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في أحد مخيمات ريف حلب  )بكر القاسم/فرانس برس(

يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع حول 
أكثر خطورة،  ورابــعــة  ثالثة  مــوجــات  فــي  العالم، 
املتحورة  السالالت  إلى تفشي  العلماء  ُيرجعها 
فعالية  الجدل حول  يتواصل  في حني  الجديدة، 
عدد من اللقاحات املتداولة، واألعراض الجانبية 
لها، وبينها الجلطات الدموية. وأعلنت الدنمارك، 
ــعــــاء، أنــهــا ســتــتــوقــف عـــن اســتــخــدام  أمـــس األربــ
أول  تـــام، لتصبح  »أســتــرازيــنــيــكــا« بشكل  لــقــاح 
االشتباه  ذلــك، على خلفية  تقرر  أوروبــيــة  دولــة 
ــار جــانــبــيــة لــلــقــاح، نــــادرة ولكنها  فــي وجــــود آثــ
الدنماركية،  الصحة  هيئة  مدير  وقــال  خطيرة. 

ــه 
ّ
ســـورن بــروســتــروم، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن

والهيئة  العاملية  الصحة  منظمة  توصيات  رغــم 
اللقاح،  اســتــخــدام  بمواصلة  الناظمة  األوروبـــيـــة 
فإن »حملة التطعيم الدنماركية ستمضي قدمًا 
مــن دون لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا«. فــي املــقــابــل، أكد 
املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، غــابــريــال 
في  أساسية«  »أداة  أسترازينيكا  لقاح  أن  أتـــال، 
مكافحة كوفيد-19. وأوضح أن فرنسا ملتزمة 
أند  »جونسون  لقاح  استخدام  بحصر  خطتها 
البالغني 55 عامًا وأكــثــر، وذلــك  جــونــســون« فــي 
املتحدة. من  الــواليــات  في  استعماله  تعليق  بعد 

جهتها، كشفت شركة »موديرنا« األميركية عن 
انخفاض فعالية لقاحها املضاد لكوفيد-19 إلى 
 من 94.1 في املائة التي أعلنت 

ً
90 في املائة، بدال

عنها في ديسمبر/كانون األول 2020، وفق نتائج 
السريرية  التجارب  من  الثالثة  للمرحلة  جديدة 
التي يشارك فيها أكثر من 30 ألف متطوع في 
»موديرنا« على  وتعمل  املتحدة.  الواليات  أنحاء 
بمقاومة  الخاصة  املعززات  من  نوعني جديدين 
الـــســـالالت املــتــحــورة مـــن الـــفـــيـــروس، وقـــالـــت إن 
التجارب التي أجريت على الفئران أظهرت أنهما 
أحدثا استجابة مناعية متزايدة. إلى ذلك، يقترب 

تجاوز  بينما  الثالث،  املليون  من  الضحايا  عدد 
عــاملــيــًا 138 مليونًا،  املــســجــلــة  ــات  ــابـ اإلصـ ــدد  عـ
تعافوا بشكل  مليونًا  أكثر من 111  بينهم  من 
ــد مــيــتــرز«. وسجلت  كــامــل، بحسب مــوقــع »ورلـ
الهند، أمس األربعاء، أكثر من 184 ألف إصابة 
جديدة، وهو عدد إصابات يومي غير مسبوق، 
في حني تسجل عدة دول أخرى أرقامًا قياسية، 
الــعــدد فيها 60  يــتــجــاوز  الــتــي  مــن بينها تركيا 
ألــف إصابة يوميًا، وإيــران التي تــجــاوزت، أمس 

األربعاء، 25 ألف إصابة جديدة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تحذير أوروبي لطهران يسبق المحادثات

الخميس  15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2418  السنة السابعة

Thursday 15 April 2021

مروان البرغوثي... 20 عامًا في األسر
الـ20 في  الخميس، عامه  اليوم  البرغوثي،  الفتحاوي مروان  القيادي  يدخل 

األسر، متصدرًا المشهد السياسي الفلسطيني قبيل االنتخابات. ]8[
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والمخاوف حول 

التداعيات.
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بغداد ـ براء الشمري

التي تناقلتها وسائل  الــعــراق، أمــس األربــعــاء، األنباء  نفت حكومة إقليم كردستان 
استهداف جماعة مسلحة غير معروفة، مركزًا  أمــس، بشأن  أول من  إيرانية،  إعــام 
ــد املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم حــكــومــة إقليم  لــلــمــوســاد اإلســرائــيــلــي فـــي اإلقــلــيــم. وأكــ
التقارير اإليــرانــيــة عــاريــة عــن الصحة تمامًا، مضيفًا  أن  كــردســتــان، جوتيار عـــادل، 
املــرة األولــى التي ُيتهم فيها اإلقليم بوجود مركز خاص  في بيان أن »هــذه ليست 
باملخابرات اإلسرائيلية على أراضيه«. وأبدى اعتقاده أن »غاية نشر تقارير كهذه، 
اســتــهــداف تــآمــري واضـــح ضــد اإلقــلــيــم وعمليته الــســيــاســيــة«. وكــانــت وكــالــة أنــبــاء 
»فـــارس« اإليــرانــيــة، قد ذكــرت، مساء أول من أمــس الثاثاء، أن مصادر غير رسمية 
أفادت بقيام مجموعة مجهولة الهوية باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة 
أن »الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة  إلى  العراق، مشيرة  تابع للموساد، في شمال 
املــصــادر ذاتــهــا، تأكيدها   عن 

ً
الوكالة، نقا الــقــوات اإلسرائيلية«. وأشـــارت  عــدد من 

أن االستهداف الذي طاول مركز معلومات املوساد في كردستان مثل ضربة جدية 
العملية سيتم نشرها الحقًا«.  عــن  تفاصيل إضافية  إلــى »وجـــود  إلســرائــيــل، الفتة 
أربيل،  في  الحاكم  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  واعتبر عضو  نشر. 

ُ
ت لم  لكنها 

أحمد مام علي، أن األمر برّمته »جزء من محاوالت التسويق اإلعامي التي تعتمدها 
طهران إلدارة الشأن الداخلي، خصوصًا بعد حادث منشأة نطنز النووية«.

عّمان ـ العربي الجديد

باشرت محكمة أمن الدولة في األردن، أمس األربعاء التحقيق في القضية املتعلقة 
بمحاولة زعزعة أمن واستقرار األردن، التي اتهم ولي العهد السابق األمير حمزة 
بالتورط فيها إلى جانب عدد من الشخصيات األردنية، أبرزهم رئيس الديوان امللكي 
األسبق باسم عوض الله. وأفاد مصدر مسؤول في القضاء العسكري األردني، أمس 
األربعاء، أن مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر بالتحقيق حسبما ذكرت صحيفة 
»الرأي« املحلية. من جهته، نقل تلفزيون »اململكة« عن مصدر رسمي قوله إن »مدعي 
عام محكمة أمن الدولة باشر اليوم األربعاء التحقيق في قضية ملف الفتنة، لجميع 
املّدعي  إلى  التي اعتقل فيها نحو 16 شخصًا،  القضية  حيلت 

ُ
املتورطني فيها«. وأ

القانوني يوم االثنني املاضي، وذلــك تزامنًا مع  العام األردنــي الستكمال املقتضى 
النواب واألعــيــان على مستجدات امللف خــال اجتماعني  إطــاع الحكومة مجلسي 
مغلقني. وقال رئيس الوزراء األردني بشر الخصاونة، خال االجتماعني، إن عوض 
الله كان على اتصال مع األمير حمزة، وينّسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك 
حديث عن تحريض ضد امللك عبد الله الثاني ومخالفة الدستور، وأن التحقيقات 
أثبتت تورط األمير حمزة. ومع تأكيده عدم وجود أي محاوالت لانقاب، أشار إلى 
أن هناك محاولة لزعزعة أمن األردن، مشّددًا على أن القضية ستكون في يد القضاء، 
باستثناء األمير، الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة. وتفجرت القضية في 
3 إبريل/نيسان الحالي بعدما نفذت األجهزة اعتقاالت طاولت مسؤولني مقربني من 
األمير حمزة فيما تحدثت املعلومات يومها عن وضع األخير قيد اإلقامة الجبرية.

الــعــاقــات بــني أنقرة  كشف وزيـــر الخارجية التركي مــولــود جـــاووش أوغــلــو، أن 
والــقــاهــرة دخــلــت »مــرحــلــة جــديــدة« مــن االنــفــراج بعد ســنــوات مــن الــتــوتــر. وقــال 
جاووش أوغلو لقناة »إن تي في« التركية، مساء أول من أمس الثاثاء، إن مسألة 
تعيني سفير تركي في مصر لم تتم مناقشتها بعد، لكن من املقرر عقد اجتماع 
ثنائي على مستوى »نواب الوزراء ودبلوماسيني«، من دون أن يذكر موعدًا محددًا. 
وردًا على سؤال عن إمكانية تنظيم زيارات متبادلة للمسؤولني بني البلدين، قال 
جاووش أوغلو »لم ال؟«. وكان جاووش أوغلو ونظيره املصري سامح شكري، قد 
التهنئة بحلول شهر رمضان، في  املاضي، وتبادال  السبت  تحادثا هاتفيًا يوم 
أول اتصال مباشر بينهما منذ بدء املسعى الدبلوماسي. كما أكد وزير الخارجية 
املصري يوم األحد املاضي، أن القاهرة »حريصة على إقامة عاقات وخلق حوار 
مع تركيا يصب في مصلحة البلدين«. وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن »مصر 
الــطــرفــني، وإقــامــة عــاقــات وفقا  حريصة على وجـــود حـــوار يصب فــي مصلحة 
لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم اإلضرار باملصالح، وأن تتم صياغة 

ذلك في إطار مشاورات سياسية حني تتوفر أرضية لذلك«.
)رويترز، األناضول(

مفتشو الوكالة الذرية 
تفقدوا موقع تخصيب 

اليورانيوم في نطنز

القوى األوروبية ترفض 
التصعيد من »أي طرف« 

بالملف النووي

للحديث تتمة...

جولة مباحثات 
جديدة في فيينا 

اليوم

الوجود األميركي في العراق رسائل سياسية رافضة لالنسحاب

اليوم  أميركية،  وبمشاركة  النووي،  االتفاق  في  المنضوية  والدول  إيران  تستأنف 
الخميس، مفاوضات فيينا إلحياء االتفاق، على وقع قرار إيران رفع نسبة تخصيب 
من  وسعودية  أوروبية  وتحذيرات  مخاوف  وسط  المائة،  في   60 إلى  اليورانيوم 

»التصعيد الخطير«

طهران ـ صابر غل عنبري

جـــولـــة مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة تنطلق 
الــيــوم الخميس، بــني إيـــران والـــدول 
ــة فــــي االتـــــفـــــاق الــــنــــووي،  ــنـــضـــويـ املـ
محاولة  في  فيينا،  في  أميركية،  وبمشاركة 
املحادثات  انطلقت  وبينما  االتــفــاق.  إلحــيــاء 
في هــذا الشأن في 6 إبــريــل/ نيسان الحالي 
ــــواء إيــجــابــيــة، فـــإن الــجــولــة الــجــديــدة  فـــي أجـ
 تــوتــرات متفاقمة، بعد إعــان 

ّ
تــأتــي فــي ظــل

إلى  الــيــورانــيــوم  إيـــران رفــع نسبة تخصيب 
لــتــكــون أول دفـــعـــة إنــتــاجــيــة  ــة،  ــائــ املــ فـــي   60
األسبوع املقبل. وفيما كان الرئيس اإليراني 
حسن روحاني يبرر أمس األربعاء سبب رفع 
 إن الــخــطــوة تأتي 

ً
نــســبــة الــتــخــصــيــب، قــائــا

ردًا على »اإلرهاب النووي« اإلسرائيلي بعد 
ــرارًا األحــد املاضي  االنــفــجــار الــذي ألحق أضـ
بمنشأة نطنز في وسط الباد، كانت القوى 
ــة تــعــبــر عـــن قــلــقــهــا إزاء »الــتــطــور  ــ ــيـ ــ األوروبـ
الخطير« املتمثل بقرار إيران بشأن تخصيب 
 التصعيد من »أي طرف« 

ً
اليورانيوم، رافضة

في امللف النووي.
وتعرضت منشأة نطنز لهجوم صباح األحد 
املاضي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي 
عنها وإعــطــاب أجــهــزة للطرد املــركــزي، فيما 
اتهم مختلف املسؤولني اإليرانيني إسرائيل 
ــرت الــوكــالــة  ــ بــالــوقــف وراء هـــذا الــعــمــل. وذكـ
تفقدوا  مفتشيها  أن  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
فــي نطنز أمس  الــيــورانــيــوم  موقع تخصيب 
ــلـــى حــجــم  عـ ـــق 

ّ
ــل ــعـ تـ أن  مــــن دون  األربــــــعــــــاء، 

بأنه »عمل  إيــران  الناجم عما تصفه  الضرر 
الوكالة في بيان »يواصل  تخريبي«. وقالت 
ــة  ــذريـ مــفــتــشــو الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
إيـــران، وكانوا  أنشطة التحقق واملــراقــبــة فــي 
اليوم )أمس( في موقع التخصيب في نطنز«. 

الدولية للطاقة  الوكالة  وأضافت »ستستمر 
ــة فـــي رفــــع تـــقـــاريـــرهـــا عـــن الـــتـــطـــورات  ــذريــ الــ
املتصلة ببرنامج إيــران النووي إلى مجلس 

محافظي الوكالة«.
من جهته، قــال روحــانــي، في كلمة له خال 
األربعاء،  أمس  اإليرانية،  الحكومة  اجتماع 
الــيــورانــيــوم  نــقــاء تخصيب  ــة  إن رفـــع درجــ
إلـــى 60 بــاملــائــة وتــركــيــب أجــهــزة »آي آر 6« 
ا  لــلــطــرد املــــركــــزي )الـــجـــيـــل الــــســــادس( جـــاء
ردًا عــلــى هــجــوم نــطــنــز، الــــذي وصــفــه بــأنــه 
»جريمة وإرهـــاب نـــووي«. واتــهــم روحــانــي 
 
ً
إســـرائـــيـــل بــتــنــفــيــذ هـــجـــوم »نـــطـــنـــز«، قــائــا
ــراءات الــنــوويــة »هــي الخطوة  ــ إن هــذه اإلجـ
األولــــى فــي الـــرد عــلــى مــؤامــرة الصهاينة«. 
ترتكبون  عندما  أيــديــكــم  »سنقطع  وتــابــع: 
جريمة ضدنا«، مضيفًا أن باده ستواصل 
ــقــــررات  ــة فــــي إطـــــــار مــ ــنــــوويــ نـــشـــاطـــاتـــهـــا الــ
ــد أن  ــة، وأكــ ــذريـ الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـ
النووي »سلمي تحت رقابة  برنامج باده 
الوكالة«. وعزا روحاني أهداف الهجوم إلى 
إيــران في مباحثات فيينا،  إضعاف موقف 
مؤكدًا أنهم »أرادوا أن تصبح أيادينا فارغة 
ــفـــاوضـــات، لــكــنــهــا مــمــتــلــئــة«، مــجــددًا  فـــي املـ
التأكيد على ضرورة رفع جميع العقوبات 
والــتــحــقــق مـــن ذلـــك قــبــل عــــودة طـــهـــران إلــى 
التزاماتها النووية بموجب االتفاق النووي 

املبرم عام 2015.
الرئيس  ــاء، وّجـــه  أمـــس األربـــعـ وفـــي كلمته 
اإليــــــــرانــــــــي أيـــــضـــــًا انــــــتــــــقــــــادات لـــخـــصـــومـــه 
معارضتهم  رابطًا  املحافظني،  السياسيني 
للمباحثات النووية في فيينا باالستحقاق 
الرئاسي االنتخابي خال يونيو/ حزيران 
املــقــبــل. وأكـــد روحــانــي أن مــبــاحــثــات فيينا 
»لــصــالــح الــشــعــب اإليـــرانـــي وال يــحــق ألحــد 
ــل  ــة ألجــ ــنــ ــيــ ــة املـــــواطـــــنـــــني رهــ ــيـــشـ ــعـ أخـــــــذ مـ

االنـــتـــخـــابـــات«، مــضــيــفــًا: »إنـــنـــا )الــحــكــومــة( 
خــال الــــ100 يــوم األولــى كسرنا العقوبات، 
فــأعــطــونــا املـــجـــال لــكــي نــرفــعــهــا فـــي الـــــ100 
األخيرة أيضًا«، وذلك في إشارة إلى االتفاق 
التي تنتهي  الــذي عقدته حكومته  النووي 

واليتها بعد نحو 4 أشهر.  
وفيما تواجه الحكومة انتقادات من أوساط 
ــن رفـــع  مـــحـــافـــظـــة بـــأنـــهـــا تـــريـــد الـــتـــحـــقـــق مــ
العقوبات خــال ســاعــات، وهــذا غير ممكن 

بغداد ـ عادل النواب

تـــتـــحـــدث مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
العراقية بغداد، عن تطور جديد شهدته األيام 
املاضية في ما يتعلق بملف الوجود األميركي 
فــي الــعــراق، والــضــغــوط الــتــي تمارسها قوى 
ســيــاســيــة وجـــمـــاعـــات مــســلــحــة عــلــى حــكــومــة 
مصطفى الكاظمي، لتحديد إطار زمني ملزم 
لانسحاب األميركي من الباد، وذلــك ببروز 
ية وكردية ترفض 

ّ
مواقف سياسية عربية سن

االنــســحــاب األمــيــركــي مـــن الـــعـــراق، وتــعــتــبــره 
خــطــوة بــاتــجــاه مــزيــد مــن الهيمنة اإليــرانــيــة 

على العراق في الوقت الحالي.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد زيــــــارة اســتــغــرقــت ســاعــات 
ملــســتــشــار األمــــــن الـــوطـــنـــي الــــعــــراقــــي، قــاســم 
ــران يـــوم اإلثـــنـــني املــاضــي،  ــ األعـــرجـــي، إلـــى إيـ
األعلى  للمجلس  العام  األمــني  التقى خالها 
وتم  علي شمخاني،  اإليراني  القومي  لألمن 
للحوار  الثالثة  الجولة  نتائج  بحث  خالها 

حيث يحتاج األمـــر إلــى أشــهــر، حسب قول 
هذه األوساط، أكد روحاني أن »التحقق من 
رفع العقوبات ال يستغرق وقتًا«، مضيفًا أن 
رفع  من  التحقق  يعرف طريقة  ال  »البعض 
العقوبات ونحن نعلم ذلك ووقته«. وشدد 
على أن الحكومة تجري املباحثات في فيينا 
ــا املــرشــد  فـــي إطـــــار الـــخـــطـــوط الـــتـــي حـــددهـ
اإليــــرانــــي األعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، املتمثلة 
فــي رفــع كــامــل ومـــرة واحـــدة للعقوبات مع 
إمــكــانــيــة التحقق مــن رفــعــهــا قــبــل أن تعود 

إيران إلى تعهداتها النووية.
من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية 
ــبـــر صـــالـــحـــي أن بــــاده  ــة، عـــلـــي أكـ ــيــ ــرانــ اإليــ
شــرعــت فـــي عــمــلــيــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بدرجة نقاء 60 باملائة منذ ليل أول من أمس 
التخصيب  عملية  أن  على  الثاثاء، مشددًا 
في منشأة نطنز »لم تتوقف وهي مستمرة 
بكميات الفتة للنظر«. وأضاف، وفق وكالة 
»إيـــســـنـــا«، أن الـــيـــورانـــيـــوم املــخــصــب بــهــذه 
النسبة يستخدم إلنتاج مادة »موليبدنوم« 

لصناعة األدوية الطبية املشعة.
ــران الــــدائــــم لــدى  ــ ــنـــدوب إيــ ــح مـ ــ ــدوره، أوضـ ــ ــ بـ
املــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فــيــيــنــا، كــاظــم غــريــب 

االســتــراتــيــجــي بــني بــغــداد وواشــنــطــن. وذكــر 
األعـــرجـــي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
شــمــخــانــي فـــي خـــتـــام الــــزيــــارة، أن »األعـــمـــال 
لجدولة  الــعــراقــيــة  الحكومة  قبل  مــن  جــاريــة 
انسحاب القوات األجنبية من العراق تنفيذًا 

لقرار البرملان العراقي بهذا الخصوص«.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، حــضــر مــلــف الـــوجـــود 
األجنبي في العراق خال اتصال هاتفي بني 
الرئيسني الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، واإليــرانــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي، أمـــــس األربــــــعــــــاء. وذكـــــرت 
ــة أن صـــالـــح أكـــد  ــيــ ــرانــ ــة »فـــــــــارس« اإليــ ــالــ وكــ
أن قــــرار الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلنـــهـــاء تــواجــد 
ــاد،  ــــراق قــــــرار جــ ــعـ ــ ــي الـ ــــوات األجـــنـــبـــيـــة فــ ــقـ ــ الـ
مع  استراتيجية  محادثات  إجـــراء  إلــى  الفتًا 
الــوصــول  املــتــحــدة ستستمر حتى  الــواليــات 
إلــــى الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر 
روحاني، وفق وكالة »فارس«، أن األميركيني 
اإلرهــاب  مكافحة  في  بازدواجية  يتصرفون 
الـــعـــراقـــيـــة  الـــــحـــــدود  فــــي  ــم  ــهـ ــاتـ ــمـــارسـ مـ وأن 
السورية غامضة، معتبرًا أن »دور األميركيني 
الـــدوام، وتواجد  في املنطقة كــان هدامًا على 
العسكريني األميركيني في املنطقة ال يساعد 

على إرساء السام واالستقرار فيها«.
ــارز فــــي الـــبـــرملـــان  ــ ــال عـــضـــو بــ ــ فــــي املـــقـــابـــل، قـ
»الــعــربــي  الـــعـــراقـــي، طــلــب عـــدم ذكـــر اســـمـــه، لـــ
ــيــة وكـــرديـــة أوصــلــت 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن قـــوى ســن

قــبــل أيــــام مــن جــلــســة الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي 
الــتــي ُعـــقـــدت األســـبـــوع املـــاضـــي بـــني الــعــراق 
ــرة لــلــجــانــب  ــاشــ ــبــ ــل مــ ــ ــائــ ــ ــن، »رســ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
األمــيــركــي، عــبــر السفير مــاثــيــو تــولــر، بأنها 
ــرار أو تــــوّجــــه لــانــســحــاب  ــ لــيــســت مــــع أي قــ
ــركــــي، وتــــرغــــب بــــــدور دولــــــي أكـــبـــر فــي  ــيــ األمــ
العراق، خشية الهيمنة اإليرانية الكاملة على 
الــبــاد ســيــاســيــًا وأمــنــيــًا وحــتــى اقــتــصــاديــًا، 
ــكـــري لــلــتــحــالــف  ــبــــرت الـــــوجـــــود الـــعـــسـ ــتــ واعــ
الدولي عامل تــوازن مهم في العراق بالوقت 

أبادي في تغريدة على »تويتر« ليل الثاثاء 
نقاء  بــدرجــة  التخصيب  أن عملية  األربــعــاء، 
املــائــة تتم عبر سلسلتني مــن أجهزة  فــي   60
الطرد املركزي من الجيلني الرابع والسادس 
الدفعة  إنــتــاج  فــي مــنــشــأة »نــطــنــز«، متوقعًا 

األولى األسبوع املقبل.
عــلــى وقـــع هـــذه الـــتـــطـــورات، اعــتــبــرت فرنسا 
 إعــــان إيـــران 

ّ
وأملــانــيــا وبــريــطــانــيــا أمــــس، أن

في   60 بنسبة  الــيــورانــيــوم  بــشــأن تخصيب 
املــائــة يشكل »تــطــورًا خــطــيــرًا«، وحــــذرت من 
أي تصعيد »مــن جــانــب أي طــرف كـــان« بعد 

الحادث في املوقع النووي اإليراني.
وقال الناطقون باسم وزارات خارجية الدول 
 باريس وبرلني 

ّ
الثاث، في بيان مشترك، إن

ولندن »أخذت علمًا بقلق بالغ بإعان إيران 
الــذريــة عــن إطــاق  الــدولــيــة للطاقة  للوكالة 
املائة  فــي   60 بنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
عبر استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة«. 
وأضـــاف البيان »هــذا يشكل تــطــورًا خطيرًا 
ــيـــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب  ــيـــورانـ ألن إنـــتـــاج الـ
نـــووي«.  يشكل خــطــوة مهمة لصنع ســاح 
واعتبر البيان أن »ليس لدى إيران أي حاجة 
وقالت  التخصيب«.  هــذا  مثل  تــبــرر  مدنية 

األمــيــركــيــة  أن »اإلدارة  إلـــى  الــحــالــي«. ولــفــت 
قــد تستغل هــذه املــواقــف فــي تقوية موقفها 
بشأن وجودها في العراق، وأيضًا في تبرير 
هذا الوجود من خال استغال االنقسامات 

