الــــــــدور نـــصـــف الـ ــ الـــتـــأهـــل إلــ

منافسات موسم 2021-2020.

احتماالت تأهل الفريقين
بعد تقدم النادي »الباريسي« ذهابًا خارج 
مــيــونــيــخ  ــايــــرن  بــ ســيــســعــى   ،)2-3( أرضــــــه 
ــانـــي إلـــى تــســجــيــل هــدفــن نــظــيــفــن من  األملـ
دون تلّقي أّي هدف بغية التأهل إلى الدور 

يوم الحسم 
في األبطال

يحتاج بايرن ميونيخ األلماني لقلب الطاولة على باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة اإلياب 
خارج أرضه بعد سقوطه ذهابًا )3 - 2(، في وقت يسعى تشلسي اإلنكليزي، بقيادة مدربه األلماني 

توماس توخيل، لتأكيد أفضليته على بورتو البرتغالي والتأهل إلى الدور نصف النهائي

3031
رياضة

تقرير

 فــــوزه بــهــدف نظيف 
ّ

الــنــهــائــي، ألن نــصــف 
الــعــبــور بسبب تسجيل  لــضــمــان  يكفي  لــن 
الفريق الفرنسي ثالثة أهداف خارج أرضه.

الــنــادي »الــبــافــاري«  وعــلــيــه، ستكون مهمة 
 

ّ
صعبة جدًا في ملعب »حديقة األمراء«، ألن
مستحيلة  ليست  األهـــداف  تسجيل  عملية 
على الفريق األملاني، بل املشكلة في عملية 
كيليان  الفرنسي  بقيمة  مهاجمن  احــتــواء 
مــبــابــي والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار دا ســيــلــفــا، في 

املقابل.
املـــدرب األملــانــي، هــانــس فليك، عن  ويبحث 
ــراز،  تــقــديــم 90 دقــيــقــة أو أكــثــر مــن أعــلــى طـ
ــادا« ضــد  ــتــ ــونــ ــمــ »ريــ ســعــيــًا وراء صـــنـــاعـــة 
بطاقة  وخطف  الطاولة  وقلب  »الباريسي« 
التأهل إلى املربع الذهبي. في وقت سيكون 
املدرب األرجنتيني بوتشيتينو، أمام مهمة 

مــمــكــنــة إن حـــافـــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه أو 
الن املباراة أمام 

ّ
سجل هدفًا أو اثنن، ُيسه

بايرن ميونيخ.
للمهاجم  »الــــبــــافــــاري«  الـــنـــادي  وســيــفــتــقــد 
ــرت لــيــفــانــدوفــكــســي، فــي  ــيــ الـــبـــولـــنـــدي روبــ
مباراة اإلياب أيضًا، وهو ما ُيهدد إمكانية 
استغالل الفرص أمام املرمى، مثلما حصل 
 مشكلة بايرن 

ّ
إن إذ  الــذهــاب.  مــواجــهــة  فــي 

إهـــداره  كــانــت  فــي أول 90 دقــيــقــة،  ميونيخ 
كــثــيــرا مــن الــفــرص الــســهــلــة، وفــشــلــه فــي هز 
شــبــاك بــاريــس ســـان جــيــرمــان فــي أكــثــر من 

مرتن.
األرجنتيني  املــــدرب  سيبحث  املــقــابــل،  فــي 
بعد  نفسه،  األداء  تقديم  عــن  بوتشيتينو، 
تسجيل 3 أهـــداف فــي الــذهــاب. وتــبــرز إلى 
الــــواجــــهــــة الـــفـــاعـــلـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة الــكــبــيــرة 
ملــهــاجــمــي »الــبــاريــســي«، خــصــوصــًا مبابي 
أّي دفاع  ُيزعجان  اللذين دائمًا ما  ونيمار، 
يواجهانه، وهــو ما ظهر بشكل واضــح في 
الكبيرة  املــعــانــاة  الــذهــاب، بسبب  مــواجــهــة 

لدفاع النادي »البافاري«.
أمـــا الــحــالــة الــوحــيــدة الــتــي تسمح بتحول 
املــــبــــاراة إلــــى شــوطــن إضــافــيــن فــهــي فــوز 
املـــبـــاراة  نــتــيــجــة  بـــايـــرن مــيــونــيــخ )3-2( أي 
 أّي نتيجة أخرى 

ّ
األولى نفسها، في حن أن

ــيــــن. ومـــن  ــافــ لــــن تـــــــؤدي إلـــــى شــــوطــــن إضــ
أهـــداف  املـــبـــاراة تسجيل  أن تشهد  املــتــوقــع 
ــاراة الـــذهـــاب،  ــبـ كــثــيــرة مــثــلــمــا حــصــل فـــي مـ
وذلك بسبب قوة »البافاري« و»الباريسي« 

هجوميًا.
وفـــي حـــال فــشــل فــريــق بــايــرن مــيــونــيــخ في 
تعويض خسارة مباراة الذهاب، فإن البطل 
سُيوّدع دوري أبطال أوروبا باكرًا من الدور 
الحفاظ  فــي  بالتالي  ويفشل  النهائي  ربــع 
على لقبه، والحصول على اللقب السابع في 
املسابقة القارية األكبر، الذي يجعله يعادل 
ــيـــالن اإليـــطـــالـــي فــــي املـــركـــز  ــم اي ســــي مـ ــ رقـ
الثاني )7 ألقاب( بعد ريال مدريد اإلسباني 

)13 لقبًا(.

5 معلومات ُمثيرة
ملعب  إلــى  العاملية  الجماهير  أنظار  تتجه 
ــراء«، مــســاء الــثــالثــاء، مــن أجل  ــ حديقة »األمـ
مــتــابــعــة املـــواجـــهـــة الـــقـــويـــة الـــتـــي ستجمع 
الفرنسي  بن ناديي باريس سان جيرمان 
وضــيــفــه الــثــقــيــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ األملـــانـــي، 
ــع نــهــائــي دوري  ضــمــن مــنــافــســات إيــــاب ربـ

احتواء نيمار ومبابي 
أبرز مهام دفاع النادي 

»البافاري«

بيليه: دائمًا ما كنت أمزح مع مارادونا حول من كان األفضل
»بيليه«  أرانــتــس دو ناسيمينتو  إدســـون  األســبــق  البرازيلية  الــقــدم  كــرة  أســطــورة  ذّكـــر 
أكتوبر/  فــي  توفي  الــذي  مــارادونــا،  أرمــانــدو  دييغو  الــراحــل،  األرجنتيني  مــع  بصداقته 
تشرين األول املاضي، وأوضح أّنه دائمًا ما كان يمزح معه حول »من منا كان األفضل«.

وقال بيليه خالل مقابلة مع قناة »راي 3« اإليطالية: »كنا نلتقي في بعض األحيان وعلى 
الرغم من أّننا لم تجمعنا عالقة وثيقة إاّل أّننا كنا نمزح معًا. فقد قال لي مرة: احذر ألّنهم 
يقولون إّنني أفضل منك... وأنا أخبرته: من املمكن أن تكون أفضل لكّنني أحرز أهدافًا 
بيليه:  أضــاف  كثيرًا«.  يمكنك... وضحكنا  ال  وأنــت  وبــالــرأس،  واليسرى  اليمنى  بالقدم 

»دائمًا ما كنا نمزح بشأن من كان األفضل، لكننا جميعًا واحد أمام الرب«.

بيليغريني بعد التعادل أمام أتلتيكو: 
سعيد باألداء ال بالنتيجة

التشيلي، مانويل بيليغريني، مدرب فريق  أبدى 
ريال بيتيس، سعادته الكبيرة بأداء العبيه، لكن 
أتلتيكو مدريد  أمــام  التعادل  بالنتيجة بعد  ليس 
بهدف ملثله في الجولة الـ30 من منافسات الدوري 
اإلسباني. وقال بيليغريني في تصريحات بعد 
بيامارين«:  »بينيتو  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء 
الثاني على مستوى  الــشــوط  »كــنــا األفــضــل فــي 
السيطرة والفرص. راٍض عن املستوى التنافسي 
لــفــريــقــي والــلــعــب نـــدًا لــنــّد أمـــام أّي مــنــافــس. كنا 
نستحق الفوز. اللعب أمام متصدر الليغا، اختبار 
ــــك إذا لــم تــفــز، فــمــن الــجــيــد أن تحصد  مــهــم، ألّن
نقطة«. كما أثنى املــدرب املخضرم على رّد فعل 
في منتصف  النتيجة  تعديل  ليتمكن من  املــبــاراة،  بداية  مع  بهدف  التأخر  رغــم  العبيه 
الشوط. كما أشار املدرب إلى أنه أجرى تغييرًا على الشكل الخططي وليس األداء، وأّنه 
مقتنع بأّن التجربة خرجت بشكل طيب ألّن الفريق حقق »نتيجة طموحة ملواصلة القتال 

حتى نهاية املوسم من أجل التأهل للمقاعد األوروبية«.