الحاصلة تجاه هذا امللف«.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن عـــقـــد الـــطـــرفـــني الـــعـــراقـــي  وعــ
واألمــيــركــي جــولــة مــبــاحــثــات اســتــمــرت أكثر 
من ثاث ساعات األسبوع املاضي، إال أن أي 
مــواقــف رســمــيــة واضــحــة لــــإدارة األميركية 
ــــول خــطــطــهــا املــســتــقــبــلــيــة بـــشـــأن قــواتــهــا  حـ

بالعراق لم تظهر لغاية اآلن.
مـــن جــهــتــه، أكــــد مـــســـؤول كـــــردي ســـابـــق في 
الحزب  فــي  الــعــبــادي، وعضو  حكومة حيدر 
»الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« الـــذي يتزعمه 
ــذه املــعــلــومــات، وقـــال  مــســعــود الـــبـــارزانـــي، هـ
إن  الجديد«،  في اتصال هاتفي مع »العربي 
ــة واألكـــــراد، 

ّ
املـــوضـــوع ال يقتصر عــلــى الــســن

أخــــرى بينها شيعية وقــوى  كــتــل  بــل هــنــاك 
ــذا االنـــســـحـــاب أيــضــًا  ــ ــيــــات، ال تـــريـــد هـ ــلــ األقــ
وتــعــتــبــره قــضــاء عــلــى آخـــر آمــــال استقالية 
الــــقــــرار الـــعـــراقـــي عــــن إيــــــــران، واألمـــيـــركـــيـــون 
ــــون أن هــــنــــاك جـــهـــة واحــــــدة  ــدركــ ــ صـــــــــاروا يــ
إيراني، وفق قوله.  تطالب بمغادرتهم بدفع 
واعتبر أن حكومة الكاظمي »ال تريد خروج 
ــيـــني أيـــضـــًا لـــكـــونـــهـــا تــــــدرك عـــواقـــب  ــركـ ــيـ األمـ
ــبــــاد، لكنها  ذلــــك ســيــاســيــًا وأمـــنـــيـــًا عــلــى الــ
تــحــاول املماطلة إلــى حــني إنــجــاز استحقاق 
على   

ً
كاما امللف  وإلقاء  املبكرة  االنتخابات 

عــاتــق الــحــكــومــة املــقــبــلــة، بسبب الــتــهــديــدات 
ضد  املسلحة  الــجــمــاعــات  قبل  مــن  املستمرة 

الحكومة في هذا اإلطار«.
أثيل  والتنمية«،  »اإلنقاذ  القيادي في جبهة 
إن »هناك  بــالــقــول  ذلــك  ــق على 

ّ
عــل النجيفي، 

ية وكردية من االنسحاب 
ّ
خشية سياسية سن

ــذا الـــتـــواجـــد إلــى  ــركـــي، فــنــحــن نـــريـــد هــ ــيـ األمـ
حــني خــروج الــعــراق مــن كــل أزمــاتــه، ونرفض 

ــتـــطـــورات  ــثــــاث »فـــــي ضـــــوء الـ الــــعــــواصــــم الــ
ــيــــرة، نـــرفـــض أي تــصــعــيــد مـــن قــبــل أي  األخــ
جهة، وندعو إيران إلى عدم تعقيد العملية 
 »اإلعــان األخير 

ّ
أن  

ً
الدبلوماسية«، مضيفة

ــران يــخــالــف األجـــواء  الــخــطــيــر مــن جــانــب إيــ
ــة وحـــســـن الـــنـــيـــة فــــي مـــحـــادثـــات  ــيـ ــابـ ــجـ اإليـ

فيينا« الهادفة إلنقاذ االتفاق النووي.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، عــبــرت الــســعــوديــة أمــس 
األربعاء عن قلقها إزاء إعان إيران تخصيب 
اليورانيوم بدرجة نقاء 60 باملائة، وقالت إن 
مــثــل هـــذه الــخــطــوة ال يمكن اعــتــبــارهــا جــزءًا 
من برنامج نووي سلمي. ودعا بيان لوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة إيــــــران إلــــى »تـــفـــادي 
التصعيد وعدم تعريض أمن املنطقة ملزيد من 
التوتر« وإلى املشاركة بجدية في املحادثات 
الــحــالــيــة مـــع الـــقـــوى الــعــاملــيــة بــشــأن االتــفــاق 
الدولي  املجتمع  البيان »على  وقــال  النووي. 
أن يتوصل التفاق مع إيران بمحددات أقوى 
وأطول«، مضيفًا أن أي اتفاق يجب أن »يأخذ 
العميق من  املنطقة  دول  قلق  االعتبار  بعني 
إيــران  تتخذها  الــتــي  التصعيدية  الــخــطــوات 
ــرار اإلقــلــيــمــي ومــن  ــقـ ــتـ ــــن واالسـ لــزعــزعــة األمـ

ضمنها برنامجها النووي«.

االنسحاب من أجل ترك العراق تحت هيمنة 
بــعــض الــفــصــائــل املسلحة الــتــي تــريــد فــرض 
األمــر  الــعــراقــي، وهـــذا  املستقبل  نفسها على 
قــد يــحــصــل إذا تــخــلــى املــجــتــمــع الـــدولـــي عن 
الــعــراق، وهــذا مــا نخشى منه ونسعى لعدم 
حـــصـــولـــه«. وأوضـــــــح الــنــجــيــفــي فــــي حــديــث 
ــاتــــف، أن  ــهــ ــبـــر الــ ــديــــد« عـ ــربــــي الــــجــ ــعــ مــــع »الــ
ــيــًا-كــرديــًا على 

ّ
»هـــنـــاك تــوافــقــًا ســيــاســيــًا ســن

أن الـــوضـــع الــعــراقــي الــحــالــي ال يــمــكــن تــركــه 
 
ً
الــدولــي متفاعا يــكــون املجتمع  أن  مــن دون 
 فـــيـــه، ولـــهـــذا فــالــخــشــيــة من 

ً
مــعــه ومـــتـــداخـــا

ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة، لــيــســت بحد  انـــســـحـــاب الــ
ذاتــهــا مــن انــســحــاب هــذه الــقــوات، وإنــمــا من 
العالم، وُيترك من  العراق في نظر  أن ُينسى 

دون إصاح الوضع الداخلي«. وتابع »نعلم 
مصيرية،  املقبلة،  البرملانية  االنتخابات  أن 
ولهذا معظم القوى السياسية الوطنية، التي 
ال تريد الوضع الحالي، تدعو إلى اإلشــراف 
ــتـــدخـــل الــــدولــــي لــضــمــان نــزاهــة  الــــدولــــي والـ

االنتخابات، مع وجود الساح املنفلت«.
ــــزب  ــــحـ ــه، قـــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي الـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
السابق  النائب  الكردستاني«،  »الديمقراطي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ مـــاجـــد شـــنـــكـــالـــي، لـ
ترفض  ية، 

ّ
والسن الكردية  السياسية  »الكتل 

خــــروج الـــقـــوات األمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق، فهي 
تخشى من ملء هذا الفراغ من قبل الفصائل 
ــذا األمـــر  ــ املــســلــحــة املـــوالـــيـــة إلــــى طـــهـــران، وهـ
ســيــزيــد مــن الــنــفــوذ والــتــغــلــغــل اإليـــرانـــي في 

املــشــهــد الــســيــاســي الـــعـــراقـــي وحــتــى األمــنــي 
أكثر مما هو عليه اآلن«. وأضاف شنكالي أن 
»الواليات املتحدة تدرك جيدًا أن انسحابها 
مــن خال  كبيرة  الــعــراق سيولد مشكلة  مــن 
ســيــطــرة الــفــصــائــل املــســلــحــة عــلــى مـــقـــدرات 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة، ولــهــذا هــي لــن تــقــبــل بهذا 
ــي الـــعـــراقـــيـــة«. ولــفــت  ــ االنــســحــاب مـــن األراضــ
ــــرار الــبــرملــان الــعــراقــي بخصوص  إلـــى أن »قـ
ــلــــزم لــلــحــكــومــة  ــر مــ ــيـ ــد األجــــنــــبــــي غـ ــواجــ ــتــ الــ
ــيـــرة هـــي مـــن تـــقـــّدر حــاجــة  الـــعـــراقـــيـــة، فـــاألخـ
الـــعـــراق لــوجــود الـــقـــوات األجــنــبــيــة«، متابعًا 
»الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي فــي جــولــتــه الثالثة 
كــان مثمرًا وواضــحــًا بعدم طلب الــعــراق من 
الــعــراق،  الجانب األميركي خــروج قــواتــه مــن 
بل تكون تلك القوات استشارية وتدريبية«. 
وبــــنّي أن »بـــقـــاء الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي هــذا 
الظرف هو ضمان للجانب العراقي في حربه 
ضـــد تــنــظــيــم داعــــش وأيـــضـــًا فـــي إنـــهـــاء دور 

املليشيات املسلحة املوالية لطهران«.
وحــــول الــتــطــور الــجــديــد، اعــتــبــر الــخــبــيــر في 
الجحيشي،  مؤيد  العراقي  السياسي  الشأن 
لــه »أهمية  الــعــراق  فــي  التواجد األميركي  أن 
املــلــف األمــنــي فقط،  كــبــيــرة، ال تقتصر عــلــى 
التواجد هو باب  السياسي أيضًا، وهــذا  بل 
بــهــدف توفير  الــعــراق  الــدولــي نحو  املجتمع 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــــرص االســـتـــثـــمـــار والـــــدعـــــم عـ فــ
األصــعــدة«. وأضـــاف الجحيشي، فــي حديث 
رفضًا  هناك  أن  »علمنا  الجديد«،  »العربي  لـ
ية والكردية 

ّ
جديدًا من القوى السياسية السن

ــيـــركـــي، ويــظــهــر أنـــهـــا تــريــد  لــانــســحــاب األمـ
الــحــفــاظ عــلــى مــا تبقى مــن مناطقها خــارج 
ســيــطــرة املــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــطــهــران، فــهــذا 
االنسحاب يعني سيطرة طهران والجماعات 
في  امللفات  كامل  على  واملسلحة  السياسية 
الــبــاد الــســيــاســيــة واألمــنــيــة واالقــتــصــاديــة، 

وتكون لغة الساح والقتل هي الحاكمة«.

قلق أوروبي 
وسعودي بعد رفع 

إيران نسبة تخصيب 
اليورانيوم

وّجه روحاني انتقادات إلى خصومه السياسيين المحافظين )األناضول(

تتخوف قوى عراقية من تداعيات االنسحاب األميركي )مرتضى السوداني/األناضول(

أسامة علي

مّر أسبوعان على إعالن رئيس 
املجلس الرئاسي الليبي محمد 

املنفي إطالق مفوضية عليا 
للمصالحة الوطنية، بدون أن يسمي 
أعضاء املفوضية، بل تركها جسمًا 

فضفاضًا ال يتناسب مع حجم 
اإلعالن عنها والترحيب املحلي 

ل أن ينطلق في 
ّ

الواسع بها، وفض
رحالت مكوكية للخارج، لتبديد 
الخالفات وفك االشتباكات بني 

األطراف املتّدخلة في ليبيا. ويعّد 
تشكيل املفوضية العليا للمصالحة 

من أهم استحقاقات املرحلة االنتقالية 
وأولويات قادة السلطة التنفيذية، 

فبدون شّك هي أساس مهّم لنجاح 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

نهاية العام الحالي، إذ ستغلق األبواب 
أمام عودة الحرب والصراع والتشريد، 

كما ستفتح الباب أمام التخلص 
من املجموعات املسلحة في أنحاء 

البالد. ومن دون شك تنهي املصالحة 
دخل البالد إلى 

ُ
حسابات املاضي، وت

عالم جديد على أكتاف أبناء الوطن 
من الداخل وليس من الخارج.

لكن املالحظ، في األثناء، تشابك 
املهمات األساسية لقادة السلطة 

نهم من وضع 
ّ
الجديدة، وعدم تمك

رؤية محددة واضحة املعالم ألولويات 
عملهم السياسي. فقد اختلط 

العسكري باالقتصادي والشؤون 
الخارجية، على حساب املهمات 

األساسية املتعلقة باملواطن والداخل، 
ولعل أهمها استحقاق املصالحة 
بني الليبيني. فاتجاه قادة السلطة 

الجديدة لتكثيف زياراتهم للخارج 
للبحث عن الدعم، واقتراح الحلول 

حول اإلشكاالت القائمة على اتفاقات 
ليبيا مع عدد من الدول، ال يعكس 
إال انقالبًا على مفهوم املصالحة، 
وفق رأي بعض النشطاء. وما من 

شك في أهمية سعي املنفي ورئيس 
الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، لتقليل 
تأثير خالفات تلك الدول على أوضاع 
البالد، وخصوصًا في ملفات كبيرة 
على صلة باملسار العسكري، ومن 

بينها قضية إخراج القوات األجنبية 
واملرتزقة، لكن في املقابل تبقى 

االستحقاقات الداخلية في الفترة 
الحالية في قائمة األولويات. لكن 
آراء ليبية أخرى تبرز في املقابل، 

وتشير إلى أن املنفي والدبيبة على 
إدراك تام بأهمية املصالحة، وكونها 

أساسًا للمضي في االستحقاقات 
األخرى، ولكن التفاتهما عن هذا 
االستحقاق، تقف وراءه أسباب 

تتعلق بكيفية إنجاح مصالحة واقعية 
بدون فتح ملفات كبرى، كملفات 
املجازر الجماعية ومقابر ترهونة 

والحرب على طرابلس، وأيضًا ملفات 
املجموعات املسلحة في طرابلس 
ومصراته. فدائمًا ما تقف ملفات 

الجرائم الجنائية عقبة أمام أي 
مصالحة حقيقية.

مقابل ضغوط تمارسها 
قوى سياسية وأخرى 

مسلحة على حكومة 
مصطفى الكاظمي 

لتحديد إطار زمني ملزم 
لالنسحاب األميركي من 

العراق، تبرز مواقف 
سياسية ترفض هذا 
االنسحاب، متخوفة 

من هيمنة إيرانية

جلسة  فــي  العراقي  البرلمان  ــّوت  ص
 ،2020 الثاني  كانون  يناير/  في  استثنائية، 
على قرار يُلزم الحكومة بإخراج القوات 
األجنبية من البالد. وتضّمن القرار فقرات 
عدة، أبرزها إلزام الحكومة بإلغاء طلب 
الذي  الدولي  التحالف  من  المساعدة 
تقوده واشنطن، بعد انتهاء العمليات 
العسكرية، والعمل على إنهاء وجود 
بعد  الــقــرار  ــاء  وج أجنبية.  ــوات  ق أي 
اغتيال قائد »فيلق القدس« في الحرس 
الثوري اإليراني قاسم سليماني )الصورة(، 

بغارة في العراق.

رد على مقتل سليماني
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  شرق
      غرب
القدوة يصل إلى غزة

وصـــــــــــــــــــل رئــــــــــــيــــــــــــس »املـــــــلـــــــتـــــــقـــــــى 
ــيــــس »قـــائـــمـــة  الــــديــــمــــقــــراطــــي«، رئــ
الــــــــحــــــــريــــــــة« فـــــــــي االنــــــتــــــخــــــابــــــات 
أمس  الــقــدوة،  ناصر  الفلسطينية، 
ــاء، إلـــى مــعــبــر رفـــح الــبــري،  ــعــ األربــ
في طريقه إلى قطاع غــزة. وذكرت 
املرشحة واملتحدثة باسم القائمة، 
نور عودة، أن »الزيارة تأتي للقاء 
الفعاليات  وكــل  القائمة  مرشحي 
وغيرها  والسياسية  االجتماعية 
في قطاع غزة، وهي زيارة مخطط 
 13 أن  عـــودة  وأكـــدت  لها مسبقًا«. 
مــن املــرشــحــني فــي القائمة هــم من 

قطاع غزة.
)العربي الجديد(

سريالنكا ُتحّظر 
11 منظمة إسالمية

مرسوم  بموجب  حظرت سريانكا 
ــر بـــالـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، أمـــس  ـــشـ

ُ
ن

األربعاء، 11 منظمة إسامية، بينها 
ــدة«،  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ تــنــظــيــمــا »داعــــــــــش« و»الـ
ــذكــــرى الــثــانــيــة  قــبــل أســـبـــوع مـــن الــ
لــلــتــفــجــيــرات االنـــتـــحـــاريـــة الــدامــيــة 
التي وقعت في أحد الفصح وأودت 
الرئيس  بحياة 279 شخصًا. وذكر 
غــوتــابــايــا راجـــابـــاكـــســـا )الـــصـــورة( 
فــي املــرســوم أن أي شخص مرتبط 
بــالــجــمــاعــات، يــواجــه عــقــوبــة تصل 

إلى السجن 20 عامًا.
)فرانس برس(

ليلة ثالثة من تظاهرات 
مينيابوليس

ـــظـــمـــت تــــظــــاهــــرة جـــــديـــــدة، مـــســـاء 
ُ
ن

الــثــاثــاء، فــي مدينة  أول مــن أمـــس 
واليــة  فــي  األمــيــركــيــة  مينيابوليس 
ــثـــالـــثـــة عــلــى  مـــيـــنـــيـــســـوتـــا، لــلــيــلــة الـ
ــــاب أســــود  الــــتــــوالــــي، بـــعـــد مــقــتــل شـ
ــم حــظــر الــتــجــّول  بــيــد الـــشـــرطـــة، رغــ
ــن 60 مــحــتــجــًا.  ــ ــر مـ ــثــ ــيــــف أكــ وتــــوقــ
ــر مــــنــــذ مــقــتــل  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ويــــتــــصــــاعــــد الـ
)20 عامًا( في ضاحية  رايــت  دنتي 
الواقعة  املدينة  في  سنتر  بروكلني 
شمال الواليات املتحدة، تزامنًا مع 
محاكمة شرطي أبيض بتهمة قتل 
األسود جورج فلويد في 25 مايو/

أيار املاضي. 
)فرانس برس(

وفد أميركي في بيروت: 
اإلصالحات أوًال

ــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاعــ بـــــــدأ مــــســ
ــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة  ــيـــة لـ ــيـــركـ األمـ
ــيــــل )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس  ــيــــد هــ ــفــ ديــ
األربــعــاء، جــوالتــه على املسؤولني 
اللبنانيني في إطــار زيــارة تستمّر 
حــــتــــى الــــــيــــــوم الــــخــــمــــيــــس، تــحــت 
شــعــار: »ال دعـــم مــالــيــًا لــلــبــنــان من 
وبـــرنـــامـــج  ــدة  ــديــ جــ حـــكـــومـــة  دون 
ــي يـــقـــوم عـــلـــى الــشــفــافــيــة  إصــــاحــ
ومــكــافــحــة الــفــســاد«. والــتــقــى هيل 
ــة فــــــي حـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وزيــــــــــر الـ
تـــصـــريـــف األعــــمــــال شـــربـــل وهـــبـــة، 
لدى  األميركية  السفيرة  بحضور 
ــادر من  ــ لــبــنــان دوروثـــــي شــيــه، وغـ
دون اإلدالء بــأي تصريح. وأفــادت 
اللبنانية  الــخــارجــيــة  فــي  مــصــادر 
 البحث تناول امللف الحكومي 

ّ
بأن

البحرية  الــحــدود  ترسيم  وقضية 
ــوبـــــًا. والـــــتـــــقـــــى هــــيــــل رئـــيـــس  ــنـــ جـــ
املجلس النيابي نبيه بري، على أن 
يلتقي الرئيس ميشال عون اليوم.
)العربي الجديد(

باكستان: اشتباكات 
الهور مستمرة

انتشرت قوات األمــن، مساء أول من 
الــثــاثــاء، فــي إقليم البنجاب،  أمــس 
شرقي باكستان، لفض اعتصامات 
ــيـــك  ــبـ عـــنـــيـــفـــة تـــــقـــــودهـــــا حـــــركـــــة »لـ
بــاكــســتــان« اإلســـامـــيـــة، احــتــجــاجــًا 
رضوي  سعد  زعيمها  اعتقال  على 
ــــوم االثــــنــــني املـــاضـــي.  ــور، يـ ــ ــ فــــي الهـ
وقــــال رئــيــس شــرطــة املــديــنــة، غــام 
محمود دوجــار، إن شرطيني اثنني 
صــيــب 125 آخــرون 

ُ
لقيا حتفهما وأ

في اشتباكات مع املحتجني.
)فرانس برس(



ذكرى  بحلول  أفغانستان،  من  باالنسحاب  قرارها  عن  أميركا  أعلنت 
هجمات 11 سبتمبر/أيلول المقبلة، وهو ما تعتزم دول حلف شمال 

األطلسي فعله أيضًا، ما يترك هذا البلد مشرعًا على كل االحتماالت

45
سياسة

ــارة الــســابــقــة الــتــي  ــزيــ آذار املــــاضــــي، خــــال الــ
إلــى بروكسل في 23 منه، أن  أجــراهــا بلينكن 
قوات الحلف ستخرج من أفغانستان، عندما 
»تـــرى أن الــوقــت مــنــاســب لــذلــك«. وخـــال تلك 
تـــزال تقوم  بـــاده ال  أن  أكـــد بلينكن  ــارة،  ــزيـ الـ
بدراسة استراتيجيتها حول أفغانستان، وما 
إذا كانت ستلتزم باملوعد الذي حّدده ترامب 
لــانــســحــاب أم ال. لــكــن بــلــيــنــكــن حــســم أمـــس، 
خــــال زيــــارتــــه الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بــرفــقــة 
وزيــر الدفاع لويد أوســن، األمــر، حيث أجرى 
األوروبيني  نظرائهما  مع  مشاورات  الرجان 
والــشــركــاء فــي »األطــلــســي«. وقـــال بلينكن إن 
ــان لــســحــب الـــقـــوات املــنــتــشــرة في  »الـــوقـــت حــ
ستعمل  واشــنــطــن  أن  مضيفًا  أفــغــانــســتــان«، 
مع حلفائها في »األطلسي« لتأمني انسحاب 
إلى  معًا  »ذهبنا  بلينكن:  وأضـــاف  »منسق«. 
ــئـــك الـــذيـــن هــاجــمــونــا  أفــغــانــســتــان لــقــتــال أولـ
والتأكد من عدم تحول أفغانستان مرة أخرى 
إلــــى مــــاذ لــإرهــابــيــني الـــذيـــن قـــد يــهــاجــمــون 
أيــًا منا. وقــد تمكنا معا من تحقيق األهــداف 
الــتــي وضــعــنــاهــا، واآلن حـــان الـــوقـــت إلعـــادة 
قواتنا إلى الوطن«، الفتًا من مقر حلف شمال 
ــلـــســـي، إلــــى أنــــه فـــي هــــذا املـــكـــان »لــلــعــمــل  األطـ
ــع األمـــــــني الـــعـــام  ــ ــــرب مــــن الـــحـــلـــفـــاء، ومــ عــــن قــ
الــبــدايــة:  للناتو، على مــبــدأ مــا أرســيــنــاه منذ 
نــــدخــــل مــــعــــًا، ونـــتـــكـــيـــف مــــعــــًا، ونــــخــــرج مــعــًا. 
سنعمل عــن قــرب خــال األشــهــر املقبلة، على 
لقواتنا من  مـــدروس، ومنسق  آمــن،  انسحاب 
في  كبير  دبلوماسي  أكــد  فيما  أفغانستان«، 
»رويــتــرز«، أنــه ليس مــن املــتــوقــع أن  الحلف لـــ
تقوم أي دولة حليفة بمعارضة إعان بايدن 

االنسحاب النهائي والكامل.
مــن  أول  أعـــلـــنـــت  قــــد  بــــايــــدن  إدارة  وكــــانــــت 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة ســتــبــقــى في  أمـــــس، أن الــ
أفــغــانــســتــان إلــــى مـــا بــعــد األول مـــن مــايــو، 
على أن تنسحب »من دون شروط« بحلول 
أميركي  مــســؤول  وقــال  املقبل.  11 سبتمبر 
املتبقية  للقوات  منظمًا  انسحابًا  »سنبدأ 
ــراج كل  ــ قــبــل األول مـــن مـــايـــو، ونــتــوقــع إخــ