... وسيميوني حزين على الفرص الكثيرة 
الضائعة أمام بيتيس

بعد  الشديد  مــدريــد، حزنه  أتلتيكو  فريق  مــدرب  دييغو سيميوني،  األرجنتيني،  أبــدى 
الـــ30 من منافسات »الليغا«  تعادل فريقه أمــام مضيفه ريــال بيتيس )1-1( في الجولة 
ال سيما أّن الفريق صنع فرصًا كثيرة مع نهاية الشوط األول. وقال سيميوني، خالل 
املؤتمر الصحافي بعد املباراة: »كنا قريبني من التقدم )2-0( لكّننا في املقابل استقبلنا 
للغاية  سعيد  االنتصار.  عن  الفريقان  بحث  الثاني،  الشوط  في   .)1-1( التعادل  هــدف 
في  كوريا  أنخيل  نجاح  لعدم  حزين  »لكّنني  سيميوني:  وأضــاف  الالعبني«.  بمجهود 
التسجيل مع كّل املجهود الذي يبذله. إذا استمر هكذا، سيأتي الهدف، ألّنه يستحقه«. كما 
»تشولو« بأّن الفريق »عانى في الشوط الثاني أمام فريق يهاجم بشكل جيد  اعترف الـ
جدًا« مؤكدًا أّن التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب ريال بيتيس »يعشق كرة القدم هذه، 

وتدريب أندية تقدم كرة قدم جميلة« ولهذا يعتقد أّن »التعادل مستحق«.

روبن بعد عودته للمالعب: ال أستسلم أبدًا
أكــد الــالعــب الهولندي آريــني روبـــن، الــذي شــارك 
الــثــانــي من  الــشــوط  مــع فريقه غرونينغن خــالل 
ــدوري الــهــولــنــدي لكرة  ــ مــواجــهــة هــيــرنــفــني فــي الـ
الـــالعـــب في  ــال  ــدًا. وقــ ــ أبـ ــه ال يستسلم  ــ أّن الـــقـــدم، 
»وصــلــت   :»ESPN« قــنــوات  لشبكة  تــصــريــحــات 
اســتــمــراري في  كــان  إذا  مــا  فــي  التفكير  ملرحلة 
مــا فــي داخــلــي  لــكــّن شيئًا  أم ال،  الــلــعــب منطقيًا 
يقول لي إّن االستسالم ليس ضمن قاموسي«. 
وأضاف روبن الذي وصف مشاركته في املباراة 
بمثابة التعويض: »لقد قطعت مشوارًا طوياًل وال 
للغاية  تــعــاٍف صعبة  عملية  مــا خضت  إذا  أعلم 
مثل هــذه من قبل أم ال«. ودخــل الالعب األسبق 
لنادي ريال مدريد اإلسباني، وتشيلسي اإلنكليزي، وبايرن ميونخ األملاني، امللعب في 
الدقيقة 78 بدياًل لالعب أليسيو دا كروز في املباراة التي خسر فيها غرونينغن بهدفني 
من دون رد، وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب اإلصابة. وكان روبن أعلن اعتزاله عام 
بــدأ فيه  الــذي  الــنــادي  2019، لكّنه فاجأ الجميع وتــراجــع عن قــراره ليلعب في صفوف 

مسيرته الرياضية بعدما عرض عليه الفريق الهولندي األمر في مايو/ أيار 2020.

العام نفسه، دخلت ألول مرة في تصنيف أول 100 العبة. 
وأمست  سنتيمترًا،  و76  مترًا  الصربية  الالعبة  طــول  يبلغ 
الُيمنى.  باليد  تلعب  وهــي  عــام 2014،  تنس محترفة  العبة 
دربها فيلكو رادوييفيتش، بني عامي 2016 و2018، وحاليًا 
الالعبة  حققت   .2019 عــام  منذ  فيفانشو  أنــدونــي  ُيدربها 
الصربية في مسيرتها الرياضية أرباحًا مالية قدرها 889 

ألف دوالر أميركي.
»الــفــردي«، حققت ستويانوفيتش، 209  فئة  في منافسات 
انـــتـــصـــارات مــقــابــل 137 خـــســـارة، بــنــســبــة فـــوز بــلــغــت 60 
فــي املــائــة، وهــي تحتل الــيــوم املــركــز الــــ87 فــي تصنيف هذه 
»غــرانــد ســـالم« لــلــفــردي، خرجت  ـــ الــفــئــة. وفـــي مــنــافــســات ال
ستويانوفيتش من الدور الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة 
عام 2021، ومن الدور األول في بطولة فرنسا املفتوحة عام 
لبطولة ويمبلدون  األولى  التمهيدية  التصفيات  2020، ومن 

املفتوحة  أمــيــركــا  فــي بطولة  األول  الـــدور  ومــن  عــام 2017، 
عــام 2020. وفــي منافسات فئة »الــزوجــي«، حققت الالعبة 
بلغت 68 في  فــوز  بنسبة  انتصارات مع 94 خسارة   206
العاملي  التصنيف  الـــ60 في  املركز  اليوم  املــائــة، وهــي تحتل 
»غراند سالم« للزوجي، خرجت  لهذه الفئة. وفي منافسات الـ
ستويانوفيتش من الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا 
فــي بطولة فرنسا  الثاني  الـــدور  عــام 2021، ومــن  املفتوحة 
الــدور األول في بطولة  املفتوحة عامي 2018 و2020، ومن 
ويمبلدون املفتوحة عام 2017، وكذلك من الدور الثاني في 

بطولة أميركا املفتوحة عام 2018.
فــي بطولة  بــالدهــا  مــع منتخب  الصربية  الالعبة  وشــاركــت 
كأس »فيد«، وحققت 9 انتصارات و9 خسارت بنسبة فوز 

بلغت 50 في املائة.
رياض...

 30 في  نينا ستويانوفيتش،  الصربية،  التنس  العبة  ولــدت 
يوليو/ تموز 1996، وقد توجت خالل مسيرتها بـ23 لقبًا في 
منافسات »الزوجي« و9 ألقاب في منافسات »الفردي«. في 
الثاني من مــارس/ آذار 2020، وصلت الصربية إلى أفضل 
مركز لها في التصنيف باحتاللها املركز 81، كما ووصلت 

إلى املركز الـ50 في تصنيف فئة »الزوجي«.
خـــالل مــســيــرتــهــا فـــي مــنــافــســات فــئــة »الـــصـــغـــار«، وصــلــت 
منافسات  فــي  الــنــهــائــي  نــصــف  ــــدور  ال إلـــى  ستويانوفيتش 
املفتوحة وبطولة  مــرات )بطولة فرنسا  »غــرانــد ســالم« 3  الـــ
ويمبلدون عام 2013، وبطولة أستراليا املفتوحة عام 2014(. 
السيدات عام 2016، وبدأت  املشاركة في منافسات  وبــدأت 
التنس عام 2019، وتحديدًا عندما  تظهر بقوة على ساحة 
ُتوجت بلقب بطولة البلطيق الدولية، وذلك بعد وصولها إلى 
وفي  املفتوحة.  جياكسي  بطولة  فــي  النهائي  نصف  الـــدور 

نينا ستويانوفـيتش

على هامش الحدث

العبة تنس صربية 
تحتل المركز الـ87 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

بايرن يحتاج 
للفوز بهدفين 
نظيفين من أجل 
)Getty( التأهل

النهائي من  للدور نصف  التأهل  لتأكيد  اإلنكليزي  يسعى فريق تشلسي 
بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يواجه فريق بورتو البرتغالي 
في مواجهة اإلياب وهو الذي تقدم بهدفين نظيفين في الذهاب. 
وفي حال وصول »البلوز« إلى المربع الذهبي، سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا 
بتكرار نفس ما صنعه في الموسم  األلماني، توماس توخيل،  للمدرب 
الماضي مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي، في محاولة 

للوصول إلى المباراة النهائية.

تشلسي لتأكيد التأهل

وجه رياضي

أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم، واألعـــن تترقب 
الــفــريــق الــــذي ســيــحــجــز مــقــعــده فـــي نصف 

نهائي املسابقة القارية.
ــان جــيــرمــان  ــ واســـتـــطـــاع نــــــادي بــــاريــــس سـ
خــطــف فــــوز صـــعـــب، أمـــــام ُمــضــيــفــه بــايــرن 
مــيــونــيــخ األملــــانــــي، بــثــالثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هــدفــن فــي ملعب »ألــيــانــز«، فــي ذهـــاب ربع 
 عمالق 

ّ
ــا، لــكــن ــ نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــ

الــدوري الفرنسي تنتظره مهمة صعبة في 
»بــارك دي برينس )حديقة األمــراء(«. إليكم 

أبرز 5 معلومات مثيرة عن املواجهة:
يــتــســلــح بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان بــالــتــاريــخ 
أمـــام األنــديــة األملــانــيــة، على أرضــيــة ملعبه 
في بطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، 
على  مباريات   4 في  الفوز  استطاع  بعدما 
 العمالق »البافاري« 

ّ
منافسيه، لكّنه يعلم أن

سينتفض بــقــوة مــن أجــل الــدفــاع عــن لقبه، 
الذي حققه املوسم املاضي.