ــلـــيـــفـــة، قــــــّررت  الــــفــــيــــدرالــــيــــة ومــــــع الـــــــــدول الـــحـ
إدارة بــايــدن تــأخــيــر املــوعــد الـــذي كـــان أعلنه 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب لانسحاب 
األول  فقط، من  أفغانستان، بضعة أشهر  من 
مـــن مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، حــتــى حــلــول الــذكــرى 
في   2011 سبتمبر/أيلول   11 لهجمات  ـــ20  الـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، والـــتـــي قــــادت إلــــى الــغــزو 
األميركي ألفغانستان، واإلطاحة بحكم حركة 
»طالبان«. وبالتزامن مع اإلعــان، الذي صدر 
عن البيت األبيض ومسؤول أميركي أول من 
أمــــس، حــــول »انـــســـحـــاب نــهــائــي قــاطــع وغــيــر 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ــ ــان وزيـ ــشــــروط«، كــ مــ
أنــتــونــي بلينكن يــحــط لــلــمــرة الــثــانــيــة خــال 
أسابيع قليلة في بروكسل، حيث أعلن أمس، 
أن محادثاته تهدف إلى التنسيق مع الحلفاء 
»خروج آمن« للقوات األميركية وقوات حلف  لـ
شــمــال األطــلــســي مــن أفــغــانــســتــان. وجـــاء ذلــك 
بعدما سارعت الدول الحليفة لواشنطن إلى 
اإلعـــان بــدورهــا أنها لــن تبقى فــي هــذا البلد 
بعد املغادرة األميركية، ال سيما أنها تعتمد 
على الدعم الجوي األميركي وخط اإلمــدادات 
قاعدة  األميركية. وعلى  الــقــوات  تــوفــره  الــذي 
»دخلنا معًا ونــغــادر مــعــًا«، أعلنت بــرلــني، أن 
قـــــوات حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي ســـتـــغـــادر هي 
األخـــــــرى أفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى األرجـــــــح بــحــلــول 
األملـــانـــيـــة  الــــدفــــاع  ــرة  ــ ــ وزيـ ورّددت  ســبــتــمــبــر. 
أنــه »قلنا  أنيغريت كــرامــب كــارنــبــاور، أمـــس، 
دائــمــًا: نــدخــل مــعــًا )مـــع األمــيــركــيــني( ونــخــرج 
انسحاب منظم«. وبحسب مقال  أنــا مع  معًا. 
في صحيفة »ذا تايمز« البريطانية، فإن لندن 
ســتــحــذو أيــضــًا حـــذو واشــنــطــن، فيما اكتفى 
بالقول  البريطانية  الحكومة  باسم  متحدث 
»فرانس برس« إن باده »تعمل عن كثب مع  لـ
والشركاء  األطلسي  وحلف  املتحدة  الواليات 
لدعم أفغانستان آمنة ومستقرة«، مضيفًا أن 
باالتفاق  سيتم  األمني  لوجودنا  تغيير  »أي 

مع الحلفاء وبعد مشاورة الشركاء«.
ــان األمــــني الـــعـــام لــحــلــف شــمــال األطــلــســي،  وكــ
ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في شهر مارس/

ــل الـــــذكـــــرى الــــــــ20«  ــبـ الـــــقـــــوات مــــن الــــبــــاد قـ
لهجمات 11 سبتمبر. وأكد املسؤول أن هذا 
مع  ومتزامنًا  »منسقًا«  سيكون  االنسحاب 
»الناتو«،  انسحاب القوات األخرى التابعة لـ
من  طالبان  »أبلغت  واشنطن  أن  إلــى  الفتًا 
دون أي التباس أنــنــا ســنــرد بــقــوة على أي 
هــــجــــوم عـــلـــى الـــجـــنـــود األمـــيـــركـــيـــني خـــال 
ـــن«. وحـــول  ــ قــيــامــنــا بــانــســحــاب مــنــظــم وآمــ
الخيار الذي ستتبعه اإلدارة األميركية، قال 
املصدر إنها »ستركز كل جهودها على دعم 
لن نستخدم  لكننا  الجارية،  السام  عملية 
وجـــود قــواتــنــا كعملة مــقــايــضــة«. وأضـــاف 
األميركية  القوات  بإخراج  اليوم  »ملتزمون 
بحلول 11 سبتمبر، وربما قبل ذلك بوقت 
طويل«، مضيفًا أن الرئيس األميركي خلص 
إلى أن »االنسحاب املشروط سيكون وصفة 
لــلــبــقــاء فـــي أفــغــانــســتــان إلــــى األبــــــد«، لكنه 

ستستخدم  األميركية  الحكومة  أن  أضــاف 
ــل الـــوســـائـــل الــدبــلــومــاســيــة« بــحــوزتــهــا  »كــ
»للحفاظ« على مكاسب »حقوقية« في هذا 
الــبــلــد. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت املــتــحــدثــة بــاســم 
ــاكــــي، إن بـــايـــدن  الـــبـــيـــت األبــــيــــض، جــــني ســ
 عسكريا 

ّ
ــل حـ بـــأن ال  بــرأيــه  »كــــان متمسكًا 

ألفغانستان، وأننا بقينا هناك ملدة طويلة 
جدًا«.

وبعد تحذيرات ألشهر من مغبة أي انسحاب 
أمــيــركــي، أعــلــنــت الــحــكــومــة األفــغــانــيــة، أمــس، 
ــرار تــتــخــذه  ــ عـــلـــى مـــضـــض، احـــتـــرامـــهـــا ألي قــ
ــذا الــــشــــأن. وقــــــال مــســتــشــار  ــ ــنـــطـــن فــــي هـ واشـ
الــرئــيــس األفــغــانــي أشـــرف غــنــي، وحــيــد عمر، 
عــبــر »تـــويـــتـــر«، إن بــــاده »تــحــتــرم أي قــــرار« 
»القوات  أن  أميركي حول االنسحاب، مضيفًا 
األفغانية تدافع عن أراضيها وسيادة الدولة، 
وهي تقوم منذ عامني بنسبة 98 في املائة من 

العمليات العسكرية ضد املسلحني بمفردها«، 
ــل ذلــــــك فــي  ــعـ ــلـــى فـ ــا »قــــــــــادرة عـ ــهــ ومـــــؤكـــــدًا أنــ
البرملان  املستقبل أيضًا«. إال أن ذلك لم يمنع 
األفغاني من انتقاد الخطوة األميركية، محذرًا 
من خطر عودة الحرب األهلية إلى أفغانستان. 
وبحث اجتماع للبرملان األفغاني، أمس، قرار 
بايدن، وقال رئيسه مير رحمان رحماني، إن 
أفغانستان من  إلى  األجنبية »جــاءت  القوات 
أجل محاربة اإلرهاب والقضاء على املخدرات، 
وحاليًا فإن الحرب مستعرة في الباد، وزراعة 
األفـــيـــون فــي تصعيد مــتــواصــل«. واعــتــبــر أن 
انــســحــاب هـــذه الـــقـــوات »بــشــكــل غــيــر مــســؤول 
ــد يـــدفـــع أفــغــانــســتــان مــجــددًا  ــي عـــجـــالـــة، قـ وفــ
باتجاه حرب أهلية«، مطالبًا إياها بأن تقرر 

انسحابها »بالنظر إلى األوضاع السائدة«.
من جهته، طالب املتحدث باسم حركة طالبان 
األربــعــاء،  أمــس  مجاهد،  الله  ذبيح  األفغانية 

»انسحاب جميع القوات األجنبية من بادنا  بـ
فــي املــوعــد املــحــدد وفـــق اتــفــاق الـــدوحـــة«، أي 
األول مــن مــايــو املقبل. ولــفــت إلــى أنــه »إذا تم 
ا إيجاد 

ً
الــدوحــة فسيتم أيض االلــتــزام باتفاق 

مسار ملعالجة القضايا املتبقية. أما في حال 
انتهاك االتفاق وعدم خروج القوات األجنبية 
مــن بلدنا فــي املــوعــد املــحــدد، فــســوف تتفاقم 
يمتثلوا  لــم  الــذيــن  وأولــئــك  بالتأكيد  املشاكل 

لاتفاق سيتحملون مسؤولية ذلك«.
وكــانــت حركة »طــالــبــان« قــد أعلنت بعد وقت 
قصير على اإلعان األميركي، رفضها حضور 
ــول أفـــغـــانـــســـتـــان، تــعــتــزم  ــ مـــؤتـــمـــر لـــلـــســـام حـ
الحالي،  إبريل  إسطنبول استضافته، في 24 
ما لم تنسحب جميع القوات األجنبية من هذا 
السياسي  املكتب  باسم  املتحدث  وقــال  البلد. 
ــر«، إن  ــتــ ــويــ لـــلـــحـــركـــة، مــحــمــد نـــعـــيـــم، عـــبـــر »تــ
الحركة »تعتمد في جميع شؤونها على مبدأ 
الــتــشــاور وفــق الشريعة اإلســامــيــة، وهــي لن 
إلى  أفغانستان  أي مؤتمر بشأن  فــي  تــشــارك 
حني خروج جميع القوات األجنبية كاملة من 
رت سابقًا 

ّ
الحركة قد حــذ البلد«. وكانت  هــذا 

واشنطن من أي تجاوز ملوعد األول من مايو، 
مــهــددة بــالــرد بــالــقــوة، بعد امتناعها عــن أي 
هـــجـــوم ضـــد الـــقـــوات األجــنــبــيــة مــنــذ االتـــفـــاق 
بينها وبني واشنطن في فبراير/شباط 2020.

وكــــــــــان بــــــايــــــدن قــــــد عـــــاصـــــر أربــــــعــــــة رؤســــــــاء 
أولهم،  أكد  األفغانية،  الحرب  أميركيني خال 
جـــــورج بــــوش االبــــــن، أنـــهـــا »ســـتـــكـــون طــويــلــة 
األمــد«، فيما لم يتمكن الثاثة اآلخــرون، بيل 
كلينتون وباراك أوباما وترامب، من إنهائها 
»انــتــصــار«. وكـــان بــايــدن قــد عـــارض زيـــادة  بـــ
أفغانستان حني  في  األميركية  الــقــوات  عديد 
كــان نائبًا ألوبــامــا. وعلى الرغم من تداعيات 
ــّرًا«  الــتــي أفضلها يبقى »مـ الــقــرار األمــيــركــي، 
بــايــدن ينبع من  قـــرار  فـــإن  لــكــابــول،  بالنسبة 
ــقـــاربـــة تــعــتــمــد عـــلـــى خـــيـــار الــدبــلــومــاســيــة  مـ
فــي معالجة األزمــــات، ويــعــّد أيــضــًا اســتــمــرارًا 
بــضــرورة  وتـــرامـــب،  أوبــامــا  سلفيه،  لسياسة 
الــتــفــرغ للصني، مــع اعــتــبــارات داخــلــيــة تحكم 
ــــرورة إيـــجـــاد مـــخـــرج إلنـــهـــاء هــــذه الــحــرب  ضــ
املكلفة، وسحب الجنود الذين طال وجودهم 

 عن التساؤالت 
ً
في هذا البلد. ويأتي ذلك فضا

التي بنى عليها بايدن قراره، من حيث جدوى 
البقاء وقتًا إضافيًا. ويعد السيناريو األسوأ 
بالنسبة للمجتمع الدولي هو عودة االقتتال 
بعد  أفغانستان  فــي  أشـــرس  بشكل  الــداخــلــي 
االنــســحــاب، وتــراجــع مكتسبات »الــغــزو« من 
 عــــن إمــكــانــيــة 

ً
وجـــهـــة نـــظـــر حـــقـــوقـــيـــة، فـــضـــا

عــــودة »طــالــبــان« إلـــى كـــابـــول، مــع بــقــاء خطر 
تنظيمي »الــقــاعــدة« و»داعـــش«. كما من شأن 
لــدول جــارة  فــراغــًا، يفتح  االنسحاب أن يترك 
مللئه،  بابًا  وإيـــران،  روسيا  مثل  ألفغانستان، 
فــيــمــا قــــد يــســتــمــر »الـــبـــنـــتـــاغـــون« فــــي تــنــفــيــذ 
ضــربــات بــطــائــرات مّسيرة فــي هــذا البلد، في 
إطــار محاربة اإلرهــاب. وأكــدت واشنطن أنها 
ــقـــرار االنـــســـحـــاب الــنــهــائــي، بغض  مــاضــيــة بـ
النظر عن أي تطور على األرض سيطرأ خال 
ــرار خــاصــة  ــقــ ــارض الــ ــعــ األشــــهــــر املـــقـــبـــلـــة. ويــ
ــــدر أول مــن  تـــقـــريـــر اســـتـــخـــبـــاري أمـــيـــركـــي صـ
أمس، حول التحديات العاملية للعام املقبل، إذ 
اعتبر أن »احتماالت حصول اتفاق سام في 
أفغانستان منخفضة«، محذرًا من أن »طالبان 
إذا  ستحقق مكاسب على أرض املعركة«. أما 
»الحكومة  فــإن  الــدولــي«،  »التحالف  انسحب 
على  السيطرة  في  صعوبة  ستجد  األفغانية 
طالبان«. لكن اعتبارات عدة تحكم قرار اإلدارة 
األمــيــركــيــة. وفــي هــذا الــصــدد، نقلت صحيفة 
»واشـــنـــطـــن بــــوســــت«، عـــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
أنــه  يــعــتــقــد  قـــولـــه إن »الـــرئـــيـــس  بـــايـــدن  إدارة 
مـــع الــتــعــامــل مـــع املــخــاطــر والــتــحــديــات الــتــي 
تواجهنا في 2021، مقارنة مع تلك التي كانت 
موجودة في 2001، فإننا نحتاج للتركيز على 
ــا، وعــديــدنــا، وعــلــى الــوقــت  طــاقــتــنــا ومــــواردنــ
الذي يحتاجه مسؤولونا للشؤون الخارجية 
ولألمن القومي للتعاطي مع مخاطر هي أكثر 
املــتــحــدة«. وأضـــاف  لــلــواليــات  حـــّدة بالنسبة 
إغــاق كتاب عمره  ذلــك »يتطلب منا  أن فعل 
20 عامًا من الصراع في أفغانستان، والتقدم 
بــاســتــراتــيــجــيــة فــعــالــة لــحــمــايــة والــــدفــــاع عن 

مصالحنا القومية األمنية«.
بانتقاد  القرار  األميركي، ووجــه  الداخل  وفي 
جمهوري. واعتبر النائب عن والية تكساس، 
مــايــكــل مــــاكــــول، أن هــــذا »االنـــســـحـــاب ســابــق 
ألوانه«، ويعني »أننا ال نترك أي قوة متبقية 
ملــواجــهــة الــتــهــديــدات اإلرهــابــيــة الــصــادرة من 
ــا نــتــخــلــى عــــن شــركــائــنــا  ــنــ أفـــغـــانـــســـتـــان، وأنــ
األفــغــان خـــال مــفــاوضــات الــســام الحاسمة، 
 رغــم فشلها 

ً
ونعطي طــالــبــان انــتــصــارًا كــامــا

في الوفاء بتعهداتها«. كما انتقد السيناتور 
ليندسي غراهام القرار، واصفًا إياه بالكارثي.

يذكر أنه في أوج انتشار الجيش األميركي في 
أفغانستان، كان هناك حوالي مائة ألف جندي 
أميركي في هذا البلد في عامي 2010 و2011، 
ض أوباما عديده إلى 8400 جندي عند 

ّ
ثم خف

ويرسل  ترامب  ليعود  الثانية،  واليته  نهاية 
تـــعـــزيـــزات، حــتــى أصـــبـــح الـــعـــدد 14 ألـــفـــًا في 
2017. لكن الرئيس السابق تعهد الحقًا القيام 
بانسحاب تدريجي، حيث لم يعد هناك سوى 
حاليًا.  أفغانستان  فــي  أميركي  جندي   2500
االنتخابية  خـــال حملته  وعـــد  بــايــدن  وكــــان 
بــإنــهــاء حـــروب أمــيــركــا الــطــويــلــة، لكنه تطرق 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، إلــى 
احتمال إبقاء كتيبة صغيرة ملكافحة اإلرهاب 
في أفغانستان، وهو ما لم يعد واردًا. فقوات 
مكافحة اإلرهــاب ستنشر خــارج أفغانستان، 
فــيــمــا الـــوجـــود الــعــســكــري األمــيــركــي الــوحــيــد 
فيها بعد 11 سبتمبر املقبل، سيكرس لحماية 

الدبلوماسيني األميركيني. 

االنسحاب األميركي 
من أفغانستان

أن  »إيكونوميست«  مجلة  ــرت  ذك
بمراقبة  االســتــمــرار  تأمل  واشنطن 
ــدة«  ــاع ــق »ال تنظيمي  ــات  ــرك ــح ت
و»داعــــش« فــي أفــغــانــســتــان، عبر 
مكافحة  وعــمــلــيــات  ــرات  ــمــســيّ ال
القوات  وأنشطة  بعد  عن  اإلرهــاب 
تبقي  أن  تستبعد  ــم  ول الــخــاصــة. 
»سي  األميركية  االستخبارات  وكالة 
في  خــاصــة  قـــوات  على  إيـــه«  آي 
االستخبارات  مع  للعمل  أفغانستان 
قد  واشــنــطــن  أن  كما  األفــغــانــيــة، 
تبحث تموضعًا لقوات أميركية في 

وسط آسيا أو باكستان.

مكافحة »داعش« 
والقاعدة

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

اإلدارة  لـــــدى  ــزان  ــ ــيـ ــ املـ ـــــــة 
ّ
دف مــــالــــت 

ــايــــدن،  األمـــيـــركـــيـــة بــــقــــيــــادة جــــو بــ
أخــــيــــرًا، النـــســـحـــاب نـــهـــائـــي وغــيــر 
مشروط من أفغانستان، وإنهاء إحدى أطول 
الــحــروب الــتــي قــادتــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة في 
الخارج، بحسب ما أعلن بايدن أمس األربعاء 
ــام مــقــبــرة أرلــنــغــتــون لــقــتــلــى الـــحـــروب  ــ مـــن أمـ

األميركية في الخارج، في والية فيرجينيا.
وأعلن بايدن في خطابه أمــس أن »الوقت قد 
حـــان إلنــهــاء أطـــول حـــرب خاضتها الــواليــات 
ــقــــوات االمـــيـــركـــيـــة إلــى  ــتـــحـــدة« و»إعــــــــادة الــ املـ
الــوطــن«. ووفـــق مقتطفات مــن خطابه وزعــت 
عــلــى الــصــحــافــيــني قــبــل إلــقــائــه، تــعــهــد بــايــدن 
»بــــمــــواصــــلــــة دعـــــــم الــــحــــكــــومــــة األفــــغــــانــــيــــة«، 

»طالبان« تحذر من 
تداعيات عدم خروج 

القوات األجنبية في مايو

واشنطن تتوقع االنتهاء 
من االنسحاب  قبل ذكرى 

11 سبتمبر

واشنطن تنسق مع الحلفاء 
لخروج آمن ومدروس

ــا الــعــســكــري  ــنـ ــزامـ ــتـ مـــســـتـــدركـــًا »لـــــن نــبــقــي الـ
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، لــكــن عــمــلــنــا الــدبــلــومــاســي 

واإلنساني سيستمر«.
تتضح  واشنطن  حلفاء  مواقف  كانت  وفيما 
لألنباء  إنترفاكس  وكــالــة  نقلت  أمـــس،  تباعًا 
عــن وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة قــولــهــا أمــس 
اتفاقًا  األمــيــركــيــة تنتهك  الــخــطــة  أن  األربـــعـــاء 
مع حركة طالبان وقد تؤدي لتصعيد املوقف. 
وفي أفغانستان، تراوحت املواقف بني إعان 
ــا لــلــقــرار  ــهـ ــرامـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــضـــض احـ
األمـــيـــركـــي وبــــني تــحــذيــر الـــبـــرملـــان مـــن عـــودة 
الحرب األهلية، في وقت كانت حركة طالبان 
تعيد الــتــأكــيــد أمـــس عــلــى  ضــــرورة انسحاب 
القوات األجنبية من أفغانستان مطلع مايو/

أيار وهو املوعد املحدد وفق اتفاق الدوحة.
ــاورات مــع الــوكــاالت  ــشـ  وبــعــد أســابــيــع مــن املـ

أسفر غزو أفغانستان عن مقتل أكثر من 2200 جندي أميركي، وإصابة 
20 ألف جندي، أما بالنسبة لحلف شمال األطلسي، فيوجد حاليًا حوالي 
الحلف،  دول  من  جندي  آالف   7
أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا.  ومن 
بضعة  أيضًا  المتحدة  وللواليات 
الخاصين  المتعهدين  من  آالف 
األفغانية.  القوات  لدعم  يعملون 
األميركي  المفتش  حّذر  أن  وسبق 
سوبكو  جون  ألفغانستان  الخاص 
)الصورة(، من أن القوات األفغانية 
»تبقى كابوسًا ميؤوسًا منه وفي 

حالة كارثية«. 

وضع ميؤوس منه 
)Getty/تريد واشنطن التفرغ لتحديات أمنية جديدة )جون مور
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األزمة األوكرانية تهيمن على العالقات الروسية ـ األميركيةشبح العقوبات يهدد الصومال بعد تمديد الرئيس لواليته

الدولية  والهيئات  املجتمع  ضــاعــف  بينما 
فــــي األســـابـــيـــع األخــــيــــرة الـــــدعـــــوات لــلــقــادة 
الصوماليني، وال سيما للرئيس محمد عبد 
الله فرماجو وحكومته من جهة واملعارضة 
مــن جهة أخـــرى، إلــى الــحــوار، وحثهم على 
التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء االنتخابات 
وحـــل الــخــافــات الــســيــاســيــة املــتــفــاقــمــة ملنع 
هــــذا الــبــلــد غــيــر املــســتــقــر بــشــكــل خــــاص من 
الوقوع في الفوضى، يبدو أن الباد دخلت 
ــثـــر تـــعـــقـــيـــدًا، بــعــدمــا  ــة ســيــاســيــة أكـ ــ فــــي أزمــ
ــع فرماجو، مساء أول من أمــس الثاثاء، 

ّ
وق

ــانـــون املــثــيــر لــلــجــدل الـــــذي يـــنـــّص على  ــقـ الـ
تمديد واليته ملدة عامني، بعدما انتهت في 
دون  من  املاضي،  فبراير/شباط  من  الثامن 
إجراء انتخابات. وتضع هذه الخطوة الباد 
الــدول املانحة التي  في مسار تصادمي مع 
تعارض بشدة هذا اإلجــراء. وقد تجلى ذلك 
املتحدة  الــواليــات  تهديد  مــن خــال  سريعًا 
ــادة تــقــيــيــم عــاقــاتــهــا مع  ــإعـ ودول أخــــرى بـ
الصومال وفرض عقوبات، وسط تحذيرات 
من مزيد من عــدم االستقرار في واحــدة من 
مخاوف  ووســط  هشاشة،  العالم  دول  أكثر 
املتطرفة  »الــشــبــاب«  حــركــة  تستفيد  أن  مــن 
املرتبطة بتنظيم »القاعدة«، من االنقسامات 

السياسية الساخنة في الباد.
 
ً
وقــــالــــت وكــــالــــة األنــــبــــاء الـــصـــومـــالـــيـــة، نــقــا

ــن بـــيـــان أصـــــــدره وزيــــــر اإلعـــــــــام، عــثــمــان  عــ
أبـــو بــكــر دبــــي، مــســاء الــثــاثــاء، إن الــرئــيــس 
»أصــــدر الــقــرار الــخــاص بــشــأن االنــتــخــابــات 
فــي الــبــاد بعد اعــتــمــاده بــاإلجــمــاع مــن قبل 
ــــّوت الــبــرملــان  الـــبـــرملـــان« مــســاء اإلثـــنـــني. وصـ

واشنطن، موسكو ـ العربي الجديد

تــمــّر الــعــاقــات الــروســيــة ـ األمــيــركــيــة، بإحدى 
أســوأ محطاتها فــي األيـــام األخــيــرة، مدفوعة 
بشكل أساسي بامللف األوكراني، الذي أصبح 
»كــوبــا« جــديــدة مــوروثــة مــن صـــراع الــواليــات 
املـــتـــحـــدة واالتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، فـــي حقبة 
 

ّ
»الحرب الباردة« )1947 ـ 1991(. وتحولت كل

خــطــوة عــســكــريــة، فــي أوكــرانــيــا أو فــي البحر 
األســـــود، إلـــى نــقــطــة انــطــاق لــخــطــوة مماثلة 
وواشنطن،  موسكو  مــن  تصعيدية  سياسية 
ــة طــويــلــة تــســتــمــّر إلــى  قـــد تــــؤدي إمـــا إلـــى أزمــ
ــيـــركـــي جو  حـــني انـــتـــهـــاء واليـــــة الـــرئـــيـــس األمـ
بايدن في عام 2024، وإما إلى تسوية واسعة 
عيد إلى األذهان العاقة الدافئة بني روسيا 

ُ
ت

ـ بيل كلينتون في  ـ بوريس يلتسني وأميركا 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي. وحــتــى اللحظة 
تبدو جميع االحتماالت متساوية، إذ لم يسفر 
االتصال الهاتفي الذي أجراه بايدن، مساء أول 
من أمس الثاثاء بنظيره الروسي، فاديمير 
بوتني، عن اي اخــتــراق، خصوصًا بعد إعان 
اقتراحًا  أنه سيدرس  األربعاء  الكرملني أمس 
 من السابق 

ّ
لعقد قمة بني الرئيسني معتبرًا أن

ألوانــه الحديث عن مكان انعقاد اللقاء أو أّي 
تفاصيل أخرى.