ــى الــفــوز  ــايـــرن مــيــونــيــخ إلــ ــادي بـ ــ يــتــطــلــع نـ
فــي مــبــاراة خـــروج املــغــلــوب ببطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما خسر لقاء 
منذ موسم 2015/2014،  مــرة  الذهاب ألول 
عندما تجّرع طعم الهزيمة في ربع نهائي 
املسابقة القارية، على يد بورتو البرتغالي 

بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد.
لــم يــواجــه  مــنــذ بــدايــة مــوســم 2004/2003، 
نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان تحديًا مثيرًا 
ــا، بعدما  ــ ومــمــاثــاًل فــي دوري أبــطــال أوروبـ
ــاري« مــرمــى  ــافــ ــبــ هـــــّدد نـــجـــوم الـــعـــمـــالق »الــ
الحارس كيلور نافاس 31 مرة، في مواجهة 
الـــذهـــاب عــلــى مــلــعــب »ألـــيـــانـــز«، مــا سيرفع 
حّدة املنافسة ُمجددًا في لقاء اإليــاب، الذي 

يترقبه الجميع.
تمكنت 3 أنــديــة فقط مــن أصــل 50، خسرت 
مــواجــهــة الـــذهـــاب عــلــى أرضــهــا فــي مــبــاراة 
خــروج املغلوب بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، من 
 أحد هؤالء الثالثة 

ّ
التقدم بلقاء اإلياب، لكن

كـــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي الــذي 
أقــصــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان بـــالـــذات، من 
بعدما   ،2019/2018 مــوســم  فــي  الـــــ16  دور 
قلب تأخره في مباراة الذهاب 0-2، إلى فوز 
 بــاريــس ســان جيرمان 

ّ
فــي اإليـــاب 3-1. لــكــن

بعدما  اآلن،  للغاية  رقمًا مميزًا  يمتلك  بــات 
ــفـــرنـــســـي أن يــصــبــح  اســـتـــطـــاع الـــعـــمـــالق الـ
قيادة  بــايــرن ميونيخ تحت  يــهــزم  نـــاٍد  أول 
املــدرب هانز فليك، الذي لم يفشل في الفوز 
فــي مــبــاراتــي الــذهــاب واإليــــاب فــي املسابقة 
الــقــاريــة، منذ فعلها بــه ليفربول فــي موسم 
2019/2018، عندما تمكن الريدز من خطف 

انتصار وتعادل ثمن.

لقب  نقطتني فحسب في سباقه على  أتلتيكو مدريد عند خسارة  تتوقف خسائر  لم 
»الليغا«، بل امتدت أيضًا لإلصابات التي ضربت الثنائي البرتغالي جواو فيليكس بتورم 
»آالم في الظهر«، ليصار إلى استبدالهما  في الكاحل األيمن، واإلنكليزي كيران تريبيير بـ
فــي املــبــاراة. وتــجــددت إصــابــة النجم البرتغالي الــشــاب، الــذي غــاب عــن مــبــاراة إشبيلية 
األسبوع املاضي، وخرج من امللعب رفقة الطبيب، مباشرة إلى غرف املالبس، ثم دخل 
مع فريقه لبداية الشوط الثاني، لكن بعد دقائق جلس على األرض وطلب استبداله. أما 

تريبيير فغادر اللقاء في الدقيقة 78 بسبب كدمة أسفل الظهر.

صورة في خبر

إصابة جواو فيليكس

Tuesday 13 April 2021 Tuesday 13 April 2021
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روبي فاولر
العب تجاوز الخطوط البيضاء

محمود علي

في التاسع من إبريل/نيسان عام 
لــيــفــربــول  مــهــاجــم  احــتــفــل   ،2006
الــــســــابــــق، روبـــــــي فـــــاولـــــر، بــعــيــد 
ــل املــســتــطــيــل األخــضــر،  ـــ31 داخــ ــ مـــيـــاده الـ
ــــد بـــولـــتـــون  ــيـــزًا ضـ ــمـ ــا مـ ــدفــ بــتــســجــيــلــه هــ
ــيــــة مــلــعــب اآلنــفــيــلــد.  وانـــــــــدرز، عـــلـــى أرضــ
اليوم، بعد اعتزاله لعب كرة القدم، لم يكن 
الـــ46  مــيــاده  بعيد  يحتفل  أن  املمكن  مــن 
بــنــفــس الــطــريــقــة، لــكــن الــكــثــيــر مــن محّبي 
اإلنكليزية، وبخاّصة مشجعّي  القدم  كرة 
نــــادي لــيــفــربــول، يــســتــحــضــرون األهــــداف 
واللحظات املميزة في مسيرته، تكريما له.

إله اآلنفيلد
لـــم يــكــن تــغــيــيــر مــســمــى دوري كــــرة الــقــدم 
املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  إلــى  اإلنكليزي 
)بريميرليغ( فأل خير على نادي ليفربول 
بعدما كان سيد الكرة في ثمانينيات القرن 
املــاضــي. عــاش الــنــادي ثــاثــة عــقــود كاملة 
عجز فيها عن الظفر ببطولة الدوري، قبل 
أن يفوز باللقب العام املاضي. كان املدرب 
األسكتلندي غرايم ساونيس، بحلول عام 
1993، يحاول إضفاء دماء جديدة للنادي 