ومــنــذ نــحــو شــهــر، عكفت روســيــا عــلــى حشد 
قــواتــهــا فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم األوكـــرانـــيـــة، 
الــتــي ضــّمــتــهــا عــــام 2014، وفــــي كـــراســـنـــودار 
ــيــــة مــن  ــرقــ ــلــــى الــــــحــــــدود الــــشــ وروســـــــتـــــــوف عــ

الــصــومــالــي، اإلثــنــني املــاضــي، عــلــى مــســودة 
مــشــروع قــانــون إلجــــراء انــتــخــابــات رئاسية 
وبرملانية مباشرة في غضون عامني، وذلك 
فـــي جــلــســة حــضــرهــا 153 نــائــبــًا مـــن أصــل 
الذي  275 عضوًا. ونّصت مسودة املشروع، 
ــأنـــه »مــــخــــرج ســيــاســي«  ــدوه بـ ــؤيــ ــفـــه مــ وصـ
اللجنة   

ّ
أن على  الحالية،  االنتخابات  ألزمــة 

الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات ســتــبــاشــر مــهــامــهــا 
بــعــد تــوقــيــع الــرئــيــس عــلــى الـــقـــانـــون. وكـــان 
)الغرفة  الصومالي  الشيوخ  رئيس مجلس 
ــبــــرملــــان(، عــــبــــدي حــــاشــــي، رأى  ــلــ ــيـــة لــ ــثـــانـ الـ
اإلثنني املاضي، أن تصويت مجلس النواب 
القانون  تمرير  يتم  ولــم  للدستور،  مخالف 
ــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، حــســب اإلجـــــــراءات  ــ أمـ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة املـــتـــبـــعـــة. وقــــــــال حــــاشــــي فــي 
الشعب  بمجلسيه؛  البرملان  واليــة  إن  بيان، 
في  انتهت  4 سنوات  من  املؤلفة  والشيوخ، 
حسبما  املاضي،  األول  ديسمبر/كانون   27
ينص الــدســتــور املــؤقــت فــي الــبــاد. واعتبر 
أن القرار »األحادي« ملجلس الشعب سيقود 
استقرار سياسي،  »عــدم  إلــى مرحلة  الباد 
وأمني، بل ويقضي على فرص حل الخافات 
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ــــول االنـ الــســيــاســيــة حـ
والبرملانية في الباد«. ودعا رئيس مجلس 
إلى  الدوليني«  الصومال  »شــركــاء  الشيوخ، 
»التدخل في الحالة السياسية بالباد قبل 
أن يتدهور الوضع إلى ما ال تحمد عقباه«.

وبـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع، أصـــبـــح الـــقـــانـــون الــجــديــد 
لــانــتــخــابــات ســــاري املــفــعــول، ويــعــنــي ذلــك 
إلغاء جميع االتفاقات بني الحكومة ورؤساء 
انتخابات  إجــراء  بشأن  الفيدرالية  األقاليم 
»غــيــر مـــبـــاشـــرة«، أي عــبــر مــمــثــلــني قبليني، 
اقــتــراع شعبي مباشر. وفــي 17  وليس عبر 
الحكومة  توصلت  املاضي،  سبتمبر/أيلول 
االتـــحـــاديـــة ورؤســــــاء األقـــالـــيـــم الــفــيــدرالــيــة، 
خال مؤتمر تشاوري بالعاصمة مقديشو، 
إلى اتفاق إلجراء انتخابات »غير مباشرة«. 
تمديد  ضمنًا،  يعني  القانون  إقـــرار  أن  كما 
فترة والية الهيئات التشريعية والتنفيذية 

ملدة عامني.
وسرعان ما رد الغرب بانتقاد هذه الخطوة 
ــال وزيــــر  ــ والـــتـــحـــذيـــر مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا. إذ قـ

أوكرانيا. كما عززت انتشارها في بحر أزوف، 
السفن  األســـود، ملحاصرة  البحر  مــن  املــتــفــّرع 
األوكــرانــيــة الــعــامــلــة هــنــاك. لــم تــكــتــِف روســيــا 
بذلك، بل أعلنت عن تنظيم مناورات برّية عدة، 
وأرفقتها أمس األربعاء، باإلعان عن مناورات 
»إزالــة األلــغــام البحرية«  لـــ فــي البحر األســـود 
في  األوكــرانــيــة  والبحرية  التي وضعتها هي 
العسكري،  املفهوم  وفــي  و2015.   2014 عامي 
عتبر الخطوة األخيرة التي 

ُ
 إزالة األلغام ت

ّ
فإن

 
ّ
لكن الــشــواطــئ.  على  إنـــزال  عملية  أّي  تسبق 

مــنــاورات  ــراء  إجـ أوكــرانــيــا رّدت بعزمها على 
فــي خــاركــيــف، املــديــنــة الــواقــعــة عــلــى الــحــدود 
مــع روســيــا، والــبــعــيــدة عــن حـــوض دونــبــاس، 
الــــذي يــضــّم إقــلــيــمــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
الدفاع  خــط  أســاســًا  وخاركيف  االنفصاليني. 
أّي اجتياح روســي  أوكــرانــيــا حيال  األول عــن 
مـــن جــهــة فـــورونـــيـــش، الـــتـــي عـــــززت مــوســكــو 

قواتها فيها في األسبوعني األخيرين.
ــقـــابـــل، تــســعــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة إلــى  فـــي املـ
ضمان أمن أوكرانيا، فكان اإلعان عن إرسال 
سفينتني أميركيتني، وفقًا ملعاهدة »مونترو« 
ــود، ثم  ــ ــ ــة فـــي الــبــحــر األسـ ــم املـــاحـ

ّ
الـــتـــي تــنــظ

تأكيد واشنطن على »التزامها تقديم أسلحة 
ألوكرانيا لتتمكن من الدفاع عن نفسها ضد 
العدوان الروسي« بمثابة تأكيد أميركي على 
أوكرانيا.  فــي  بالتمدد  لروسيا  السماح  عــدم 
مساء  عــلــن 

ُ
أ العسكري،  التحشيد  حمأة  وفــي 

ــايـــدن  ــاء عــــن إجــــــــراء بـ ــثــــاثــ ــــس الــ أول مــــن أمــ
اتصااًل هاتفيًا ببوتني. وأشار بيان صدر عن 
 بايدن أكد دعوته السابقة إلى 

ّ
الكرملني إلى أن

املناخية«  »القمة  لحضور  الــروســي  الرئيس 
»فيديو كونفرنس« يومي 22 و23  عبر نظام الـ
إبريل/ نيسان الحالي. وبحسب البيان، أعرب 
الحوار  »ملواصلة  استعدادهما  عن  الجانبان 
حول أهم مسارات ضمان األمن القومي، مما 
ال يــخــدم مصالح روســيــا والــواليــات املتحدة 
فحسب، بل ومصالح املجتمع الدولي بأسره«. 
ه »خال تبادل وجهات النظر 

ّ
وتابع البيان أن

حــول األزمــة الداخلية األوكــرانــيــة« استعرض 
بــوتــني مـــواقـــف مـــبـــادئ الــتــســويــة الــســيــاســيــة 

املعتمدة على اتفاقات مينسك، لحل النزاع.
 
ّ
أن كـــشـــف  الـــبـــيـــت األبــــيــــض  بــــيــــان   

ّ
أن غـــيـــر 

حني كان نائبًا للرئيس األسبق باراك أوباما. 
أوبـــامـــا  زار   ،2009 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــام  ــ عـ فـــفـــي 
ــدن، ودعــــا إلــــى »انــطــاقــة  ــايـ مــوســكــو، رفــقــة بـ
مرحلة  بعد  البلدين،  بني  للعاقات  منعشة« 
من التصادم بني جــورج بوش االبــن وبوتني. 
ــتـــري مــيــدفــيــديــف رئــيــســًا  ــان ديـــمـ ــ حــيــنــهــا، كـ
ــا، وبــــوتــــني رئـــيـــســـًا لــــــلــــــوزراء. وبــعــد  ــيــ لــــروســ
الزيارة بأيام أدلى بايدن بتعليقات صحافية 
ص 

ّ
 »عــــدد ســكــان روســـيـــا يتقل

ّ
جـــاء فــيــهــا أن

عليها  سيتعني  بالتالي  يــذبــل،  واقــتــصــادهــا 
على سياسة  التعديات  من  إجــراء مجموعة 
األمن القومي الخاصة بها«. واعتبر مراقبون 
 حديثه كان يتمحور حول منع الروس من 

ّ
أن

الــتــأثــيــر عــلــى الــفــضــاء الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، 
خــصــوصــًا فـــي جــورجــيــا وأوكـــرانـــيـــا، الــلــتــني 
زارهما بايدن. كما اصطدم بايدن مع موسكو 
خال عمله في الكونغرس إلى جانب صديقه 
ماكني،  جــون  الجمهوري  السيناتور  الــراحــل، 
على إعــداد قانون في عــام 1999 يتيح إلدارة 
كلينتون قصف القوات الصربية املدعومة من 

الروس، في كوسوفو.
ــًا، مــع اتــهــام  ــيـ وتــلــقــى واشــنــطــن دعــمــًا أوروبـ
ــيــــة أنـــغـــريـــت كـــرامـــب  ــاع األملــــانــ ــ ــدفـ ــ وزيــــــــرة الـ
عبر  »االستفزاز«  بـ روسيا  أمــس،  كارنباور، 
حــشــدهــا قــــوات عــلــى الـــحـــدود مــع أوكــرانــيــا. 
وقالت لإذاعة العامة األملانية »آ ار دي«، قبل 
اجــتــمــاع لــــوزراء الــدفــاع والــخــارجــيــة لــلــدول 
 »انطباعي 

ّ
األعضاء في الحلف األطلسي، إن

هـــو أن الــجــانــب الـــروســـي يـــحـــاول كـــل شــيء 
إلثــــارة رد فــعــل«، مضيفة »مـــع أوكــرانــيــا لن 
يــتــم اســتــدراجــنــا إلـــى هـــذه الــلــعــبــة«. وأكـــدت 
الوزيرة املقربة من املستشارة أنغيا ميركل: 
 األمــر يتعلق 

ّ
»إذا ادعــى الجانب الروسي أن

بمناورات، فهناك قواعد دولية محددة لذلك 
مــن أجـــل ضــمــان الــشــفــافــيــة والــثــقــة«. وحــول 
ــدالع نــــزاع مــبــاشــر بـــني موسكو  ــ احــتــمــال انـ
وكييف، قالت: »نحن ملتزمون الوقوف إلى 
جــانــب أوكـــرانـــيـــا، األمــــور واضـــحـــة« مشيرة 
ـــــــه، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن الـــواضـــح 

ّ
ــى أن ــ إلـ

الـــرئـــيـــس الــــروســــي »يــنــتــظــر فقط   
ّ
أيـــضـــًا أن

خطوة )من أوكرانيا( نحو الحلف األطلسي 
الستخدامها حجة للتقدم«. تحذيرات من تأثير األزمة السياسية على الوضع األمني )لقمان إلهان/األناضول(

)Getty( جندي أوكراني في مارينكا على الجبهة الرئيسية في مواجهة االنفصاليين في دونيتسك

تقويض  جهود  على  للرد  السفر  تأشيرات 
ــــام واالســــــتــــــقــــــرار«. ودعــــــــا الـــحـــكـــومـــة  ــسـ ــ الـ
الفيدرالية الصومالية والواليات اإلقليمية، 
ــعـــودة بــشــكــل عــاجــل إلـــى املــحــادثــات  إلـــى الـ

حول أزمة االنتخابات.
بدوره، قال وزير خارجية االتحاد األوروبي، 
 هذا 

ّ
جــوزيــب بــوريــل، فــي بــيــان الــثــاثــاء، إن

الــقــرار »سيقسم الــصــومــال ويــســبــب مــزيــدًا 
التأخير ويشكل تهديدًا خطيرًا للسام  من 
الصومال وجاراته«، مهددًا  واالستقرار في 
بنظر االتحاد األوروبي في اتخاذ »إجراءات 

ملموسة« ردًا على الخطوة.
ــيـــا فــي  ــقـ ــذر وزيـــــــر شـــــــؤون أفـــريـ ــ بـــــــــدوره، حــ
الحكومة البريطانية، جيمس دادريدج، من 
عــواقــب إقـــرار الــقــانــون، وقــال فــي بــيــان: »مع 
عدم الوصول لتوافق يــؤدي إلى انتخابات 
بـــهـــا مــــن دون أي تــأجــيــل  شـــامـــلـــة مــــوثــــوق 
جـــديـــد، ســتــتــغــيــر عـــاقـــة املــجــتــمــع الـــدولـــي 

أنــتــونــي بلينكن، في  األمــيــركــي  الــخــارجــيــة 
بــيــان مــســاء الــثــاثــاء، إن الـــواليـــات املتحدة 
ــديــــدة«، مــعــتــبــرًا أن  »تــشــعــر بــخــيــبــة أمــــل شــ
الخطوة »تسبب مزيدًا من تقويض السام 
واألمن في الباد«. وهّدد بأن ذلك »سيجبر 
الواليات املتحدة على إعادة تقييم عاقتنا 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــع الـــحـــكـــومـــة االتـ ــ ــة مـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
الــصــومــال بــمــا يشمل املــشــاركــة واملــســاعــدة 
كـــافـــة األدوات  فـــي  الــدبــلــومــاســيــة والـــنـــظـــر 
ــوبـــات وقـــيـــود  ــقـ ــعـ ــي ذلـــــك الـ املـــتـــاحـــة بـــمـــا فــ

بقيادة الصومال«، مهددًا بالعمل مع شركاء 
دوليني »إلعــادة تقييم »طبيعة مساعداتنا 
 الــخــطــوة »تــقــوض 

ّ
لــلــصــومــال«، مــعــتــبــرًا أن

مصداقية القيادة الصومالية«.
وبحسب مراقبني، فإن التحديات السياسية 
واألمنية تزداد، مع استمرار حدة الخافات 
حول  السياسيني  الــشــركــاء  بــني  السياسية 
االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
 الجدل 

ّ
تــتــواصــل منذ أربــعــة أشــهــر، فــي ظــل

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــة املـ ــيــ حـــــــول شــــرعــ
نهاية  فترتها  انــتــهــت  بــعــدمــا  والــتــنــفــيــذيــة، 
الــعــام املــاضــي، وفــتــرة واليـــة فــرمــاجــو التي 
ومنذ  املــاضــي.  فبراير/شباط   8 فــي  انتهت 
انتهاء واليته اعتبرت املعارضة الصومالية، 
فرماجو غير شرعي، بينما فشلت محاوالت 

عدة في املفاوضات لكسر الجمود.
ــانـــون الـــجـــديـــد انـــتـــقـــادات حـــادة  ــقـ وأثــــــار الـ
حيث  الصومالية؛  السياسية  الساحة  فــي 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة خـــطـــوة  ــعـــــارضـــ ــــت املـــ ــفـ ــ وصـ
على  وذلــك  العظمى«،  »الخيانة  بـ التمديد 
شريف  السابق،  الصومالي  الرئيس  لسان 
شيخ أحمد، في تصريح صحافي له مساء 
األحــــــد املــــاضــــي، فــيــمــا اعـــتـــبـــر املـــرشـــحـــون 
فـــي ســبــاق الــرئــاســة الــصــومــالــيــة الــخــطــوة 

»انقابًا« على الشرعية.
البرملان  اتخذها  التي  الخطوة  هــذه  وتأتي 
ووقـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس، بــعــد تـــحـــذيـــرات دولــيــة 
ومــحــلــيــة مـــن تــمــديــد فـــتـــرة عــمــل الــحــكــومــة 
ــان، إذ أعـــربـــت بــعــثــات دولـــيـــة عـــدة،  ــرملـ ــبـ والـ
ــن عــــدم تــأيــيــدهــا لــتــمــديــد فـــتـــرة الــبــرملــان  عـ
ــراء  والـــحـــكـــومـــة، وحـــثـــت عــلــى الـــتـــوافـــق إلجــ
االنــتــخــابــات. وثــمــة خــافــات بــني الحكومة 
مــن جــهــة، ورؤســـاء األقــالــيــم واملــعــارضــة من 
بآلية  متعلقة  تفاصيل  حـــول  أخــــرى،  جــهــة 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات. وأدت هـــذه الــخــافــات  ــ إجـ
ــرة، من  إلـــى تــأجــيــل االنــتــخــابــات أكــثــر مــن مـ
دون تحديد موعد لها، على الرغم من عقد 
ــدة فـــي الــبــلــد الـــذي  ــديـ جـــــوالت تـــشـــاوريـــة عـ
اندلعت  أهلية  تــداعــيــات حــرب  مــن  يتعافى 

إثر انهيار الحكومة املركزية عام 1991.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

يلغي القانون جميع 
االتفاقات بين الحكومة 

ورؤساء األقاليم

واقترح بايدن عقد لقاء مع بوتني في دولة 
»درس  بــــ الكرملني  ثــالــثــة، وهــو مــا رّد عليه 
 »مــن السابق ألوانــه 

ّ
ه أكــد أن

ّ
االقــتــراح«، لكن

الحديث عن عقد اجتماع بني الرئيسني«.
ــااًل بنظيره  وعــقــب ذلــــك، أجــــرى بــوتــني اتـــصـ
األزمـــة  لــبــحــث  الــفــنــلــنــدي ســاولــي نينيستو، 
 فنلندا 

ّ
بـــايـــدن، ألن األوكـــرانـــيـــة واملــكــاملــة مــع 

اســتــضــافــت لــقــاء الــقــمــة األخـــيـــرة بـــني بــوتــني 
والرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في 

يوليو/تموز 2018. 
وعلى الرغم من االتصال األميركي ـ الروسي، 
مــع  بـــالـــتـــصـــاعـــد،  ــمــــرت  ــتــ اســ األمـــــــــور  أن  إال 
اســتــدعــاء مــوســكــو، أمـــس األربــــعــــاء، السفير 
األمــيــركــي فيها جـــون ســولــيــفــان، إلـــى مكتب 
ــوري أوشـــــاكـــــوف، مـــســـاعـــد بــــوتــــني. ووفـــقـــًا  ــ يــ
لــوكــالــة »نــوفــوســتــي«، فــقــد تـــّم إبـــاغ السفير 
إذا فرضت   »موسكو سترد بشكل حاسم 

ّ
أن

واشنطن عقوبات جديدة على روسيا«. وهو 
مــا تــنــوي الـــواليـــات املــتــحــدة فعله لــلــرّد على 

التحشيد العسكري الروسي قرب أوكرانيا.
 لــبــايــدن موقفًا مــتــشــّددًا من 

ّ
ومــن املــعــروف أن

معهم  الشخصية  عاقته  مــن  نابعًا  الــــروس، 

ــرب لــبــوتــني عـــن قلق  الــرئــيــس األمــيــركــي أعــ
املـــتـــحـــدة إزاء »الـــحـــشـــد املــفــاجــئ  الــــواليــــات 
للقوات العسكرية الروسية في القرم املحتلة 
وعــلــى حــــدود أوكـــرانـــيـــا، ودعــــا روســيــا إلــى 
 بــايــدن جــدد »دعــم 

ّ
منع الــتــوتــر« مضيفًا أن

الــواليــات املــتــحــدة الــقــوي لــســيــادة أوكــرانــيــا 
ــاء فـــي الــبــيــان  ــ وســامــتــهــا اإلقــلــيــمــيــة«. وجـ
 بايدن تطرق إلى »التدخل الروسي« 

ّ
أيضًا أن

ــابــــات األمـــيـــركـــيـــة واالخـــــتـــــراق  ــتــــخــ فــــي االنــ
ــتـــرونـــي ضــــد املـــؤســـســـات األمـــيـــركـــيـــة،  ــكـ اإللـ
املتحدة »ستكون  الــواليــات   

ّ
أن مــشــّددًا على 

الــدفــاع عــن مصالحها القومية،  حــازمــة فــي 
ردًا عــلــى تــحــركــات روســـيـــا مــثــل الــهــجــمــات 
اإللــكــتــرونــيــة والـــتـــدخـــل فـــي االنـــتـــخـــابـــات«. 

تكثفت المناورات 
الروسية واألوكرانية 

بّرًا وبحرًا

على الرغم من تحذيرات 
األسرة الدولية، وقع الرئيس 

الصومالي محمد عبد 
اهلل فرماجو القانون المثير 

للجدل الذي ينص على 
تمديد واليته لعامين

تشهد العالقات الروسية 
ـ األميركية توترًا غير 

مسبوق، بفعل التصعيد 
الميداني المتواصل في 

أوكرانيا، رغم تواصل 
الرئيسين فالديمير بوتين 

وجو بايدن
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  شرق
      غرب

حقائق جديدة عن 
اقتحام الكونغرس 

 104 مــن  أميركي  أمني  تقرير  كشف 
ــشــر مــســاء أول مــن أمس 

ُ
صفحات، ن

هيل«  »كابيتول  شرطة   
ّ
أن الثاثاء، 

كانت لديها معلومات استخباراتية 
أكثر مما كان معروفًا، قبل هجوم 6 
املــاضــي على  الثاني  كــانــون  يناير/ 
أوامــر  تلقت  لكنها  الكونغرس،  مقر 
تكتيكاتها  ــــوى  أقـ اســـتـــخـــدام  بـــعـــدم 
التقرير،  وخــلــص  املــهــاجــمــني.  لقمع 
الداخلي لشرطة  املفتش  أعــّده  الــذي 
»كابيتول هيل« ميشال بولتون، إلى 
 الضباط لم يستعدوا للهجوم أو 

ّ
أن

يتصدوا له بشكل مناسب. ومن املقرر 
الكونغرس جلسة استماع  أن يعقد 
بخصوص التقرير اليوم، الخميس.
)فرانس برس(

وفد أميركي »غير 
رسمي« إلى تايوان

األمـــيـــركـــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  ــلــــت  أرســ
ــدًا  ــــس األربـــــعـــــاء، وفــ جــــو بــــايــــدن، أمـ
غــيــر رســمــي إلـــى تـــايـــوان، مــؤلــفــًا من 
مـــســـؤولـــني أمــيــركــيــني ســـابـــقـــني، في 
التي  للجزيرة  أميركية  دعــم  إشـــارة 
تــواجــه اخــتــراقــات صــيــنــيــة. ووصــل 
دود  كريستوفر  السابق  السيناتور 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ونــائــبــا وزيــ
ــارد أرمــــيــــتــــاج  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الـــــســـــابـــــقـــــان ريــ
وجــيــمــس شــتــايــنــبــرغ، إلـــى تــايــوان، 
أمس، على أن يلتقيا الرئيسة تساي 

اينغ وين اليوم، الخميس.
)فرانس برس(

مطالبة أوروبية بطّي 
خالف »أزمة األريكة«

البرملان  فــي  السياسية  الكتل  دعــت 
أمــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء  األوروبـــــــــــــــي، 
الــثــاثــاء، رئــيــس املــجــلــس األوروبــــي 
ــارل مــيــشــال ورئــيــســة املــفــوضــيــة  ــ شـ
األوروبـــيـــة أورســـــوال فـــون ديــراليــن، 
إلـــى وضـــع خــافــاتــهــمــا جــانــبــًا بعد 
الــــحــــادث الـــبـــروتـــوكـــولـــي فـــي تــركــيــا 
»أزمـــة األريــكــة«،  الـــذي بـــات يــعــرف بــــ
ــل تــوحــيــد  ــى إيـــجـــاد حـــل مـــن أجــ ــ وإلـ
ــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة.  الـــخـــطـــاب عـ
ــاء الــكــتــل الــســيــاســيــة قد  ــ ــان رؤسـ وكــ
ــــون ديــــراليــــن ومــيــشــال  اســـتـــدعـــوا فـ
حول  بينهما  القائم  السجال  لشرح 

الحادث البروتوكولي.
)فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاء،  ــ ــعـ ــ ــان أمـــــس األربـ ــونــ ــيــ اتـــفـــقـــت لــيــبــيــا والــ
ترسيم  بينهما، بشأن  مــحــادثــات  بــدء  على 
ــك فــيــمــا تــحــاول  ــ مــنــاطــقــهــمــا الــبــحــريــة، وذلـ
ــلـــس تــوســيــع  الــســلــطــة الـــجـــديـــدة فــــي طـــرابـ
هامش عاقاتها الخارجية، وعدم مواصلة 
إشعال أزمة مع أوروبا، بسبب الصراع على 
ملف الغاز شرقي املتوسط، الدائر بني أنقرة 
ــارة لــه إلـــى أثــيــنــا، أمــس،  وأثــيــنــا. وخـــال زيــ
أكد رئيس املجلس الرئاسي الليبي، محمد 
املنفي، الــذي كــان شغل في السابق منصب 
قبل  اليونانية،  العاصمة  إلــى  بــاده  سفير 
توقيع حكومة  بعد   2019 عــام  منها  طـــرده 
ــفــــاق تــرســيــم  الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة الـــســـابـــقـــة اتــ
الحدود البحرية مع تركيا، أنه لم يتم خال 
البدء  اتــفــاق، بل  الــزيــارة الحالية توقيع أي 
اقترحته طرابلس في  باملحادثات، وهو ما 
وقــت ســابــق. والــتــقــى املنفي رئــيــس الـــوزراء 
فيما  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  اليوناني 

من املقرر أن يزور وزير الخارجية اليوناني 
نــيــكــوس ديــنــديــاس أنــقــرة الــيــوم الخميس 
القضايا  بــشــأن مختلف  مــحــادثــات  إلجــــراء 
الــخــافــيــة. ويــأتــي ذلـــك عــقــب زيــــارة أجــراهــا 
رئــيــس الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة عبد 
الحميد الدبيبة، اإلثنني والثاثاء املاضيني، 
إلــــى الــعــاصــمــة الــتــركــيــة، أكــــد خــالــهــا على 

تمسك باده باالتفاق البحري مع تركيا.
كيرياكوس  اليوناني  الــــوزراء  رئيس  وقــال 
أن  املنفي،  مع  اجتماع  بعد  ميتسوتاكيس، 
مــحــادثــات بشأن  إجـــراء  على  اتفقا  البلدين 
ــي الــبــحــر  تـــرســـيـــم مــنــاطــقــهــمــا الـــبـــحـــريـــة فــ
املـــتـــوســـط. وفــــي بــيــان بــعــد االجـــتـــمـــاع، أكــد 
ميتسوتاكيس أن بــاده »تسعى إلى إعادة 
ضــبــط الـــعـــاقـــات مـــع لــيــبــيــا«، بــعــد الــتــوتــر 
التركي، والــذي تعتبره أثينا  بشأن االتفاق 

غير قانوني.
الرئاسي  من جهته، أوضــح رئيس املجلس 
وفق  مــخــول  غير  املجلس  أن  أمـــس،  الليبي 
األمــم  برعاية  الليبي  للسام  جنيف  اتــفــاق 
املتحدة، بعقد أي اتفاقيات، مشددًا بحسب 
مــكــتــبــه عــلــى »أهــمــيــة تــفــعــيــل عــمــل الــلــجــان 
ــاقـــات  ــفـ ــتـــركـــة حـــالـــيـــًا، تـــمـــهـــيـــدًا ألي اتـ املـــشـ
املقبلة  السلطة  أن تبرمها  مستقبلية يمكن 
لــيــبــيــا(، بــمــا فــي ذلـــك قضية  املنتخبة )فـــي 
ترسيم حدود املنطقة االقتصادية«. وأشار 
املــنــفــي إلــــى »عــمــق الـــعـــاقـــات مـــع الــيــونــان، 
ــه الــتــعــاون  ــ وأهــمــيــة تــفــعــيــل وتــنــشــيــط أوجـ
املـــشـــتـــرك بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــجـــانـــب الــثــقــافــي 
واالقــتــصــادي، وعـــودة الــشــركــات والــتــعــاون 

في مجال الكهرباء والطاقة املتجددة«.

أكــد  اإلثنني املاضي، من بنغازي، أن باده 
كانت »قريبة جدًا« في ذلك العام من التوقيع 
مع ليبيا على اتفاقية مشتركة حول ترسيم 
 سوى 

َ
الحدود البحرية، مضيفًا أنه »لم يتبق

القليل لــانــتــهــاء مــنــهــا«، ومــبــديــًا اســتــعــداد 
حــكــومــتــه الســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات حــولــهــا، 

ــن طـــرابـــلـــس،  ــادر حـــكـــومـــيـــة مــ ــانــــت مــــصــ وكــ
ــارة املــنــفــي لــلــيــونــان تهدف  أوضــحــت أن زيــ
يونانية  ليبية  لجنة  تشكيل  »مناقشة  إلــى 
لــبــحــث قــضــيــة الـــحـــدود املـــائـــيـــة«، موضحة 
املــنــفــي سيناقش  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
إمــكــانــيــة تــطــويــر مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــلــيــبــيــة 
الــيــونــانــيــة الــتــي وقــعــت بـــني الــجــانــبــني في 
عهد رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج 
باباندريو، في 2010. وأشارت املصادر إلى 
الجديدة، على  الليبية  السلطة  اتفاق داخــل 
إحياء املشاورات حول الحدود املائية لليبيا 
في املتوسط، والتي كانت قائمة حتى 2010 
مــع الــيــونــان وتــركــيــا وإيــطــالــيــا. وكـــان وزيــر 
قد  ديندياس،  نيكوس  اليوناني  الخارجية 

الليبي،  الجانب  ميتسوتاكيس،  دعــا  فيما 
خال زيارته طرابلس األسبوع املاضي، إلى 

إلغاء االتفاق مع تركيا. 
إلى ذلك، يواصل املبعوث األممي إلى ليبيا، 
السام  عملية  بشأن  حــراكــه  كوبيتش،  بــان 
الليبية. والتقى كوبيتش أمس األمني العام 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الغيط 
وقال  الليبية.  التسوية  لبحث  القاهرة،  في 
مصدر مسؤول في األمانة العامة للجامعة 
إن أبو الغيط أكد لضيفه »حرص الجامعة 
عــلــى تــعــزيــز عــاقــاتــهــا وعــمــلــهــا املــتــنــاســق 
والتكاملي مع األمم املتحدة دعمًا للمسيرة 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــن االرتـ ــ  عـ

ً
ــة، فــــضــــا ــيــ ــنــ الـــلـــيـــبـــيـــة الــــوطــ

بمستوى العمل املشترك مع بقية شركائها 
ــار املــجــمــوعــة الــربــاعــيــة الـــتـــي تضم  ــ فـــي إطـ
الجامعة واألمم املتحدة واالتحاد األفريقي 
واالتــــحــــاد األوروبــــــــــي«، والـــتـــي يــعــتــزم أبــو 
الغيط دعوتها إلى اجتماع األسبوع املقبل 

على مستوى األمناء العامني.
ميدانيًا، ذكر املتحدث باسم »غرفة عمليات 
تــحــريــر ســــرت - الـــجـــفـــرة«، الــتــابــعــة لــقــوات 
حــكــومــة الــوفــاق الــســابــقــة، الــهــادي دراه، أن 
الــطــائــرتــني املــصــريــتــني الــلــتــني هــبــطــتــا في 
الثاثاء،  أمــس  من  أول  مدينة سبها،  مطار 
ــلـــواء  تـــحـــمـــان أســـلـــحـــة لـــدعـــم مــلــيــشــيــات الـ
املتقاعد خليفة حفتر. وكانت وزارة الصحة 
الليبية أعلنت »وصول شحنتني من األدوية 
ــن مــصــر  ــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة مـــقـــدمـــة مــ ــتـ واملـــسـ
حكومة  فــي  الــصــحــة  وزارة  مــع  بالتنسيق 
الوحدة الوطنية«. لكن دراه أكد أنها تحمل 

»أسلحة وذخائر«.

المعتقلون 
في مصر

فلتان 
شرق 
الفرات

ــــت ألي  الـــقـــيـــادة لـــيـــكـــون مــســتــعــدًا فــــي أي وقـ
ــد تــتــخــذ فـــي قــضــيــة سد  قـــــــرارات مــصــيــريــة قـ
الــحــل العسكري  النهضة، بما فــي ذلــك خــيــار 

ضد إثيوبيا«.
وكـــشـــفـــت املــــصــــادر أن الـــتـــركـــيـــز فــــي املــرحــلــة 
األولـــــى مـــن االســتــجــابــة األمــنــيــة »املـــتـــأخـــرة« 
املبذولة  الوساطة  النصائح ومحاوالت  لهذه 
املــاضــي، ستشمل عــددًا  الــعــام  مــنــذ منتصف 
محدودًا من املعتقلني، الصحافيني والنشطاء 
الــيــســاريــني والـــنـــاصـــريـــني، وتــشــمــل الــقــائــمــة 
املــحــددة شخصيات تــم طرحها مــن قبل بعد 
تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول املاضي، ولكن تم 
تأجيل اإلفراج عنها ألسباب مختلفة، تتعلق 
بالرفض األمني، وبسلوك بعض الشخصيات 
املــحــســوبــني عــلــى نــفــس تــيــاراتــهــم السياسية 

خارج السجون أو خارج الباد.
ــن الــوطــنــي، وهــو  وأوضــحــت املــصــادر أن األمـ
النهائي  األخــيــرة واالخــتــيــار  الكلمة  صــاحــب 

ريف دير الزور
ــــزور، يــكــاد ال يــمــر يـــوم من  وفـــي ريـــف ديـــر الـ
دون مقتل مدنيني على يد مجهولني، تصّر 
أنــهــم ينتمون  الــكــرديــة عــلــى  الــذاتــيــة  اإلدارة 
لتنظيم »داعــــش«. وحـــول ذلـــك، قــال الناشط 
اإلعامي أبو عمر البوكمالي، املقيم في ريف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ديـــر الــــزور، فــي حــديــث لـــ
إن أســـبـــاب الــفــلــتــان األمـــنـــي كــثــيــرة، ومــنــهــا 
عدم جدية »قسد« في إرســاء األمــن. وأضاف 
أن مـــحـــات تــــجــــارة األســـلـــحـــة مــنــتــشــرة فــي 
ريــف ديــر الــــزور، وعــنــاصــر تنظيم »داعـــش« 
ــهــــار. ولــــفــــت إلـــى  ــنــ يـــتـــجـــولـــون فــــي وضـــــح الــ
أن قـــيـــادات مـــن »قـــســـد« تــتــعــامــل مـــع الــنــظــام 
املعابر  عبر  والتهريب  التجارة  في  السوري 
النهرية التي تصل بني ضفتي النهر. وأشار 
»ترسل  اإليرانية  واملليشيات  النظام  أن  إلى 
بــشــكــل دائــــــم خـــايـــا لـــزعـــزعـــة األمــــــن وخــلــق 
أن  قــســد«، مضيفًا  قـــوات  الــفــوضــى بمناطق 
قــوات »قسد«  أفقدت  هــذه األسباب وغيرها، 
 عن تفشي الفساد 

ً
هيبتها في املنطقة، فضا

بني عناصر هذه القوات بسبب قلة الرواتب. 
وأبدى البوكمالي اعتقاده بأن »قوات قسد 
تستطيع بكل بساطة إرساء األمن من خال 
ــــور عــنــاصــرهــا وســـحـــب الــســاح  ــادة أجـ ــ زيــ
الفردي من األهالي، وقطع التعامل العلني 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة وأمـــنـــيـــة  ــيـ ــكـــومـ قــــالــــت مـــــصـــــادر حـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  فـــي مــصــر، لـــ
اإلفـــــــــراج عــــن الـــصـــحـــافـــيـــني الـــثـــاثـــة 
الصياد  خالد داود وسوالفة مجدي وحسام 
ــان،  ــــال الـــيـــومـــني األولـــــــني مــــن شـــهـــر رمـــضـ خـ
وإخاء سبيلهم على ذمة االتهامات املوجهة 
لــهــم بنشر أخــبــار كــاذبــة ومــعــاونــة جماعات 
أهــدافــهــا، خطوة تمثل  إرهــابــيــة على تحقيق 
»انــــفــــراجــــة« عـــلـــى نـــطـــاق مـــحـــدد مــن  ـــ بــــدايــــة لــ
أخــذًا  الــبــاد،  فــي  السياسيني  املعتقلني  ملف 
بنصائح شخصيات سياسية ونقابية، قريبة 
الحاكم،  بالنظام  مختلفة  قــيــادات  من  الصلة 
اللواء  العامة  املــخــابــرات  مدير  مــن  خصوصًا 
عــبــاس كــامــل، ألجــهــزة الــنــظــام، بــاإلقــدام على 
السياسية  األوضـــاع  لحلحلة  خــطــوات جدية 
ــار »تــوحــيــد الـــشـــارع خلف  الــداخــلــيــة، فـــي إطــ

أمين العاصي

ال يزال الفلتان األمني السمة األبرز 
»قـــوات سورية  مناطق سيطرة  فــي 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، خــصــوصــًا 
في محافظتي الرقة ودير الزور السوريتني، 
اللتني تكثر فيهما حوادث القتل ومحاوالت 
االغــتــيــال الــتــي تــطــاول وجـــهـــاء. فــي املــقــابــل، 
تصّر هــذه الــقــوات على أن خايا من تنظيم 
»داعــــــــش«، ومـــجـــمـــوعـــات مــرتــبــطــة بــالــنــظــام 
السوري، تؤدي الدور األبرز في إبقاء الوضع 

 في املنطقة.
ً
األمني مشتعا

وفي حادث كان له وقع الصدمة على سكان 
تل منذ بضعة أيام 

ُ
مدينة الطبقة وريفها، ق

ثــاثــة أشــقــاء عــلــى يــد مــجــهــول، استدرجهم 
بــقــطــر زورق صـــيـــد فــي  بــحــجــة مـــســـاعـــدتـــه 
بحيرة سد الفرات، فقام بإطاق النار عليهم 
وقــتــلــهــم مــبــاشــرة. وذكــــرت مـــصـــادر محلية 
في  »جــاٍر  التحقيق  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
»غير املسبوقة«،  الجريمة«، التي وصفتها بـ
مشيرة إلى أن الغموض يكتنفها، فاألشقاء 
الـــقـــتـــلـــى »يـــمـــتـــهـــنـــون الــــصــــيــــد«. وجــــــاء هـــذا 
الــحــادث عقب مــحــاولــة اغــتــيــال أحــد وجهاء 
الريف الغربي للرقة أثناء وجوده في مدينة 
عليه،  الــنــار  مجهولون  أطــلــق  حــني  الطبقة، 
الشارع  في  مدنية  وكانوا يستقلون سيارة 
ــركــــزي بــمــديــنــة  الـــعـــريـــض وســــط الـــســـوق املــ
ـــقـــل املـــصـــاب بــحــالــة حــرجــة إلــى 

ُ
الــطــبــقــة. ون

مستشفى لتلقي العاج. 

الخالفات العشائرية
وتــقــع خــافــات عشائرية فــي ريــف الــرقــة من 
حني إلى آخر »لكن قوات قسد ال تبذل جهدًا 
كافيًا لتطويق هذه الخافات منذ بدايتها«، 
إلى  مشيرة  محلية،  مــصــادر  ذكـــرت  حسبما 
ــقــــوات تـــحـــاول الـــبـــقـــاء بــعــيــدًا عن  أن هــــذه الــ
املنطقة  أن  عــشــائــري، خــصــوصــًا  خـــاف  أي 
خافاتها  وتــعــدد  عشائرها  بكثرة  متميزة 
»العربي  وانقساماتها. وأضافت في حديٍث لـ
الجديد«، أن »الوعي املوجود لدى أغلب أبناء 
العشائر هو ما يمنع تطور أي نزاع«، كاشفة 
»يتدخلون  ووجــهــاءهــا  العشائر  شــيــوخ  أن 
دائمًا لوضع حد ألي خاف خشية تمدده«. 
وفـــي مــديــنــة الـــرقـــة، كــثــرت جـــرائـــم الــقــتــل في 
اآلونة األخيرة، مع عثور أهالي حي الرميلة 
على مدني وزوجته مقتولني داخل منزلهما. 
ويبدو الوضع في ريف دير الشرقي، شمالي 
نهر الفرات، الذي تسيطر عليه »قسد«، أكثر 
صــعــوبــة مـــع وجــــود مـــا ُيــعــتــقــد أنــهــا خــايــا 
لتنظيم »داعش« تنفذ عمليات اغتيال وقتل 

على نطاق واسع في هذا الريف. 

أكــد على املعتقلني املرشحني  املــلــف،  فــي هــذا 
ــرورة االلــــتــــزام ببعض  لـــلـــخـــروج قــريــبــًا بــــضــ
الشروط لضمان سامتهم واستمرار حمايتهم 
من إعــادة اعتقالهم، ومنها عــدم الحديث في 
وسائل اإلعــام والتواصل االجتماعي، وعدم 
السجن، وعدم  ظــروف  تسريب معلومات عن 
التعاون مع منظمات حقوقية في إعداد تقارير 
عن السجون أو أي قضايا ذات ُبعد سياسي، 

والتركيز على أعمالهم الخاصة فقط.
وذكرت املصادر أن األسابيع املاضية شهدت 
أيضًا إنهاء حالة الغضب والتوتر بني وزارة 
الداخلية، والنيابة العامة، بسبب تعّجل إعان 
امــتــدادًا  احتياطيًا،  املحبوسني  سبيل  إخـــاء 
للخاف الذي نشب بني النيابة التي تختص 
قانونًا بإصدار قرارات إخاء السبيل املرتقبة، 
واألمـــــن الـــوطـــنـــي، فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 

املاضي.
وعلى الرغم من التنسيق املستمر بني الطرفني، 
إال أن النيابة كانت قد حّملت الجهاز مسؤولية 
تسريب املعلومات اإليجابية عن قرب خروج 
بعض املعتقلني قبل ذكرى ثورة 25 يناير، إلى 
النيابة  والسياسة، مما يظهر  اإلعــام  أروقــة 
العامة بمظهر »التابع« أو »املأمور«، خصوصًا 
أن هــذا املشهد تكرر مــن قبل مــرات عــدة، مما 
دفعها لاحتجاج والتأكيد على عدم السماح 

اإليرانية«.  النظام واملليشيات  والسري مع 
من جانبه، اتهم الباحث املقّرب من »قسد« 
أزاد حسو النظام السوري وتنظيم »داعش« 
الــتــي  االغـــتـــيـــال  بـــالـــوقـــوف وراء عــمــلــيــات 
»لتعميم الفوضى  تطاول وجهاء ومدنيني لـ
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــنــا«. وأكــــد فـــي حــديــٍث 
»العربي الجديد«، أن قوات »قسد« وبقية  لـ
التابعة لها »تبذل جهودًا  األجهزة األمنية 
فــي عموم  األمــنــي  الفلتان  مــن  للحد  كبيرة 
منطقة شرقي الفرات وغربه«. بدوره، اعتبر 

بالتوسع فــي إخـــاء السبيل فــي ذلــك الــوقــت، 
تت 

ّ
لــفــتــرة الحــقــة. وبــنــاء عليه تعن وتــأجــيــلــه 

الــنــيــابــة فـــي تــفــعــيــل ســلــطــتــهــا إلخــــاء سبيل 
القانوني  املــوقــف  بتماثل  مــتــذرعــة  املتهمني، 
لهم مع آخرين، وأخبرت األجهزة املعنية بأنها 
السبيل لتقررها دوائر  ستترك مسألة إخــاء 
ــاب املــخــتــصــة بــمــأمــوريــة مــحــاكــم طـــره،  ــ اإلرهــ
وقامت  املتهمني،  حبس  بتجديد  النظر  عند 
املتهمني  عــرض  مواعيد  بتبكير  استثنائيًا، 
عــلــى الـــدوائـــر لــتــجــديــد الــحــبــس، لــكــن رؤســـاء 
املعتقلني  الذين رفضوا إخــاء سبيل  الدوائر 
ــــو إطـــــــاق ســــراحــــهــــم خــــــال الـــشـــهـــريـــن  ــــرجـ املـ
املاضيني، جددوا رفضهم ذلك، بحجة ارتباط 
املوقف القانوني لبعض املعتقلني بزماء لهم 
لم يستفيدوا من جهود الوساطة املبذولة على 

مدار ثاثة أشهر تقريبًا.
وخال األسابيع املاضية تغّير الوضع، بحسب 
املصادر، إذ امتنع األمن الوطني عن تسريب 
أنــبــاء اإلفـــــراج إال بــعــد الــتــنــســيــق مــع النيابة 
العامة في استصدار قرارات إخاء السبيل، كما 
تم تغليف التنسيق بني الوسطاء السياسيني 
بتقديم خطابات  الوطني  واألمــن  والنقابيني 
في شكل »التماسات إنسانية« للنيابة العامة، 
وذويــه،  للمعتقل  الصحية  الحالة  على  تركز 
وبالفعل تلقت نيابة أمن الدولة العليا خال 
التماس  أكــثــر مــن خمسمائة  املــاضــي  الــشــهــر 
بشأن نشطاء معروفني وغير معروفني، لكنها 

لم تقبل إال عددًا ال يتجاوز أصابع اليدين.
وعــادت املصادر لتؤكد أن املرحلة األولــى من 
هـــذه »االنـــفـــراجـــة« لــن تــشــمــل الــطــائــفــة األكــبــر 
في  املــحــكــومــون  السجناء  وهــم  املعتقلني  مــن 
ــابــــع ســـيـــاســـي، وخـــصـــوصـــًا  ــايـــا ذات طــ قـــضـ
ــنـــف املــتــهــمــني فــيــهــا  ــعـ قـــضـــايـــا الـــتـــظـــاهـــر والـ
بـــاالنـــضـــمـــام لــجــمــاعــة »اإلخــــــــوان املــســلــمــني« 
وجــمــاعــات إســامــيــة أخـــرى ويــعــود معظمها 
إلــى عامي 2013 و2014 وخصوصًا األحــداث 
التي وقعت في محافظات الصعيد في أعقاب 
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما 
لن تشمل املعتقلني املحسوبني على منظمات 
حقوقية لها عاقات قوية بالخارج، ولن تشمل 
معتقلني إساميني أو أشخاصًا متحفظ على 

أموالهم بتهمة تمويل »اإلخوان«.
وفي الرابع من الشهر الحالي، نشرت »العربي 
الجديد« تقريرًا عن تلقي الخارجية املصرية 
مــطــالــبــات جـــديـــدة مـــن ســـفـــارات غــربــيــة لحث 
أكبر  اتــخــاذ خــطــوات  املصرية على  السلطات 
فــاعــلــيــة عــلــى صعيد تحسني أوضـــاع  وأكــثــر 
حــقــوق اإلنــــســــان، بــــاإلفــــراج عـــن الــصــحــافــيــني 
املنع من  قــرارات  وإلغاء  املعتقلني،  والنشطاء 
الــصــادرة ضد  األمـــوال  والتحفظ على  السفر 
عدد من النشطاء الحقوقيني منذ ما يقرب من 
في  التحقيقات  عــلــى خلفية  ســنــوات،  خــمــس 
»التمويل األجنبي  القضية املعروفة إعاميًا بـ

ملنظمات املجتمع املدني«.
املاضي،  مــــارس/آذار  مــن  العاشر  فــي  وقبلها 
ــراح مــزيــد من  ــال فـــي إطــــاق ســ ــ تــراجــعــت اآلمـ
الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــني الــــبــــارزيــــن فــــي مــصــر 
األمــل«،  »خلية  قضية  معتقلو  رأســهــم  وعلى 
ــرار مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة  ــدور قــ بــعــد صــ
ــالــــد داود  ــبـــس الـــصـــحـــافـــيـــني خــ بـــتـــجـــديـــد حـ
وهشام فؤاد وعبد الناصر إسماعيل وحسام 
مؤنس، والناشط اليساري الفلسطيني رامي 
شــعــث ملـــدة 45 يــومــًا، بــعــدمــا كـــان مــن املــرجــح 
ــــاء ســـبـــيـــل بــعــضــهــم عـــلـــى األقــــــــل، حــســب  ــ إخـ
وعود نقيب الصحافيني ضياء رشــوان، إبان 
أمنية  وبــنــاء على تطمينات  لــواليــة،  ترشحه 
واستخباراتية مختلفة لشخصيات سياسية 
ــي جــــهــــود الـــوســـاطـــة  ــ ــت فـ ــ ــاركـ ــ وإعــــامــــيــــة شـ
نقابة  انتخابات  قبل  املعتقلني  لحلحلة ملف 

الصحافيني املقررة هذا الشهر.
الذي  رشــوان،  التي حملها  البشارة  وأسفرت 
ــــرأس أيـــضـــًا الــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــعــامــات  يـ
ــة لــــرئــــاســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، لـــجـــمـــوع  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
الصحافيني عن إخاء سبيل ثاثة صحافيني 
هــم مصطفى صقر  احــتــرازيــة  بتدابير  آنـــذاك 
ــام الــكــلــحــي، لــيــرتــفــع  ــ وحـــســـن الــقــبــانــي وإســ
العدد حاليًا بعد إخاء سبيل داود وسوالفة 

والصياد إلى ستة صحافيني.

املــحــلــل إبــراهــيــم مــســلــم، املـــقـــّرب مــن اإلدارة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــذاتـــيـــة، فـــي حــديــث لـــ
أن هــنــاك مــجــمــوعــات مــرتــبــطــة بــالــنــظــام أو 
»داعـــش« تشن هجمات في مناطق  تنظيم 
سيطرة قوات »قسد«. كما اتهم مجموعات، 
قــــال إنـــهـــا مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، بــشــن هــجــمــات 
أيــضــًا. وأبـــدى تــقــديــره بــأن »عـــدم التنسيق 
ــيـــة واإلقــلــيــمــيــة املــحــتــلــة  بـــني الـــقـــوى الـــدولـ
لسورية يــؤدي دورًا في الفلتان األمني في 
ــــوات قـــســـد«، مــضــيــفــًا أن  مــنــطــقــة ســيــطــرة قـ
املجموعات املسلحة تستغل ظروف الحجر 
فــيــروس  املـــفـــروض بسبب تفشي  الــصــحــي 
كورونا لشن العمليات، وهو ما يساهم في 
عدم قدرة األجهزة األمنية على ضبط األمن 

بشكل كامل.