)Getty( احتفل بهدف عن طريق محاكاة استنشاق مادة الكوكايين

الذهبي،  الجيل  رحــيــل  تعويض  أجــل  مــن 
العقد  الــذي حقق ست بطوالت دوري في 
املــــاضــــي. وفــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول مـــن ذاك 
ــام، راهــــن عــلــى شـــاب يــبــلــغ مـــن العمر  ــعـ الـ
ثمانية عشر عاما، في مباراة ذهاب كأس 
رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة، ليلعب 
بجوار األسطورة الويلزية أيان راش، الذي 
اآلنفيلد.  كان يعيش سنواته األخيرة في 
كــان الفتى على قــدر رهـــان مــدربــه؛ ساهم 
في هدفني ضد نادي فولهام املنتمي إلى 
الدرجة الثانية، قبل أن يسجل خماسية في 
مباراة اإليــاب في ملعب اآلنفيلد الخاص 
ــــذاك، اشــتــهــر اســـم روبــيــرت  بـــ لــيــفــربــول. آنـ
ــكـــروي، بــعــدمــا صــار  فــاولــر فــي الــوســط الـ
العبا أساسيا في مباريات الدوري أيضا. 
ولـــم تــؤثــر إقـــالـــة ســاونــيــس فـــي منتصف 
املوسم على مركزه في الفريق، واستمر في 
تسجيل ثمانية عشر هدفا لصالح فريقه، 
بفارق هدف واحد عن هداف الفريق راش. 
هاتريك  الثاني، سّجل  بــدايــة موسمه  فــي 
في شباك الغريم آرســنــال، في ظــرف أربع 
»إلــه  لقب  ليمنح  فــقــط،  ثانية  دقــائــق و33 
بعد  ليفربول  جماهير  قبل  من  األنفيلد« 
ــم قـــيـــاســـي صـــمـــد ألكــثــر  ــ تـــلـــك املـــــبـــــاراة. رقـ
مـــن عــشــريــن عــامــا قــبــل أن يــحــطــمــه العــب 

ليفربول اآلخر ساديو ماني في عام 2015. 
وعشرين  خمسة  بحصيلة  املــوســم  أنــهــى 
هـــدفـــا كــأفــضــل ثـــانـــي هـــــداف فـــي الـــــدوري 
اإلنــكــلــيــزي خــلــف األســـطـــورة آالن شــيــرار. 
وعلى مدار مسيرته الكروّية، سّجل فاولر 
163 هدفا في الدوري، ما يضعه في املركز 
السابع في قائمة هّدافي الدوري باملسمى 
 لألهداف من 

ً
الجديد، وأكثر العب تسجيا

دون تحقيق لقب البطولة.

جدل التسعينيات
لكن فاولر ليس مجرد »ماكينة تهديفية« 
ــرويـــة؛ فــبــعــد تــحــقــيــقــه جــائــزة  ومــوهــبــة كـ
أفــضــل العــــب شــــاب مــرتــني عــلــى الــتــوالــي 
ووصــــولــــه  و1996،   1995 عــــامــــّي  خـــــال 
كـــأصـــغـــر العــــــب يـــســـجـــل مـــئـــة هــــــدف فــي 
السياسي  الجانب  املمتاز، طغى  الـــدوري 
مسيرته  على  األخاقي  وغير  واألخاقي 
الــفــوز بثاثية نظيفة على  الــكــرويــة. بعد 
الصني في هونغ كونغ، في آخر املباريات 
ــلــــيــــزي  الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب اإلنــــكــ
ــيـــة  قــبــل اســتــضــافــة بــطــولــة األمــــم األوروبـ
ــدرب تـــيـــري فــيــنــابــلــز  ــ ــام 1996، مــنــح املــ عــ
لــتــنــاول بعض  الــضــوء األخــضــر لاعبيه 
املشروبات الكحولية وقضاء وقت ممتع. 

سرعان ما تحّول الوقت املمتع إلى حالة 
مــن الــجــنــون مــن قــبــل املــجــمــوعــة، بــمــا في 
ذلـــــك مـــســـاعـــد املــــــــدرب بــــرايــــن روبــــســــون، 
بالاعبني،  يعتني  أن  يفترض  كــان  الــذي 
وشـــربـــوا الــخــمــور بــشــراهــة عــلــى طــريــقــة 
»كـــــرســـــي طـــبـــيـــب األســــــنــــــان« )حـــظـــرتـــهـــا 
فـــي عــــام 2010(،  الــبــريــطــانــيــة  الــحــكــومــة 
البريطانية وصفتهم  أن الصحف  لدرجة 
»املـــشـــاغـــبـــني الــــســــكــــارى«، وشــكــكــت في  بــــ
املــجــمــوعــة الــتــي »مـــن املــفــتــرض أن تلعب 