اغتياالت متعددة
ــقـــوق  وبــــحــــســــب »املـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـ
ــل مـــنـــذ شـــهـــر يــونــيــو/  ــتـ ـ

ُ
اإلنـــــســـــان«، فـــقـــد ق

وهـــم  شـــخـــصـــًا،   724 نـــحـــو   2018 حــــزيــــران 
مــقــاتــلــون ومــدنــيــون وعــامــلــون فـــي املــجــال 
الــنــفــطــي ومـــســـؤولـــون فـــي جـــهـــات خــدمــيــة 
ــــوات »قـــســـد« في  ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة قـ
شــرقــي الـــفـــرات وغـــربـــه. كــمــا رصـــد املــرصــد 
خال الفترة نفسها، اغتيال خايا مسلحة 
امــرأة   و14 

ً
بينهم 18 طفا مــن  254 مدنيًا، 

في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة 
ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة 
»قـــســـد«، بينهم  مـــن   

ً
مــقــاتــا الغــتــيــال 461 

ــا، فيما  ــهــ قـــــادة مــحــلــيــون فـــي املـــنـــاطـــق ذاتــ
الدولي.  التحالف  عناصر  من  أربعة  قضى 
وتــســيــطــر »قــــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
الــفــرات ومناطق غربي  على منطقة شرقي 
الـــنـــهـــر، أي مــــا يــشــكــل نـــحـــو ثـــلـــث ســـوريـــة. 
ومــن املــاحــظ أن الفلتان األمــنــي يــبــدو أقل 
فــي املـــدن والــبــلــدات ذات األكــثــريــة الــكــرديــة 
مــن الــســكــان، تــحــديــدًا فــي عــني الــعــرب، وفي 
عموم محافظة الحسكة في أقصى الشمال 
الشرقي للباد، التي ال يزال النظام يحتفظ 
بوجود عسكري وأمني وخدمي في بعض 
أجـــزائـــهـــا. ويــبــقــى مــخــيــم الـــهـــول فـــي ريــف 
الــحــســكــة، الـــذي يــضــم عــائــات مقاتلني من 
تنظيم »داعش«، النقطة األكثر سخونة في 
إلى  الــفــرات، مــع تحّوله  منطقة شرقي نهر 
بؤرة للجريمة املنظمة واالغتياالت. وسبق 
لــقــوات »قــســد« أن أوقــفــت فــي أواخـــر الشهر 
املــاضــي عــشــرات األشـــخـــاص مــن القاطنني 
في املخيم، عقب حملة أمنية واسعة النطاق 
شــارك فيها خمسة آالف عنصر من »قوات 
الداخلية  والشرطة  الديمقراطية«،  سورية 

التابعة لإدارة الذاتية )األسايش(.

شغل المنفي في السابق منصب سفير بالده في أثينا )لويزا غولياماكي/فرانس برس(

خالد داود من المفرج عنهم )محمد الراعي/فرانس برس(

يمثّل اإلفراج 
عن الصحافيين 
المصريين خالد 

داود وسوالفة 
مجدي وحسام 

الصياد، بداية 
لـ»انفراجة« على 

نطاق محدد في 
ملف المعتقلين 
السياسيين، فيما 
أُبلغ المعتقلون 

المرشحون 
للخروج بضرورة 

االلتزام بشروط 
لضمان سالمتهم 

وحمايتهم من 
إعادة اعتقالهم

تبدو أزمة الفلتان األمني في شرق الفرات مرشحة للتصاعد، في ظّل 
االتهامات لـ»قوات سورية الديمقراطية« باإلحجام عن ضبط الوضع 

ألسباب عدة على الرغم من دفع المدنيين الثمن
تقريرخاص

انفراجة محدودة ومرحلة 
أولى مشروطة

»قسد« عاجزة أمام األزمات 
األمنية المتصاعدة

متابعة

أوضاع صعبة
يعاني السجناء السياسيون 

المصريون من ظاهرة 
التدوير، خصوصًا عبر 

ضّمهم إلى قضايا 
جديدة، سواء خالل فترات 

اعتقالهم أو بعد إخالء 
سبيلهم بوقت قصير. 
وتضاف هذه المعاناة 

إلى األوضاع الصعبة التي 
يواجهونها في السجون 
في ظل سوء المعاملة 
واإلهمال الطبي وزيادة 

حاالت الوفاة.

المرحلة األولى لن تشمل 
معظم المسجونين في 

قضايا سياسية

»قسد« تحاول 
البقاء بعيدًا عن أي خالف 

عشائري

مطالبة المعتقلين 
المرشحين للخروج بااللتزام 

ببعض الشروط

أكد المنفي أن 
سلطته غير مخولة 
توقيع أي اتفاقيات

 يكاد ال يمر يوم 
من دون مقتل مدنيين 

في دير الزور

اتفقت ليبيا واليونان على 
بدء محادثات بينهما 

حول ترسيم مناطقهما 
البحرية، خالل زيارة لرئيس 
المجلس الرئاسي محمد 

المنفي ألثينا

Thursday 15 April 2021 Thursday 15 April 2021
الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة
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االحتالل يبيع مياهًا إضافية لألردن
عمان ـ زيد الدبيسية

ــيـــاه  املـ وزارة  بــــاســــم  الـــرســـمـــي  املـــتـــحـــدث  ــال  ــ قــ
»العربي  لـ فــي تصريح  عمر ســامــة،  األردنـــيـــة، 
الــجــديــد«، إن األردن تــلــقــى خــطــابــًا رســمــيــًا من 
سلطات االحتال اإلسرائيلي، يتضمن موافقتها على بيع 

كميات من املياه تبلغ 8 مايني متر مكعب.
وأوضح سامة أن هذه الكميات زيادة على حصة األردن 
الــســنــويــة مــن مــيــاه نــهــري الــيــرمــوك واألردن، حــيــث تبلغ 
بموجب اتفاقية السام املوقعة مع االحتال 55 مليون متر 
مكعب سنويًا، ويتم تخزينها من خال قناة امللك عبدالله، 
ويحق للجانب األردنــي طلب كميات إضافية زيــادة على 

حصته األساسية.
وأضاف: »الكميات اإلضافية يتم شراؤها بحسب ما ورد 
اآلخــر،  الجانب  مــن  بأسعار مخفضة  الــســام  اتفاقية  فــي 
حــيــث تــعــطــي االتـــفـــاقـــيـــة األردن الـــحـــق فـــي طــلــب كــمــيــات 
اململكة  ترتفع حاجة  رمزية، حيث  أسعار  مقابل  إضافية 
للمياه في الصيف«. وتابع: »األردن يعاني من نقص حاد 

في املياه بخاصة مياه الشرب، ويعمل جاهدا لتنفيذ عدد 
مــن املــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة ملــعــالــجــة تــلــك املــشــكــلــة التي 

تفاقمت مع استضافة حوالي 1.3 مليون الجئ سوري«.
وكانت صحف إسرائيلية قد قالت إن رئيس وزراء الكيان 
املحتل بنيامني نتنياهو يتباطأ في رده على طلٍب أردني 
للتزود باملياه، فيما قالت وسائل إعام أخرى إن االحتال 
اإلســرائــيــلــي أوقـــف تــزويــد األردن بــاملــيــاه وإن قـــرارًا صدر 
بــذلــك. وشــهــدت الــعــاقــة بــني األردن وإســرائــيــل تــوتــرًا في 
السنوات األخيرة، وتفاقم هذا العام بعد إلغاء ولي العهد 
األردنــــي األمــيــر حسني بــن عبد الــلــه الــثــانــي، زيـــارة كانت 
مقررة إلى القدس املحتلة أخيرًا أتبعتها الحكومة األردنية 
إلــى  أجــوائــهــا متجهة  فـــوق  نتنياهو  مـــرور طــائــرة  بمنع 
دولة اإلمارات. كما وجه األردن تهديدات أكثر من مرة إلى 
اإلسرائيلية  للممارسات  رفضه  وأبــدى  االحتال  حكومة 
أراض  اإلســامــيــة وضـــم  واملــقــدســات  الفلسطينيني  بــحــق 

جديدة.
وحسب مسؤول أردني،  فإن اململكة ال تزال مهتمة بمشروع 
ناقل البحرين الذي يقوم على ربط البحر األحمر بالبحر 

وحكومة  الفلسطينية  والــســلــطــة  األردن  بــمــشــاركــة  املــيــت 
االحتال اإلسرائيلي، بهدف تعزيز مصادر التزود باملياه 
ــع الــبــيــئــي فـــي الــبــحــر املــيــت ورفـــع  ــواقـ واملــحــافــظــة عــلــى الـ

منسوب املياه فيه.
وكان يفترض بموجب االتفاق املوقع بني أطراف املشروع 
الثاثة، البدء في تنفيذ املشروع قبل أربع سنوات، إال أن 
املــيــاه، حالت  بقطاع  االحــتــال، حسب مختصني  مماطلة 
دون إنـــجـــازه، بــاإلضــافــة إلـــى االحــتــجــاجــات الشعبية في 

األردن ضد هذا الربط.
ووفقا لوزارة املياه األردنية، يهدف مشروع ناقل البحرين 
إلى تحلية مياه البحر األحمر وضخ جزء منها إلى البحر 
رد. ويفترض أن يضخ 

ّ
امليت إلنقاذه من تدهور بيئي مط

من  متر مكعب  مليون   300 األولـــى  فــي مرحلته  املــشــروع 
مياه البحر األحمر. وتقدر كلفة املشروع بأكثر من مليار 

دوالر، سيتم تأمينها من خال الجهات والدول املانحة.
والقــــى املـــشـــروع احــتــجــاجــات واســعــة فــي األردن مــن قبل 
املواطنني ومنظمات مقاومة التطبيع والنقابات واألحزاب 

والنواب، باعتباره مشروعا تطبيعيا يخدم االحتال.

قال مالك السفينة اليابانية العماقة املتحفظ عليها 
إثر عرقلتها املاحة في قناة السويس، إنه يتفاوض 
مع السلطات املصرية بعدما طالبته بسداد تعويض 
تــأمــني  ــة  ــركـ شـ وصـــفـــتـــه  دوالر،  مـــلـــيـــون   900 بــقــيــمــة 
»الضخم«. وجنحت سفينة الحاويات »إيفر غيفن«،  بـ
التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن، في مجرى قناة 
السويس، ما أدى إلى عرقلة حركة املاحة لستة أيام 

في االتجاهني في املجرى املائي البالغ األهمية.
وقالت شركة أخبار وبيانات الشحن العاملية »لويدز 
ليست« إن السفينة التي تعد أطول من أربعة ماعب 
 9.6 بنحو  قيمتها  تقدر  تعيق شحنات  الــقــدم،  لكرة 

ــا. وخسرت  ــ مــلــيــارات دوالر يوميًا بــني آســيــا وأوروبـ
مــن  دوالر  مـــلـــيـــون  و15  مـــلـــيـــونـــًا   12 بــــني  ــا  مــ مـــصـــر 
ل حركة العبور، حسب ما 

ّ
عائداتها يوميًا جراء تعط

أعلنته هيئة قناة السويس.
ــم التحفظ  ــه »تـ وقــــال أســامــة ربــيــع رئــيــس الــهــيــئــة إنـ
ســدادهــا  لــعــدم  غيفن«،  »إيــفــر  البنمية  السفينة  على 
نقله  مــا  بــحــســب  دوالر«،  مــلــيــون   900 وقــــدره  مبلغًا 
عــنــه مــوقــع صحيفة »األهـــــرام« الــحــكــومــيــة، الــثــاثــاء. 
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن مــبــلــغ الـــتـــعـــويـــض تــضــمــن 
»قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر 
وذلــك  الصيانة  وعملية  التعويم  عــن  فضا  للهيئة 

بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة اإلسماعيلية 
السفينة  تــعــويــم  أن  تــقــاريــر  ــرت  ــ االقـــتـــصـــاديـــة«. وذكـ
ــرار جسيمة  وجــهــود اإلنــقــاذ املكثفة أســفــرت عــن أضـ
القناة  حققت   ،2020/2019 املالي  العام  وفــي  للقناة. 
دوالر، حسب  مــلــيــارات   5.7 ت 

ّ
تخط إيــــرادات سنوية 

األرقام الرسمية املعلنة. وقناة السويس هي من أهم 
املمرات املائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي %12 

من إجمالي التجارة العاملية.
وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم مــالــك السفينة شـــوي كيسن 
»اآلن...  مصيرها  إن  بــــرس«،  »فــرانــس  لــوكــالــة  كيشا 
في الساحة القانونية«. ونقلت وكالة »جيجي برس« 

اليابانية، عن متحدث لم تذكر اسمه قوله إن الشركة 
»عــلــى خــاف مــع سلطة القناة فــي املــحــادثــات بشأن 

املبلغ املناسب )للتعويض(« لكن املناقشات جارية.
ــلــــوب«، إحـــــدى شــركــات  ووصـــفـــت شـــركـــة »يــــو كــيــه كــ
تطلبه  الــذي  التعويض  مبلغ  السفينة،  على  التأمني 
»الضخم«. وتم نقل السفينة اململوكة لشركة  مصر بـ
مرسى  إلــى  بنما  علم  ترفع  والتي  تايوانية  يابانية 
فــي الــقــنــاة بــعــد تــحــريــرهــا فــي 29 مــــارس/ آذار، وتــم 
تسيير ما يصل إلى 420 سفينة في املداخل الشمالية 

والجنوبية للقناة في أوائل نيسان/إبريل.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مالك »إيفر غيفن« يفاوض مصر على تعويض »ضخم«

الخطوط 
التونسية تعود 

إلى ليبيا
بـــعـــد ســـبـــع ســــنــــوات مــن 
ــعــــود شــركــة  ــوقــــف، تــ ــتــ الــ
الـــــــــخـــــــــطـــــــــوط الــــــجــــــويــــــة 
ــــى لــيــبــيــا،  الـــتـــونـــســـيـــة إلــ
ــــف  ــأنــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ حـــــــــيـــــــــث ســ
رحــاتــهــا فــي 27 إبــريــل/

نـــيـــســـان الــــــجــــــاري، بــعــد 
إعــــــــــــــادة فـــــتـــــح مـــكـــتـــبـــهـــا 
ــــس. وقـــــــررت  ــلـ ــ ــرابـ ــ فـــــي طـ
ــة،  الــــخــــطــــوط الـــتـــونـــســـيـ
وفــــــــق مـــــصـــــدر مــــســــؤول 
فـــــــــي تــــــصــــــريــــــح خــــــاص 
ــــي الــــجــــديــــد«،  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
رحــــــــــــات   5 تــــــشــــــغــــــيــــــل 
أســبــوعــيــا، مـــع إمــكــانــيــة 
تـــوســـيـــع عـــــدد الـــرحـــات 
في األشهر القادمة، بعد 
تقييم املردودية والطلب 
عــــلــــى الــــــــرحــــــــات. وقــــــال 
تقرر تقسيم  إنــه  املصدر 
الــــــرحــــــات األســـبـــوعـــيـــة 
بـــمـــعـــدل 3 رحــــــــات إلـــى 
ــقــــة فـــي  ــيــ ــتــ ــيــ ــعــ ــار مــ ــ ــ ــطـ ــ ــ مـ
طــرابــلــس ورحــلــتــني إلــى 
ــنـــغـــازي. ويــمــثــل  مـــطـــار بـ
خـــط تــونــس لــيــبــيــا أكــثــر 
ــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــربـ ــ الـــــــخـــــــطـــــــوط الـ
لــلــنــاقــلــة الـــتـــونـــســـيـــة، إذ 
كان يستأثر بنسبة %20 
من نشاط الشركة، حيث 
كانت تسّير سبع رحات 
يومية في اتجاه مطارات 
مــــعــــيــــتــــيــــقــــة وبـــــنـــــغـــــازي 
ومــصــراتــة وســبــهــا، غير 
الــــوضــــع  اضـــــــطـــــــراب  أن 
األمــنــي فــي ليبيا تسبب 
فـــي وقــــف رحــاتــهــا منذ 

15 يوليو/تموز 2014.

تعيين الكويتيين في الوظائف القيادية بالبنوك
المحلية  البنوك  وجه  إنه  المركزي  الكويت  بنك  قال 
في  وذلك  القيادية«،  »الوظائف  في  كويتيين  بتعيين 
إطار مسعى لخلق المزيد من فرص العمل لمواطني 
البالد. جاء ذلك بحسب ما نشره البنك المركزي الكويتي 
وتعمل  األربعاء.  أمس  اإللكتروني،  موقعه  على 
الحكومة على زيادة نسبة توظيف الكويتيين، بما في 
ذلك في القطاع الخاص، حيث استهدفت زيادة نسبة 
إلى  الخاص  القطاع  في  الوظائف(  )توطين  التكويت 

85% بنهاية 2020.

كورونا يكلف فرنسا 424 مليار يورو
كورونا  فيروس  جائحة  أن  الفرنسية  الحكومة  أعلنت 

ثالث  خالل  يورو  تريليون  نصف  نحو  فرنسا  ستكلّف 
سنوات بسبب زيادة اإلنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.
وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي اوليفييه 
دوسوبت لصحيفة لوفيغارو، مساء الثالثاء، إن األزمة 
الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، 
وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار العام 
الجاري، قبل أن يتراجع إلى 96 مليارًا عام 2022. وهذه 
األرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة فرانس 
برس أيضا تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 

مليار يورو )504 مليارات دوالر( بين عامي 2020 و2022.
ثالثة  خالل  كبير  بشكل  االقتراض  إلى  فرنسا  ولجأت 
إغالقات عامة على مستوى البالد لمنع االقتصاد من 
العام إلى %118  الدين  المتوقع أن يصل  االنهيار. ومن 

في  يبلغ  وأن  العام  هذا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
الميزانية 9%، وهذان رقمان قياسيان.

االتحاد للطيران تتخلى عن حصة في »إير سيشل«
التنفيذي لشركة طيران »إير سيشل«، ريمكو  الرئيس  قال 
أبوظبي  للطيران في  االتحاد  إن  لرويترز، أمس،  ألثيوس، 
البالغة 40% في  للتخلي عن حصتها  تجرى محادثات 
الناقلة الصغيرة الكائنة بمنطقة المحيط الهندي. وقد 
يجعل ذلك حكومة سيشل المساهم الوحيد في »إير 
االتحاد  فيه  تواصل  الذي  الوقت  في  وذلك  سيشل«، 
التراجع عن استراتيجيتها لالستثمار في شركات  للطيران 
طيران أخرى، وهي االستراتيجية التي لم تحقق نجاحا، 

بعدما أنفقت مليارات الدوالرات في هذا السبيل.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

رجال األعمال الحقيقيون ليسوا 
هؤالء الذين يشترون القصور 
والطائرات واليخوت واللوحات 
الفنية النادرة، وحولهم ماليني 

من الجوعى والفقراء واملرضى، 
وليسوا هؤالء الذين يراكمون 

األموال والثروات في بنوك الغرب، 
تاركني وراءهم عماال وشعوبا 

تعاني العوز والحرمان، وليسوا 
هؤالء الذين يهّربون أموالهم 

للخارج من دون أن تستفيد منها 
االقتصادات الوطنية، وليسوا 

هؤالء الذين ينفقون املاليني لشراء 
ذمم مسؤولني حكوميني كبار، أو 
بحثا عن منصب سياسي ونفوذ 

حزبي، أو للحصول على أراض 
من الدولة باملخالفة للقانون. بل هم 
هؤالء الذين يظهرون وقت الشدة، 

وال توجد شدة أصعب من تلك 
األيام التي نعيشها، حيث تفشي 

وباء كورونا الذي زرع املرض 
والخوف والفقر في كل ركن من 

أركان العالم.
في الخارج، يلعب رجال األعمال 

وأصحاب الشركات الكبرى دورا 
كبيرا في التخفيف عن الفقراء 

والطبقات املعدومة واألطفال 
اليتامى وأطفال الشوارع، يقدمون 

التبرعات لسد جوع األسر 
املحرومة وعالج أمراضهم وترميم 
أحوالهم املعيشية الصعبة، وكثيرا 

ما نسمع عن تبرع بعض هؤالء 
بمليارات الدوالرات ألعمال الخير، 

وكثيرا ما نقرأ عن قيام رجال 
أعمال بتأسيس مستشفيات 

ومدارس ودور للمسنني، ومنحها 
للدولة. وفي أزمة كورونا، سارع 
عدد كبير من مليارديرات العالم 

بمساندة القطاع الصحي والتبرع 
بسخاء للجهات البحثية التي 

عكفت على إنتاج لقاحات، كما 
تبرع بعضهم بمئات املاليني من 
الدوالرات لشراء اللقاح وتوزيعه 

على شعوب الدول الفقيرة.
خذ مثال جيف بيزوس، الذي 

تجاوزت قيمة تبرعاته 10 مليارات 
دوالر، كما أعلنت زوجته السابقة 

ماكنزي سكوت، عن تبرعها بمبلغ 
4.2 مليارات دوالر. وسبقهما بيل 

غيتس، الذي تبرع بنحو 5 مليارات 
دوالر. وقدم جاك دورسي، 

مؤسس تويتر، تبرعًا سخيًا 
ملكافحة كورونا بقيمة مليار 

دوالر، أي نحو ربع ثروته.
مجال آخر يعمل عليه رجال 

األعمال وهو سداد ديون 
املتعثرين، مثال ذلك ما حدث في 
جورجيا، حيث سدد امللياردير 

بيدزينا ايفانيشفيلي، أغنى 
رجل في البالد، ديونا مستحقة 
على أكثر من 600 ألف ُمقترض 

صغير، أي ما ُيعادل سدس سكان 
جورجيا. وكلف إسقاط وسداد 
ديون هؤالء رجل األعمال، 495 
مليون يورو، أي أنه تبرع بنحو 

10% من ثروته البالغة 5 مليارات 
دوالر.

هذه عينة من رجال األعمال الذين 
يساندون مجتمعاتهم وقت الشدة، 

السؤال هنا: ماذا لو تبرع كبار 
املستثمرين العرب الذين تتراكم 
ثرواتهم يوما بعد يوم في زمن 

كورونا، ماذا لو قدم هؤالء مليارات 
الدوالرات لألسر العربية التي 
تعاني الفقر واملرض والجوع؟

رجال األعمال 
الحقيقيون

Thursday 15 April 2021
الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة
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مروان البرغوثي يتصدر المشهد الفلسطيني

بداية العام الـ20 في األسر

دعم البرغوثي قائمة 
»الحرية« وينوي الترشح 

للرئاسيات

رام اهلل ـ نائلة خليل

ــادي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ أن  مـــــــن  الـــــــرغـــــــم  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
الفتحاوي األسير مروان البرغوثي 
اعتقاله  ســنــوات  طيلة  ينقطع  لــم 
التي تدخل اليوم عامها العشرين عن املشهد 
السياسي الفلسطيني، إال أنه يعود هذه املرة 
ليتصدر عناوين األخبار بزلزال سياسي عبر 
دعمه قائمة »الحرية« لانتخابات التشريعية 
املقررة في مايو/ أيار املقبل مقابل قائمة حركة 
لانتخابات  الترشح  ونّيته  الرسمية،  »فتح« 
املقبل من  املقبلة في يوليو/ تموز  الرئاسية 

دون توافق مع قيادة »فتح« حتى اآلن.
سجن  فــي  القابع  البرغوثي  أخــبــار  وتتصّدر 
ــلــــي املـــشـــهـــد فــتــحــاويــًا  ــيــ »هــــــداريــــــم« اإلســــرائــ
وفــلــســطــيــنــيــًا، مــحــدثــة دّوامـــــــات مـــن األســئــلــة 
الــقــيــادي املعتقل  والـــتـــوقـــعـــات، بــعــد أن رمـــى 
بحجر ثقيل في بركة االنتخابات التشريعية 
اعتقله  الــذي  البرغوثي  ويحظى  والرئاسية. 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي فــي 15 إبــريــل/ نيسان 
2002، وُحكم عليه بالسجن ملدة خمسة أحكام 
مــؤبــدات )مـــدى الــحــيــاة(، بــرمــزيــة كــبــيــرة كما 
جميع األسرى من ذوي األحكام العالية، فحكم 
مقاومة  ــذ 

ّ
نــف أو  قــاد  املعتقل  أن  يعني  املــؤبــد 

مــســلــحــة مــبــاشــرة ضـــد االحـــتـــال وأوقـــــع في 
صفوفه خسائر بشرية.

لــكــن مــا يــمــّيــز الــبــرغــوثــي أيــضــًا أنـــه وافـــد من 
ــاســـي الــفــلــســطــيــنــي ولـــيـــس  ــيـ املــــســــتــــوى الـــسـ
املــيــدانــي فــقــط، كما هــو حــال غالبية األســرى 
بدأ  تــحــديــدًا.  »فــتــح«  فــي حركة  الفلسطينيني 
ــقــل أول 

ُ
الــبــرغــوثــي املـــقـــاومـــة مــبــكــرًا فــقــد اعــت

العامة وُحكم  الثانوية  مرة وهو على مقاعد 
ــــرأس  ــًا تـ ــ ــقـ ــ بـــالـــســـجـــن خـــمـــس ســـــنـــــوات. والحـ
دورات،  لثاث  بيرزيت  جامعة  طلبة  مجلس 
والتي كانت في حينه إحــدى أهــم بــؤر العمل 
الوطني في األرض املحتلة، قبل أن يتم إبعاده 
إلـــى الــخــارج عـــام 1987. واصـــل عمله املــقــاوم 
لــيــربــط بـــني ســاحــة األرض املــحــتــلــة وســاحــة 
ملنظمة  الفلسطينية  الــقــيــادة  حــيــث  الــشــتــات 
التحرير، ويترشح في مؤتمر »فتح« الخامس 
عام 1989 ويفوز بمقعد في املجلس الثوري، 

لكن الفتحاويني القريبني منه يقولون »كانت 
الــســام مع  نــريــد  تــمــامــًا، كنا  مرحلة مختلفة 
إسرائيل«، لكن عندما أدرك عرفات أن إسرائيل 
لــن تعطيه دولـــة واكــتــفــت بـــأن تــكــون املرحلة 
االنــتــقــالــيــة هــي كــل شـــيء، تــحــرك مــن معسكر 
املسلحة،  املقاومة  دعم  إلى  والتطبيع  السام 

وكان من الطبيعي أن ينتقل البرغوثي معه.
ــان الـــبـــرغـــوثـــي يــخــرج  ــ بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي كـ
مسؤولية  إسرائيل  ليحّمل  الفضائيات  على 
ــدم الـــتـــي بـــاتـــت تــســبــح فــيــهــا الــضــفــة  ــ بـــركـــة الـ
الــغــربــيــة بــاســتــخــدام األســلــحــة اإلســرائــيــلــيــة 
»فتح«  بدايتها  فــي  تــصــّدرت  والــتــي  الثقيلة، 
العمل املسلح ضد إسرائيل، ليصبح مطلوبًا 
لاحتال الـــذي حـــاول اغتياله أكــثــر مــن مــرة، 
 2002 إبــريــل   15 فــي  باعتقاله  ينجح  أن  قــبــل 
مــن رام لــلــه، ويـــوّجـــه لــه تــهــم تــمــويــل »كتائب 
شهداء األقصى« وإعطائها األوامر بالعمليات 

املسلحة ضد أهداف إسرائيلية.
اعتقال البرغوثي ومن ثم عرضه على محاكمة 
واخــتــارت  شهرته،  مــن  زاد  إسرائيلية  مدنية 
له  عسكرية  وليست  مدنية  محكمة  إسرائيل 
ولــعــدد مــن قـــادة »شـــهـــداء األقـــصـــى«، أبــرزهــم 

محاكمها  أن  للعالم  لتثبت  عــويــص،  نــاصــر 
عادلة وأنها ليست دولة عسكرية محتلة. لكن 
ســرعــان مــا انــقــلــب األمــــر بــعــد حــضــور املــئــات 
لــلــمــحــاكــمــات الــعــلــنــيــة، الــتــي نــدمــت إســرائــيــل 
نـــواب من  تــوافــد  الحــقــًا على علنيتها بسبب 
ــع الــنــائــب  ــل بـــرملـــانـــات الـــعـــالـــم لــلــتــضــامــن مـ كـ
األسير البرغوثي، والذي رفض املحكمة وأكد 
عــــدم شــرعــيــتــهــا ورفــــض تــوكــيــل مـــحـــاٍم عــنــه، 
وترافع عن نفسه، وكذلك عويص الذي رفض 
االعتراف باملحكمة. وقــال عويص في حديث 
ــان الــرجــل الــوحــيــد من  ســابــق: »الــبــرغــوثــي كـ
املــســتــوى الــســيــاســي األول بــعــد عــرفــات الــذي 
األقصى ودافــع عنها  احتضن كتائب شهداء 
وعن املقاومة أمام وحشية إسرائيل وخرج في 

الفضائيات العربية ليقول ذلك علنًا«.
املاضية،  التسع عشرة  اعتقاله  طوال سنوات 
ازداد نفوذه في »فتح«، والذي كان يعكس أكثر 
من مرة تناقضه مع بعض القيادات املهيمنة 
على »فتح«، وليس تناقضًا مع الحركة، وأعلن 
نّيته الترشح لانتخابات الرئاسية عام 2005 
ضد الرئيس محمود عباس، واستغرق األمر 
قيادات  بها  قامت  التي  الــزيــارات  مــن  العديد 
في »فتح« لثنيه عن هذا القرار، إذ زاره وزير 
الشؤون املدنية جميل الطريفي، وشخصيات 
مــثــل قــــدورة فــــارس، وأحــمــد غنيم وزيــــاد أبــو 
عني وغيرهم، إلى أن تراجع عن قراره. ووصف 
»العربي الجديد« ما جرى في حينه  أحدهم لـ
بــالــقــول »كــانــت مــهــمــة متعبة جـــدًا فــي حينه 
إقناع مروان بعدم الترشح للرئاسة مقابل أبو 
مـــازن«. وفــي كل نقطة تحّول فلسطينية كان 

املسؤولون الفلسطينيون يذهبون لزيارته في 
سجن »هداريم«.

»الــعــربــي  ــقــت زوجــتــه فـــدوى الــبــرغــوثــي لـــ
ّ
وعــل

ــــف مــــروان  الـــجـــديـــد« عــلــى ذلــــك بـــالـــقـــول: »أوقــ
ــلـــتـــرشـــح عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت الــــــدول  ــيـــه لـ مـــســـاعـ
إلعــادة  مؤتمر  عمل  تريد  كانت  التي  املانحة 
إعمار الضفة الغربية بعد عمليات التخريب 
اإلســرائــيــلــي الــواســعــة لــهــا، أن هـــذا الــتــرشــح 
لم يكن جاهزًا  النظر، واإلقليم  يجعلنا نعيد 
ألن يرشح أسير نفسه، خصوصًا بعد ياسر 

عرفات، خوفًا من حالة الفلتان األمني«.
لكن مروان البرغوثي تصّدر قائمة »املستقبل« 
لانتخابات التشريعية عام 2006 والتي كان 
فيها القيادي املطرود من حركة »فتح« محمد 
دحــــــان، وجـــبـــريـــل الــــرجــــوب وقـــــــدورة فـــارس 
وآخــــــــرون، قــبــل أن يــتــم حــلــهــا فـــي الــلــحــظــات 
األخــيــرة. وعــام 2006 شــارك البرغوثي بشكل 
رئـــيـــســـي مــــع قــــيــــادات »حــــمــــاس« و»الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة« و»الـــجـــهـــاد اإلســـامـــي« والــجــبــهــة 
الديمقراطية« في املعتقات، في صياغة وثيقة 
»الوفاق الوطني« إلنهاء االنقسام بني حركتي 

»فتح« و»حماس«.
املؤتمر  فــي  البرغوثي  فــشــارك  أمــا عــام 2009 
ُعــقــد فــي مدينة بيت  الـــذي  الــســادس للحركة 
لحم، ووّجه كلمة مكتوبة قاسية لقيادة »فتح« 
الــتــي جــمــعــت بــني قــيــادة التنظيم والــســلــطــة، 
منتقدًا »الجمع بني العمل في األجهزة األمنية 
والعمل التنظيمي«، وقال: »من يتباكون على 
حــــال »فـــتـــح« هـــم مـــن أســهــمــوا فـــي إضــعــافــهــا 
وتــرهــلــهــا وفـــي تعطيل املــؤتــمــرات الــحــركــيــة، 
ألن مراكزهم في السلطة أهم من الحركة«، في 
الــذي يحمله  انعكاس واضــح ملــدى التناقض 
واملتنفذين  الحركة  قــيــادة  لبعض  البرغوثي 
الثالث.  ترتيبه  وكــان  املؤتمر  في  وفــاز  فيها، 
أما في املؤتمر السابع للحركة 2016 فقد فاز 

بشكل كاسح.
الــبــرغــوثــي وقــيــادة  بــني  الكبير  التناقض  أمــا 
ــى أكـــثـــر فـــي إضــــــراب الــكــرامــة 

ّ
ــتــــح«، فــتــجــل »فــ

2017 الــذي قــاده البرغوثي وعــدد من قيادات 
أبرزهم ناصر عويص،  املعتقات،  »فتح« في 
الفلسطينية  القيادة  وتعاطت  يومًا،   43 ملــدة 
ــراب ومـــا صــاحــبــه مـــن احــتــجــاجــات  ــ مـــع اإلضــ
فــي الــشــارع على أنــه مــحــاولــة لــانــقــاب على 
ل 

ّ
عباس، إلــى أن تم إنهاء اإلضــراب عبر تدخ

قيادات فتحاوية من الخارج، ما جعل زوجة 
الـــبـــرغـــوثـــي، وهــــي عــضــو مــجــلــس ثـــــوري في 
فــي اجتماع  الــرجــوب  »فــتــح«، تهاجم جبريل 
للثوري حينها وتتهمه بالتآمر على إضراب 
األسرى، كما نشرت »العربي الجديد« حينها.

مع دخوله العام 
العشرين العتقاله، يتصّدر 
مروان البرغوثي المشهد 

السياسي الفلسطيني

ُحكم على البرغوثي بالسجن بخمسة مؤبدات )ماركو لونغاري/ فرانس برس(

ويعود إلى رام الله عام 1994 بعد اتفاق أوسلو 
الـــــذي تــأســســت بــمــوجــبــه الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
مع  الفلسطينيني  آالف  وأعــــاد  الفلسطينية 

قيادة املنظمة من الشتات.
ــرغـــوثـــي  ــبـ بــــعــــد نــــحــــو أســـــبـــــوع مـــــن عــــــــودة الـ
أي  »فتح«،  لـ العليا  الحركية  اللجنة  تأسست 
اإلطار التنظيمي للحركة، بإيعاز من الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، وترأسها الراحل فيصل 
الحسيني، فيما أصبح البرغوثي أمني سّرها 
وهـــــو املـــنـــصـــب الـــفـــعـــلـــي فــــي الـــحـــركـــيـــة الــتــي 
وتــاشــت   1999 عـــام  وتتفسخ  تضعف  بـــدأت 
آخــر هو  اســم  الثانية وهيمن  االنتفاضة  مــع 
»التنظيم«،  أو اختصارًا  »تنظيم حركة فتح« 
والذي أصبح حاليًا إحدى مفوضيات الحركة 
العديدة باسم »مفوضية التعبئة والتنظيم«.

وتقول قيادات من حركة »فتح« إن عرفات أوكل 
للبرغوثي املهمات الفعلية في الحركية العليا 
»فتح« وأغــدق على ميزانيتها األمــوال، ألنه  لـ
لــم يــَر فــي الــبــرغــوثــي منافسًا لــه على رئاسة 
»فتح« عكس الحسيني في ذلك الوقت، الذي 

كان يشكل منافسة جدية ألبو عمار.
البرغوثي  أعــطــت  العليا  الحركية  ســر  أمــانــة 
مزيدًا من نقاط القوة على األرض ليدعم تنظيم 
حركة »فتح« وأعضاءها في مختلف األقاليم 
بالضفة الغربية وقطاع غزة، ويصبح الرجل 
إلــى موازنة  الــذي يحتاج  التنظيم  القوي في 
مــالــيــة وعــنــاصــر فــاعــلــة عــلــى األرض، والحــقــًا 
عــــام 1996 تــرشــح لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
وفاز عن كتلة »فتح« ليصبح نائبًا في املجلس 

التشريعي.
مــع انــــدالع انــتــفــاضــة األقــصــى فــي سبتمبر/ 
أيلول 2000، ذاع صيت البرغوثي عربيًا ودوليًا 
بعد أن تصّدر الفضائيات العربية اإلخبارية 
من عام 2000 إلى إبريل/ نيسان 2002 متحدثًا 
باسم »كتائب شهداء األقصى« واليد اليمنى 
ملؤسسها عرفات، بعد أن وصلت املفاوضات 
مع إسرائيل إلى طريق مسدود في قمة »كامب 
أنه  عــرفــات حينها  عــام 2000 وأدرك  ديــفــيــد« 
دخل في دوامة وهم »أوسلو« الذي لن يعطيه 
دولة فلسطينية على أي شبر، إذ كان احتقان 
الشارع الفلسطيني في أوّجــه حينها وفّجره 
اقــتــحــام رئــيــس الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي حينها 

أرييل شارون للمسجد األقصى.
الــــبــــرغــــوثــــي، والـــــــــذي كــــــان يــــقــــود املـــســـيـــرات 
ــان مـــثـــل أي  ــ ــرات فــــي الــــــشــــــوارع، كــ ــاهــ ــظــ ــتــ والــ
فــلــســطــيــنــي، بــمــابــس عـــاديـــة مـــن دون ربــطــة 
عنق أو بدلة رسمية، لكن يؤخذ عليه أنه كان 
أحــزاب  مع  التطبيعية  النشاطات  في  ضالعًا 
ومؤسسات إسرائيلية بداية تأسيس السلطة، 
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استجواب محافظ »المركزي« 
وتداعيات مالية خطيرة

%748
الذي  المالي  االنهيار  تسبب 
تهاوي  فــي  لبنان  يشهده 
العملة الوطنية الليرة، فبينما 
الرسمي  الــصــرف  سعر  يبلغ 
الواحد،  للدوالر  ليرات   1510
ــي الــســوق  يــصــل الــســعــر ف
ــة )الـــســـوداء( إلــى  ــوازي ــم ال
بفارق  للدوالر،  ليرة   12.800

تصل نسبته إلى %748.

تحقيق

جلسة الستجواب محافظ 
المصرف المركزي في 

أكتوبر المقبل

ارتفاع معدل 
الفقر إلى 55% خالل 

العام الماضي

بيروت ـ ريتا الجّمال

أعـــلـــن الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي، أمــس 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن االسـ ــ األربـــــــعـــــــاء، عـ
اســتــجــواب حــاكــم مــصــرف لبنان 
املـــركـــزي ريــــاض ســـامـــة، إذ رفــضــت دائـــرة 
من  املقدمة  الشكلية  الــدفــوع  كافة  قضائية 
وكــيــل املــدعــى عــلــيــه، وعــيــنــت الــقــاضــي الرا 
الصمد، جلسة مخصصة الستجواب  عبد 
األول  تشرين  أكتوبر/   13 بتاريخ  ســامــة، 

املقبل.
وقالت الدائرة القانونية ملجموعة »الشعب 
يريد إصاح النظام« التي تقدمت بالدعوى، 
األول ضــد  االدعــــــــــاء  ــــت شــــــرف  ــالـ ــ »نـ ــا  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
إن

على  مجبرًا  لبنان، وجعلته  حاكم مصرف 
ــام الــقــضــاء الــجــزائــي الستجوابه  املــثــول أمـ

ومحاكمته عن الجرائم املنسوبة إليه«.
ــامـــي املــــجــــمــــوعــــة، جــــــاد طــعــمــة،  ــحـ وقـــــــال مـ
ــنـــوك  ــبـ الـ  

ّ
»كــــــــل  

ّ
إن ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ

مع مصارف  مرتبطة  اللبنانية  واملــصــارف 
 شــيء يــحــدث في 

ّ
املــراســلــة الــخــارجــيــة، وكـــل

لــبــنــان يــجــب أن يــتــم تــحــت إشــــــراف حــاكــم 
ــا تـــســـقـــط جــمــيــع  ــنـ مــــصــــرف لــــبــــنــــان، مــــن هـ
املسؤولية  من  والتهّرب  التبرير  مــحــاوالت 
 السلطة السياسية فرضت على مصرف 

ّ
بأن

لـــبـــنـــان الـــقـــيـــام بـــتـــدابـــيـــر نـــقـــديـــة مــعــيــنــة«. 
 »الــــــحــــــكــــــومــــــة تــــديــــر الــســلــطــة 

ّ
وأضــــــاف أن

الــســيــاســي  واألداء  الـــبـــلـــد  فــــي  الــســيــاســيــة 
الـــعـــام فـــي لــبــنــان، فــيــمــا يـــعـــّد حـــاكـــم الــبــنــك 
املركزي املسؤول األول عن القرارات املتعلقة 
يكون  أن  به  ويفترض  النقدية،  بالسياسة 

صاحب االختصاص«.
 »رمـــــي حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
وأضــــــاف أن

املسؤولية على الحكومة وقرارها السياسي 
والـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي اتـــخـــذت، والـــنـــأي بنفسه 
كمحامني  علينا  ينطلي  أن  يمكن  ال  عنها، 
أو خبراء اقتصاديني ومعنيني في امللفات، 
وكــــــان يــمــكــن لـــســـامـــة تــعــبــيــرًا عــــن رفــضــه 
وإدانته للقرارات والخطوات التي اعتمدت، 
أن يـــخـــرج الــــى الــعــلــن لــيــفــصــح عـــن األمــــور 
أحـــد«.  عــلــى  الــنــاس وأاّل يتستر  ويـــصـــارح 
وتابع: »كان بإمكانه أيضًا القيام برّدة فعل 

تــظــهــر اعــتــراضــه، مــثــل االســتــقــالــة بــــداًل من 
 سرقة ودائع الناس، 

ّ
الصمت املطبق في ظل

وما ينشر من أخبار عن تبخر األمــوال في 
املصارف«.

 »سمعة املصارف اللبنانية 
ّ
ورأى طعمة أن

مراسلة  املحك، وهناك مصارف  باتت على 
ـــــهـــــا ال تــــريــــد تـــغـــطـــيـــة املــــصــــارف 

ّ
تــــقــــول إن

ــرفـــض الـــتـــعـــاطـــي مــــع أّي  الــلــبــنــانــيــة، بــــل تـ
املصارف  فــي  يملك حسابًا  لبناني  إنــســان 
تتأثر  قد  تأشيرات سفر  وهناك  اللبنانية، 
باعتبار  للبنانيني،  إعطائها  بعدم  أيــضــًا، 
املسافر،  مــاديــة عند  ـــه ليس هــنــاك كفاية 

ّ
أن

ــق األزمـــــة وتــكــبــر  وتــفــاصــيــل أخــــرى ســتــعــمِّ
نــقــمــة الــنــاس عــلــى هـــذه الــســيــاســة النقدية 
التي أثبتت بعد فترة طويلة من االستقرار 
 السبب في األزمة 

ّ
الوهمي فشلها«. وقال إن

ونظام  التوافقية  »الديمقراطية  إلــى  يعود 
املحاصصة وتغليب السياسة على القرارات 
 
ّ
أن مــؤكــدًا  الحكيمة«  العلمية  االقــتــصــاديــة 
 شيء، وفي لبنان طبقة 

ّ
»السياسة تفسد كل

لألسف،  ونــحــن،  النهب،  امتهنت  سياسية 
ندفع آثار فسادها«.

وبــــــــات حــــاكــــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان مـــحـــاصـــرًا 
بــاملــلــفــات الــقــضــائــيــة الــتــي تــطــاولــه داخــلــيــًا 
 للضغوط والــضــربــات 

ً
وخــارجــيــًا، وعــرضــة

التي كان سبق أن تطرق إليها في رسالته 

إلــــى الــنــائــب الـــعـــام لــــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، 
 
ّ
الــقــاضــي غــســان عــويــدات، بــإشــارتــه الــى أن

عـــاقـــة مـــصـــرف لــبــنــان املـــالـــيـــة بــاملــراســلــني 
واملــــصــــارف الـــدولـــيـــة تــعــرضــت، ومــــا زالــــت، 
الهــتــزازات سلبية ستنعكس على مصرف 
الــقــطــاع املــصــرفــي بشكل غير  لبنان وعــلــى 
مــريــح، مــمــا يــضــع الــبــلــد فــي وضـــع تصعب 
معه الــتــحــويــات الــخــارجــيــة وشـــراء السلع 
ــا، كـــمـــا االســـتـــحـــصـــال  ــهــ ــمــ ــيــــة ودعــ األســــاســ
املرافق  على عمات نقدية أجنبية لتسيير 

االقتصادية املختلفة.
وقـــــــال ســــامــــة فــــي كـــتـــابـــه، »أقــــفــــل مـــؤخـــرًا 
 HSBC ومــــصــــرف   Wells Fargo مـــصـــرف 
حــســابــي مــصــرف لــبــنــان لــديــهــمــا بــالــدوالر 
األميركي والجنيه اإلسترليني. كذلك، فعل 
مصرف Danske الدنماركي وأقفل حسابنا 
بالكورون السويدي لديه، مما ترك مصرف 
لبنان من دون مراسل خارجي بهذه العملة. 
وقد أوقف مصرف CIBC الكندي تعاماته 

كافة معنا، وأعاد ودائعنا املوظفة لديه«.

وربــط حاكم مصرف لبنان هذه اإلجــراءات 
ــا قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــمــ ــاب عــــــدة »أهــ ــبــ ــأســ بــ
اللبنانية بعدم تسديد سندات اليوروبوند، 
ــة ضــد  ــيــ ــائــ ــدعــ ــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــ ــمـ ــ ــــحـ والـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان وأنـــشـــطـــتـــه ومــصــداقــيــتــه، 
اإلعامي  واستغالها  القضائية  والضجة 
والسياسي داخل لبنان وخارجه، مما زرع 
الكبرى  واملــصــارف  مراسلينا  لــدى  شكوكًا 
السنني«.  عــشــرات  منذ  معها  نتعامل  التي 
 »الوضع صعب جدًا، وأصبح 

ّ
وشدد على أن

لدينا مصرف واحــد هو جيه بي مورغان، 
املستندية  االعــتــمــادات  بتعزيز  يقبل  الــذي 
التي نصدرها الستيراد املحروقات وغيرها 
لصالح شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة 
الــعــام، وذلــك مقابل  القطاع  إدارات  وبعض 
 عن مجموع 

ّ
مبالغ تودع لديه بقيمة ال تقل

مبالغ االعتمادات املستندية، وهو يرفض، 
حــتــى تـــاريـــخـــه، تــعــزيــز اعـــتـــمـــاد مــســتــنــدي 
لرفع  األملانية،  ليفت  كونبي  لصالح شركة 
على  بيروت تحتوي  مرفأ  من  مستوعبات 

مواد كيميائية خطرة«.
فــي املــقــابــل، اعــتــبــر املــحــامــي مــن مجموعة 
عزو،  هيثم  النظام«  إصــاح  يريد  »الشعب 
 رسالة  

ّ
أن الجديد«  »العربي  في حديث مع 

سامة »تأتي في خانة محاولة استعطاف 
ها 

ّ
أن الرسالة  في  الغريب  املاحقة...  سلطة 

املصارف  ضد  القضائية  التحركات  تحّمل 
ــــاس  ــة إفــ ــيــ واملــــــصــــــرف املــــــركــــــزي مــــســــؤولــ
املـــصـــارف والـــوضـــع االقــتــصــادي والــنــقــدي 

املترّدي«. 
وقـــال عـــزو: »كـــان األجــــدى بــحــاكــم املــصــرف 
املـــركـــزي أن يـــمـــارَس صــاحــيــاتــه ومــهــامــه 
ــــوص عــــنــــهــــا فـــــــي قـــــــانـــــــون الـــنـــقـــد  ــــصــ ــنــ ــ املــ
والــتــســلــيــف، الــــذي يــلــزم املـــصـــرف املــركــزي 
بـــثـــاث مـــهـــام أســـاســـيـــة، هـــي ســـامـــة الــنــقــد 
الوطني، وسامة القطاع املصرفي، وسامة 
 
ّ
األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة«. وشـــــدد عــلــى أن

ه بعد تهريب املصارف 
ّ
 ذلك، أن

ّ
»األهم من كل

الخارج وبيعها ديون  إلــى  أموالها  رؤوس 
الــخــارج )يوروبوند(  إلــى  السيادية  الــدولــة 
وتــوقــفــهــا عــن الــدفــع وتــســديــد املستحقات 
قــانــونــًا وتوقفها أيضًا  مــة بها 

َ
ــلــز

ُ
امل املــالــيــة 

ــاء املــــودعــــني ودائـــعـــهـــم املـــوجـــودة  عـــن إعـــطـ
أمنوها عليها، كان األجدى،  لديها والذين 
أن يــعــمــد حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، وبــحــســب 
ــــان إفـــاســـهـــا، ثـــم يحيل  ــى إعـ ــانـــون، إلــ ــقـ الـ
كتابًا في هذا الخصوص إلى النائب العام 
التمييزي ملاحقتها جزائيًا بحسب قانون 
أو  االحتيالي  اإلفـــاس  بجريمة  العقوبات 
 إليه كتابًا ال يسمن 

َ
التقصيري، ال أن يرسل

وال يغني مــن جــــوع«. ومــنــذ أكــثــر مــن عــام، 
ــة اقــتــصــاديــة منذ  ــوأ أزمــ يــعــيــش لــبــنــان أســ
إلى  أدت   ،1990 عــام  األهلية  الحرب  انتهاء 
انــهــيــار مــالــي غــيــر مــســبــوق، وتـــراجـــع حــاد 
املــركــزي،  باملصرف  العمات  احتياطي  فــي 
الغذائية  السلع  بأسعار  جنوني  وارتــفــاع 
واملــــحــــروقــــات، لــتــشــهــد األســـابـــيـــع األخـــيـــرة 

ذروة االنهيار املعيشي.
العام  الباد، خــال  الفقر في  وارتفع معدل 
املاضي، إلى 55%، بينما تزايد معدل الذين 
يــعــانــون مــن الــفــقــر املــدقــع بــثــاثــة أضــعــاف، 
لــتــقــريــر حــديــث  وفـــقـــًا  إلـــــى %23،  مــــن %8 
صــادر عن لجنة األمــم املتحدة االجتماعية 

واالقتصادية لغربي آسيا »إسكوا«.
مصارف لبنان في 
قفص المحاكمة

بات حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سالمة، محاصرًا بالملفات القضائية التي تطاوله داخليًا 
وخارجيًا، في ظل اتهامات باالختالس والغش والخطأ الجسيم في إدارة المال العام والنيل من 

مكانة الدولة المالية، وسط توقعات بأن تنال هذه التطورات من مختلف المصارف في البالد
خالف على قرض دولي لدعم األسر منخفضة الدخل

أعــلــنــت رابــطــة املــودعــني فــي لــبــنــان أن املــديــر اإلقــلــيــمــي للبنك الــدولــي، 
د إصرار البنك على توزيع قرض بقيمة 246 مليون 

ّ
ساروج كومار، أك

بــالــدوالر  أن يصرف  املنخفض، على  الــدخــل  ذات  األســر  لدعم  دوالر، 
فقط وليس بالليرة، وفق ما ذكر محافظ البنك املركزي رياض سالمة 
سابقًا. وقالت الرابطة في بيان لها، أمس األربعاء، إن تصريح كومار 
»يمثل دحضًا قاطعًا للبيان الصادر في 12 إبريل/ نيسان عن حاكم 
مصرف لبنان الذي أوضح في إفادة أن املصرف املركزي منفتح على 
صرف األموال بسعر السوق املوازية، والذي ستحدده الجهات املانحة 

ووزارة املال«. وأضاف البيان: »يتناقض املوقف أيضًا مع نية حكومة 
لبنان ولجنة اإلدارة واملالية في توزيع القرض على املستفيدين بمعدل 
6240 ليرة للدوالر«، مضيفًا أن تصريح البنك الدولي »رسالة واضحة 
التي  املتعددة  الصرف  أسعار  أن سياسة  مفادها  لبنان  إلــى حكومة 
على  تطبيقها  ينبغي  وال  لها  أســاس  ال  لبنان  بها مصرف  يتمسك 
للبنك  اإلقليمي  املدير  أن  إلى  املودعني  القرض«. ولفتت رابطة  صرف 
الدولي أوضح خالل اجتماع مع الرابطة في 13 إبريل/ نيسان الجاري 
أن »موقف البنك هو أن يتم توزيع القرض على املستفيدين بالدوالر«.