بطولة األمم األوروبية األسبوع املقبل«.
ــه فـــي لــيــفــربــول  بــالــنــســبــة لــفــاولــر وزمـــائـ
)جيمي ريدناب وستيف ماكمانامان( كان 
الــضــغــط اإلعــامــي مــضــاعــفــا، فباإلضافة 
ــــى اســـتـــهـــجـــان حــــادثــــة »كــــرســــي طــبــيــب  إلـ
الصحافة  كانوا يوصفون في  األســنــان«، 
من مستواهم  للتقليل   »Spice Boys« بالـ 

واعتبارهم مجرد أدوات ترويجية.
ه الــعــمــالــي  ــاء ــمـ ــتـ مـــع هـــــذا، عـــكـــَس فـــاولـــر انـ
ونشأته في أحياء ليفربول الفقيرة، من خال 
أثناء  دعمه إضــراب عمال رصيف ميرسي، 
احتفاله بتسجيل هدف في إحدى مباريات 
كــأس الــكــؤوس األوروبــيــة فــي مــارس 1997، 
وعـــوقـــب مـــن قــبــل االتـــحـــاد األوروبـــــــي لــكــرة 
رم بمبلغ 900 جنية إسترليني. في 

ُ
القدم وغ

فــاولــر رســالــة تهنئة  نفس األســبــوع، تلقى 
من األمني العام لاتحاد الدولي لكرة القدم، 
سيب باتر، بعدما بّرأ حارس مرمى آرسنال 
من عرقلته داخل منطقة الجزاء وجادل بأن 
ركلة الجزاء غير صحيحة. كانت تلك واحدة 
من أروع اللحظات في تاريخ كرة القدم بما 
حملته من روح رياضية ومصداقية عالية. 
ونــــال بــفــضــلــهــا جـــائـــزة االتـــحـــاد األوروبـــــي 

للعب النظيف.

سّجل هاتريك 
في شباك الغريم 

آرسنال، في ظرف 
أربع دقائق و33 ثانية 
فقط، ليمنح لقب »إله 

األنفيلد« من قبل 
جماهير ليفربول

■ ■ ■
عكَس انتماءه العمالي 

ونشأته في أحياء 
ليفربول الفقيرة، من 
خالل دعمه إلضراب 

عمال رصيف 
ميرسي

■ ■ ■
تلقى رسالة تهنئة 

من األمني العام 
لالتحاد الدولي لكرة 

القدم، بعدما بّرأ 
حارس مرمى آرسنال 

من عرقلته داخل 
منطقة الجزاء

باختصار

قبل أيام، احتفل الالعب اإلنكليزي السابق، روبي فاولر، بميالده السادس واألربعين، في ظل احتفاء به في األوساط الكروية. سيرة 
تخّطت حدود المستطيل األخضر. هنا نقف عند هذه السيرة الجدلية

هوامش

نجوى بركات

)لقمان سليم(
يوم،  كل  رؤيتها  نأمل  الغائب.  مكان   

ّ
تحل الصورة 

لنتأكد أن الغائب لم ُينس بعد، وأن دماءه لن تذهب 
هــــدرا. الـــصـــورة، وجـــودهـــا املــســتــديــم، عـــدم أفــولــهــا، 
تعني أن ساكنها ما زال حــاضــرا، ولــم يتحّول إلى 
النسيان، وَمــن غابوا، كما  الذكرى هي  ذكــرى بعد. 
ــنــســوا. كـــل حـــني وحـــني،  غـــاب لــقــمــان، يــجــب أن ال ُي
كبريات  فــي  أجنبية  عناوين  تعلوها  نــرى صــورتــه 
ما  الصعداء.  س 

ّ
فنتنف العاملية،  واملــجــالت  الصحف 

يسافر  ــف، 
ّ
يــتــوق وال  يسير  إذن،  حــّيــا  الــقــتــيــل  زال 

ويسائل ويحاكي الضمائر ويرفع رمحه ويحارب. 
صفر خوف، أجل يا لقمان، واآلن صفر موت. نحن 
استنفدنا ما في حيلتنا، بكينا وكتبنا واستنكرنا، 
مدركني في أعماقنا أنك، ومهما تشّبثنا بك، لن تلبث 
الــذكــرى، كما غــادَرنــا كثٌر  أن تــغــادرنــا إلــى غياهب 
ك أمامنا، يفاجئنا 

ُ
من قبلك. ثم فجأة، تظهر صورت

ــك، فنشهق فــرحــا.. نعم فرحا، ألنــك ما 
ُ
وجــُهــك، قــول

طَو 
ُ
ت لم  زلت بيننا تحكي وتعترض، وألن حقيقتك 

بــاألســود واألبــيــض، نحّب  أو  نــراك ملّونا،  بعد. وإذ 

ر أن مــوتــك لــن يــذهــب هــبــاء وأنـــه سيوصلك 
ّ
أن نفك

إلى حيث ترجو، وأنك، كما في حياتك، ستكون في 
 ما في وسعك.

ّ
مماتك مقداما، متقّدما، مقّدما كل

يكتبون في صحفهم عنك، ألنك ولبنان املغلوب على 
أمره، املنتَهك القتيل، صرتما واحدا. ألنك األخير في 
البالَد من نبضها، وألنك  اغتياالت حرمت  سلسلة 
األّول الذي سقط في الجنازة الطويلة التي بدأت بعد 
لقمان،  يا  تعلم  بــيــروت.  قلب  وتدمير  آب   4 انفجار 
ملٌح  الطويل  ليلنا  وأن  األخير،  تكون  لن  أنك  ونعلم، 
ــك الــوقــَت 

ُ
 ودمـــاء، لــذا نــرجــو أن تــقــاوم صــورت

ٌ
وعـــرق

 فال تتقادم وال تغيب.
َ

القاتل

)مرفأ بيروت(
املــكــان بـــات لــحــظــة. الــســاعــة 6.08 مــســاء فــي 4 آب/

ألتفت  أال  أتقّصد  ومجيئي،  رواحـــي  فــي  أغسطس. 
ى إلى 

ً
بقي يدّي ثابتتني على املقود، ونظري ملق

ُ
إليه، أ

األمام. أرفع صوت املوسيقى، كي يطغى على جلبة 
العمالق ملقاة على الشاطئ. ثّمة من   

ُ
ة
ّ
أفكاري. جث

فون اللتقاط صور. إنها سياحة املوت. تعليب 
ّ
يتوق

حة ال 
ّ
ذكرى الكارثة وحفظها في بطن كاميرا مسط

نَه ما تلتقطه. املرفأ 
ُ
قيم اعتبارا للتفاصيل أو تفقه ك

ُ
ت

 تفيض عن اإلطار كما 
ً
القتيل بات هو أيضا صورة

يفيض الزبد. أذهب إلى موعدي وأعود. الطريق هو 
النافذة. أسود  ت إرادتــي. أفتح 

ّ
نفسه. االزدحــام يفت

األبكم،  الــركــام  املــبــقــورة،  املحطمة  الهياكل  الــحــريــق، 
 انكسارنا فتهاوينا. بقايا لحظة أبوكاليبتية 

ُ
ولحظة

ها اللذين سنبقى نتناقلهما من 
َّ
أودعتنا رعَبها وذل

واللحظة  لحظة،  صر في 
ُ
اخت املكان  إلى جيل.  جيل 

امــتــدت لــدهــور. هـــذه لحظة الــتــدمــيــر والــتــأســيــس ملا 
سيأتي، لكن ما سيأتي ليس آتيا وقد فرغ املستقبل 

مــن كــل معناه. الــصــورة تــقــول هــذي املـــّرة االنــتــهــاَء، 
النفاد، الخالء. صورة املرفأ املمتلئة كسورا وشظايا 
ياته، خواء 

ّ
وركاما، هي صورة الخواء في أبهى تجل

حتمل.
ُ
ته التي ال ت

ّ
لبنان وخف

)صورتي(
ر في الصورة التي سيختارونها لي بعد موتي. 

ّ
أفك

والــحــزن.  للتعاطف   
ً
مــدعــاة أكــثــر  الجميلة  الــصــورة 

ســيــبــكــون إن بــكــوا، صـــورتـــي، ولــيــس أنـــا كــمــا مــّت. 
الصور  أنــا مطلقا.  لــم تكن  التي  الــصــورة  سيبكون 
ا ألنها خياناتنا ذواتنا. أنا لسُت 

ّ
ال تعادلنا مهما كن

ــقــون عليها أو تــضــعــون لها 
ّ
فــي الــصــورة الــتــي تــعــل

الــاليــكــات. أنــا فــي الــنــّص الـــذي أقـــرأ وأصــــوغ، فلم ال 
هملون املنَت لصالح الهامش. 

ُ
تجدون فيه صورتي وت

ــا،  ــيــســت أنــ ــتـــحـــزنـــون عـــلـــى صــــــورة ل ــأمــــوت وسـ ســ
إحساٌس  فيغمرني  خارجها،  وسأكون  سترثونها 
الصور وإن  الكلمات أصــدق من  بالخسارة والفقد. 
َمــدانــا  ِمـــداُدنـــا،  امــتــداُدنــا،  الكلمات  ألن  العكس،  قيل 
الــذي ال يحّده حــّد. ال تبحثوا عن كاتب في صورة 
له، وإن أحببتموه، فال تبيحوا الفرجة، وإنما القراءة 

واإلصغاء.

صور الغياب

وأخيرًا

أفّكر في الصورة التي 
سيختارونها لي بعد موتي. 
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