من احتجاج 
في بيروت 
ضد سياسات 
المصرف 
المركزي 
)حسين بيضون(

تونس ـ إيمان الحامدي

ــارات فــي  ــقــ ــعــ ــار الــ ــعــ ــم تـــهـــدأ أســ لــ
تونس، رغم الركود الذي يسيطر 
ــلـــى املـــبـــيـــعـــات، بـــفـــعـــل تـــراجـــع  عـ
الــــقــــدرات الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــني، وتــحــول 
الــقــروض الــعــقــاريــة إلــى عــبء كبير فــي ظل 
تكبيل  فــي  لتساهم  الــفــائــدة  نسبة  ارتــفــاع 

السوق وليس تنشيطه.
ــادرة عــن الــغــرفــة املهنية  ــة صـ وكشفت دراسـ
للمطورين العقاريني، اطلعت عليها »العربي 
الــجــديــد« ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــعـــقـــارات بنسبة 
86% خال السنوات العشر املاضية، مشيرة 
إلى أن أسعار الوحدات السكنية قفزت خال 
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس األخــــيــــرة فـــقـــط بــنــســبــة 
46%، فيما زادت أسعار املنازل بنسبة %60 

واألراضي املعدة للبناء بنسبة %41.
ــدراســـــة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا مــكــتــب  وأشــــــــارت الـــ
العقاريني،  املطورين  غرفة  لفائدة  دراســات 
إلــــى أن غــــاء األســـعـــار الــنــاتــج عـــن ارتـــفـــاع 
كلفة قروض السكن من أبرز أسباب الركود 

العقاري، بسبب تحّمل املقترضني لقروض 
ذات نسبة فائدة مرتفعة، فضا عن تراجع 

قدراتهم الشرائية بفعل التضخم.
ولــفــتــت إلـــى أن انــتــشــال الــقــطــاع مـــن وضــع 
الركود يحتاج إلى حلول مالية باألساس، 
السكنية  الــقــروض  كلفة  فــي خفض  تتمثل 
الــــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا املــــواطــــنــــون بـــمـــا ال 
يــتــعــدى 7%، بــيــنــمــا تــصــل نــســبــة الــفــائــدة 

حاليا إلى %11.
وأثـــبـــتـــت ســـيـــنـــاريـــوهـــات اشــتــغــلــت عليها 
العقاريني  املــطــوريــن  مبيعات  أن  الـــدراســـة 
يمكن أن تزيد بنسبة 43% في حال اعتماد 
فــي حــدود  السكنية  للقروض  فــائــدة  نسبة 
بــــ31% في  املبيعات  فــي  زيـــادة  3%، مقابل 

حال تثبيت نسبة الفائدة عند %5.
ل القروض السكنية التي حصل عليها 

ّ
وتمث

التونسيون نحو 46.9% من مجموع القروض 
الفترة  التي أسندت لألشخاص في  البنكية 
قــروضــًا   %2.5 بينها  مــن  و2019   2017 بــني 
ــر ولـــم يــعــد أصــحــابــهــا 

ّ
دخــلــت مــرحــلــة الــتــعــث

قادرين على سدادها، وفق البيانات الرسمية 
الصادرة عن البنك املركزي.

وباإلضافة إلى غاء العقارات وارتفاع كلفة 
القروض، يعاني الكثير من التونسيني من 
اقتناء  على  املفروضة  الضرائب  في  شطط 
املساكن والتي تزيد بشكل متتاٍلن ويرجح 
أن تصل إلــى 19% في أفــق عــام 2024 تحت 
املــضــافــة، فضا  القيمة  عــلــى  األداء  عــنــوان 
عــن رســوم تسجيل الــعــقــارات. وقــال رئيس 
العقاريني فهمي  للمطورين  املهنية  الغرفة 

املهنيني  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ شــعــبــان 
يبحثون عن حلول ملنع سقوط القطاع في 
ــرة الــركــود الــحــاد وفــقــدان أكــثــر مــن 500  دائـ

ألف فرصة عمل يوفرها القطاع.
وأكــــد شــعــبــان أن نــحــو 700 مــطــور عــقــاري 
فقط يواصلون نشاطهم من مجموع 3180 
القطاع بسبب  أغلبهم  غــادر  مــطــورًا، حيث 
املترتبة  الــخــســائــر  الـــقـــدرة عــلــى تكبد  عـــدم 
عن ركــود املبيعات، مشيرا إلى أن املهنيني 
قدموا للبنك املركزي مقترحات عدة لتغيير 
الــقــوانــني، وخــفــض نــســب الــفــائــدة املــوظــفــة 
السداد،  فترة  وتمديد  السكن  قــروض  على 
وخفض نسبة التمويل الذاتي )القيمة التي 
يــدفــعــهــا الــحــاصــل عــلــى الـــقـــرض( مــن %30 

حاليًا إلى %10.
وأضـــــاف شــعــبــان أن املـــصـــارف فـــي جميع 
الـــشـــروط املجحفة  الــعــالــم تــخــلــت عـــن  دول 
التي تعتمدها البنوك التونسية في توفير 

القروض السكنية.
ودخل القطاع العقاري في حالة من الركود 
خال السنوات الثاث األخيرة، بينما سجلت 
الدولة وفق األرقــام الــواردة في دراســة غرفة 
املطورين العقاريني طفرة في اإلنشاء خال 
تــم إنشاء  إلــى 2014، حيث  الفترة مــن 2004 
789 ألف مسكن، غير أن تراجع املبيعات في 
الفترة من 2017 إلى 2020 راكم مخزونا من 
الشقق غير املسوقة في حدود 30 ألف شقة 

ال تزال تبحث عن مشترين.
20 سنة حدًا  التونسية  املــصــارف  وتعتمد 
أقــصــى لــســداد أقــســاط الــقــروض الــعــقــاريــة، 
مـــع ربـــط فــتــرة الـــســـداد بــســن الــســتــني كحد 
أقصى، ما جعل قيمة األقساط ترتفع كثيرًا، 
مدفوعة باالرتفاع الحاد ألسعار العقارات.

مــن  مـــهـــمـــة  شـــريـــحـــة  قـــــــدرة  ــع  ــ ــراجـ ــ تـ وإزاء 
الــتــونــســيــني عــلــى اقــتــنــاء املــســاكــن فـــي ظل 
ــيـــروس  ــيــــات الـــســـلـــبـــيـــة لـــجـــائـــحـــة فـ ــتــــداعــ الــ
كــــورونــــا، مــنــحــت الــحــكــومــة، ضــمــن قــانــون 
ــراء )الــعــمــال(  ــ املـــوازنـــة لــلــعــام الــحــالــي األجــ

ريان محمد

إلــى أي محل  الــدخــول  اعتاد السوريون عند 
تـــجـــاري أن يــطــرحــوا ســـــؤااًل واحــــــدًا: مـــا هو 
ــال األســـــواق التي  ــذا هــو حـ الــســعــر الـــيـــوم؟ هـ
بــاتــت خــــارج الــســيــطــرة فـــي مــنــاطــق الــنــظــام 
واحدة  يعلنها  التي  العقوبات  رغم  السوري 
ــــرى. ويـــبـــدو أن نــظــام بــشــار األســـد  تــلــو األخــ
ــادي فــي  ــتــــصــ ــع االقــ ــن ضـــبـــط الــــوضــ عـــجـــز عــ
املـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه، فــكــلــمــا زاد 
االنفات في األسواق يعلن املزيد من التشدد 
فــي الــعــقــوبــات عــبــر تعليمات وقـــوانـــني، لكن 

دون أن يلمس املواطنون أي أثر لها. 
يقول مأمون السيد )37 عاما(، وهو موظف 
فــي شركة خــاصــة: »الــيــوم فــي ســوريــة تشعر 
بأنك في سوق للبورصة، إن كنت تريد شراء 
علبة سردين أو كيلوغرام سكر أو رز أو أي 
شيء آخر، فقد يكون هناك سعر قبل الظهيرة 
وســـعـــر مــخــتــلــف بــعــد الـــظـــهـــيـــرة، والـــذريـــعـــة 

اختاف سعر الصرف«. 
الجديد«:  »العربي  لـ متحدثا  السيد،  يضيف 
»الناس مستسلمون لألسعار املتذبذبة، نرى 

أن كــل شـــيء أصــبــح يــبــاع عــلــى أســـاس سعر 
املنتشرة  األمنية  والحواجز  الـــدوالر،  صــرف 
فـــي دمـــشـــق وعـــلـــى الـــطـــرق بـــني املــحــافــظــات، 
والــتــي ال تــتــرك ســيــارة بضاعة تمر إال بعد 
لها مبالغ مالية كبيرة، بكل تأكيد  أن تدفع 
التي  الــفــوارق  تلك  النهاية سندفع نحن  فــي 

ليست لها فواتير«. 
ــو أحـــمـــد عــــوض )48  مـــن جـــانـــبـــه، يــضــطــر أبــ
عــامــا(، وهـــو صــاحــب دكـــان صغير فــي أحــد 
ــاء الــعــشــوائــيــة عــلــى أطــــــراف دمــشــق،  ــيــ األحــ
هاتفه  وبيده  أمامه  البضاعة  فواتير  إلبقاء 
املــحــمــول، فكلما ســألــت عــن ســعــر سلعة مــا، 
ــــي هـــاتـــفـــه عــلــى  ــبـــدأ بــتــقــلــيــب الـــفـــواتـــيـــر وفـ يـ
مــجــمــوعــة الـــواتـــســـاب لــيــشــاهــد آخــــر نــشــرة 

أسعار وصلته، والتي قد تصله أكثر من مرة 
في اليوم بحسب تقلبات سعر الصرف.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »دوريـــات  يــقــول عــوض لـــ
التموين والرقابة تترك التجار الكبار وتأتي 
إلينا، نحن بائعي املفرق )التجزئة( الصغار 
أو بــائــعــي نــصــف جــمــلــة، لــتــحــاســبــنــا على 
األسعار والفواتير، فكيف أجلب لها فاتورة 
تصل  الحواجز حتى  تأخذها  التي  باملبالغ 

سيارة البضاعة للدكان«.
وأصدر رئيس النظام بشار األسد، يوم االثنني 
املاضي، مرسوما، قالت وكالة »سانا« التابعة 
املستهلك  حماية  قانون  يتضمن  إنــه  للنظام 
الجديد، الذي يهدف إلى ضمان سامة الغذاء 
مـــن خـــال وضـــع ضـــوابـــط ملــمــارســة الــتــجــارة 
املــواد  الرقابة على جــودة  وفــرض  والتسعير 
والغرامات  العقوبات  تشديد  مع  واملنتجات 
ــدون فـــاتـــورة وعـــدم  عــلــى االحــتــكــار والــبــيــع بــ

إعان األسعار والتاعب بالوزن.
في املقابل، يصف خبير اقتصادي، طلب عدم 
ذكر اسمه، في حديث مع »العربي الجديد«، 
بسبب  تطبيقه،  يمكن  وال  بالعقيم  املــرســوم 

ما يعانيه السوق من وضع كارثي.

الكويت ـ أحمد الزعبي

سجلت األسواق والجمعيات االستهاكية في 
الــكــويــت ارتــفــاعــا ملحوظا فــي أســعــار السلع 
الغذائية مع حلول شهر رمضان،  واملنتجات 
وســـــط ضـــغـــوط شـــرائـــيـــة مــــن قـــبـــل املـــواطـــنـــني 
واملقيمني في ظل الحظر الجزئي الذي تفرضه 
الترويجية  الــعــروض  غابت  بينما  الحكومة، 
عن األسواق. وبحسب تقرير صادر عن اتحاد 
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، اطــلــع عليه »الــعــربــي 
ــادة فـــي أســعــار  ــزيــ ــديـــد«، بــلــغــت نــســبــة الــ الـــجـ
زيــادة  أن  إلــى  املنتجات 150%، مشيرا  بعض 
ــاع الــكــبــيــر من  ــدفـ األســـعـــار جــــاءت بــســبــب االنـ
ــنـــني واملــقــيــمــني لـــشـــراء كــمــيــات  جـــانـــب املـــواطـ
كــبــيــرة مـــن املـــنـــتـــجـــات، بــســبــب ضــيــق الــوقــت 

املسموح للشراء خال الحظر.
الـــــوزراء، مــؤخــرا، تمديد فرض  وقـــرر مجلس 
ــتـــى 22 إبــــريــــل/  ــر الــــتــــجــــول الــــجــــزئــــي حـ حـــظـ
ــدد ســـاعـــات  ــ ــاري، مــــع تـــعـــديـــل عـ ــ ــجـ ــ نـــيـــســـان الـ
الـــحـــظـــر لـــيـــبـــدأ مــــن الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة مـــســـاًء 
وحتى الساعة الخامسة صباحًا، مع السماح 
بالعمل  املــنــازل  إلــى  الطلبات  لخدمة توصيل 
حتى الساعة الواحدة صباحا. وطالب رئيس 
اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة فــهــد الكشتي 
في  الــتــجــول  فــتــرات حظر  بتقليص  الحكومة 

ــام عــلــى الــجــمــعــيــات،  ــزحــ الـــبـــاد لــتــخــفــيــف الــ
الذهاب  باإلضافة إلى ضــرورة تعديل فترات 
إلــــى الــجــمــعــيــات مـــن خــــال الـــبـــاركـــود أو ما 
يـــعـــرف بــنــظــام حــجــز املـــواعـــيـــد. بـــــــدوره، أكــد 
مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، 
الـــــــــــوزارة نــظــمــت  ــــد«، أن  ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ لــ
االستهاكية  الجمعيات  على  رقابية  حمات 
واألسواق املوازية واملتاجر لضبط املخالفني. 
العروض  اختفاء  األسعار مع  ارتفاع  وتزامن 
الترويجية التي طاملا كانت األسواق تشهدها 
فــي مثل هــذه املــنــاســبــات مــن كــل عـــام. وسبق 

أن قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، 
في تصريح خاص، إن الوزارة قد تضطر إلى 
رفـــض الــعــديــد مـــن طــلــبــات تــقــديــم الـــعـــروض، 
ــدم تــــوافــــر الـــــشـــــروط الــصــحــيــة  ــ خــــوفــــا مــــن عــ

والضوابط التي أقرتها وزارة الصحة.
وقــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي مــــروان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن غــاء أسعار  ســامــة، لـــ
ــة األخــيــرة كان  السلع واملــنــتــجــات خــال اآلونـ
بــســبــب اإلجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة، وخــصــوصــا 
التي  التجول  بــإجــراءات حظر  مــا يتعلق  فــي 

قلصت أوقات السماح لشراء السلع.
وأضاف سامة أن غالبية املواطنني واملقيمني 
يــــجــــدون صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــــي إيــــجــــاد الـــوقـــت 
املناسب لشراء السلع أو التسوق، مشيرا إلى 
ضرورة تسهيل اإلجــراءات من خال التوسع 

في منح التصاريح لألسواق املركزية.
وفــــي ســــوق الــتــمــور بــمــنــطــقــة الـــشـــويـــخ؛ أحــد 
ــــم األســــــــواق فــــي الـــكـــويـــت لــبــيــع املــنــتــجــات  أهـ
أحمد  الــجــديــد«  »الــعــربــي  التقى  الرمضانية، 
ــال إنـــه اضــطــر  ــد مـــصـــري، وقــ جــــال، وهـــو وافــ
لــشــراء كــمــيــات قليلة بــاملــقــارنــة مــع الــســنــوات 
املـــاضـــيـــة بــســبــب غــــاء األســــعــــار، مــعــبــرًا عن 
استغرابه من الغاء، بينما األوضاع املعيشية 
بسبب  كبير  بشكل  تأثرت  الوافدين  لغالبية 

جائحة كورونا.

أزمة عقارات 
تونس

الحظر الجزئي يتسبب في ارتفاع معدالت شراء 
السلع )األناضول(

عقوبات النظام ال تمنع انفالت األسواق

أسعار متزايدة للسلع والعروض تغيب

األسعار خارج السيطرة 
والقروض تفاقم األزمة

دخلت السوق العقارية 
في تونس مرحلة حرجة، 

بعدما سجلت األسعار 
قفزات كبيرة، األمر 

الذي تسبب في ركود 
المبيعات، بينما فاقمت 

القروض العقارية 
التي توفرها البنوك 

والمؤسسات المالية 
من حدة األزمة

سورية مال وناس

الكويت

األسر تخصص 
نحو 43% من أجورها 

لسداد الديون

مرسوم جديد يجيز تغريم 
وحبس التجار بدعوى 

حماية المستهلك

الذين يرغبون في اقتناء مساكن عن طريق 
تمويل بنكي أو عقد بيع مرابحة االنتفاع، 
تخفيضًا في الضريبة على الدخل الواجبة 
على دخلهم اإلجمالي لسنة 2021 في حدود 
ديــنــار شهريا )نحو 37 دوالرا( وذلــك   100
شريطة إبرام عقدي اقتناء املسكن والقرض 

أو بيع املرابحة خال العام الجاري. وخال 
الــســنــوات الــخــمــس املــاضــيــة، قــفــز مجموع 
التونسيون  عليها  حــصــل  الــتــي  الـــقـــروض 
ــراء املــســاكــن مـــن 8.2 مــلــيــارات  ــ لــتــمــويــل شـ
إلى   2015 األول  في ديسمبر/كانون  دينار 
حوالي 11.4 مليار دينار )4 مليارات دوالر( 

بيانات  بحسب   ،2020 سبتمبر/أيلول  في 
الــبــنــك املــــركــــزي. وحـــســـب بـــيـــانـــات حــديــثــة 
صـــــادرة عـــن املــعــهــد الــوطــنــي لــاســتــهــاك، 
فـــإن األســــر املــديــونــة تــخــصــص نــحــو %43 
من أجورها لسداد الديون، وقد ترتفع هذه 

النسبة لدى بعض األسر إلى %60.

جائحة كورونا قلصت 
قدرات التونسيين 
على شراء العقارات 
)فرانس برس(

Thursday 15 April 2021 Thursday 15 April 2021
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تــغــّيــر سعر  الطبيعي  مــن  أصــبــح 
ــة الـــــــــواحـــــــــدة أســــبــــوعــــيــــًا  ــعــ ــلــ ــســ الــ
وربــمــا أكــثــر مــن مـــرة فــي محات 
الـــــســـــوبـــــرمـــــاركـــــت فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــــــن املــــــدن 
 هذا االرتفاع ليس مقتصرًا 

ّ
البريطانية، لكن

على بريطانيا، فهو يتكرر كذلك في الواليات 
والعديد  األوروبــــي،  االتــحــاد  ودول  املتحدة، 

من دول العالم. 
ســتــريــت  »وول  بــصــحــيــفــة  تـــقـــريـــر  ويـــشـــيـــر 
ــار املـــــــواد الــغــذائــيــة  ــعــ  أســ

ّ
ــى أن ــ ــال« إلـ ــ ــورنـ ــ جـ

تواصل االرتفاع وتدفع مؤشر التضخم نحو 
واملحدد  املستهدف  املعدل  أي  األحــمــر،  الخط 

بنسبة 2% من قبل البنك املركزي األميركي.
 
ّ
وبــحــســب تــقــريــر الــصــحــيــفــة األمــيــركــيــة، فـــإن

شركة كيمبرلي كارك، كبرى شركات األغذية 
األمـــيـــركـــيـــة تـــخـــطـــط لـــــزيـــــادة أســــعــــار مــعــظــم 

منتجاتها خال الشهر الجاري.
األسعار  املقترحة في  الــزيــادة  الشركة  وتعلل 
بتعويض كلف املواد األولية التي تستخدمها 

الشأن  وفــي  الــغــذائــيــة.  املنتجات  فــي تصنيع 
األميركية،  ميلز«  »جنرال  قالت شركة  نفسه، 
ــــهــــا ســـتـــرفـــع أســــعــــار مــنــتــجــاتــهــا لــتــعــوض 

ّ
إن

االرتـــفـــاع فـــي كــلــفــة الــشــحــن والــتــصــنــيــع. كما 
رفــعــت شــركــة »هـــور مــيــل فــــودز« فــي فــبــرايــر/ 
اللحوم  من  منتجاتها  أسعار  املاضي  شباط 
بسبب ارتفاع سعر الحبوب. وفي لندن، رفع 
الـــعـــديـــد مـــن مـــحـــات الـــســـوبـــرمـــاركـــت أســعــار 
تحت  املاضية  الشهور  خــال  الغذائية  املـــواد 
أسعار  ستواصل  وبينما  مــتــضــاربــة.   حجج 
الــجــاري،  الــغــذاء االرتــفــاع حتى نهاية الشهر 
بحسب توقعات مراكز أبحاث، تثار املخاوف 
العاملية من حدوث مجاعة في الــدول الفقيرة 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ الــتــي تــعــتــمــد عــلــى اســتــيــراد املـ
والحبوب، وال تجد املال الكافي لدفع فاتورة 
ــدوالر.  ــ ــرف الــ الــــغــــذاء وســــط ارتــــفــــاع ســعــر صــ
السلع االستهاكية،  بيانات أسعار  وبحسب 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــــى أعــلــى 
مستوياتها في 7 سنوات خال العام الجاري، 
وســـاهـــمـــت بـــدرجـــة رئــيــســيــة فـــي رفــــع مــعــدل 

التضخم في العديد من دول العالم. 
تايمز«، شهدت أسعار  »فاينانشال  وبحسب 
الــحــبــوب ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة فـــي بـــدايـــة الــعــام 
الـــجـــاري مــقــارنــة بــمــســتــويــات األســـعـــار الــعــام 
املاضي 2020، أي قبل تفشي جائحة كورونا، 
إذ ارتفعت أسعار الذرة الشامية بنسبة %45 
كما  دوالرات،   5.55 منها  الجوال  ليبلغ سعر 
ارتفع سعر فول الصويا بنسبة 56%، ليبلغ 
سعر الجوال منه 13.71 دوالرا. وارتفع سعر 

قفزة بأسعار 
الغذاء

متسوقون في 
سوبرماركت 

)Getty( في لندن
يفاقم االرتفاع المتواصل في أسعار السلع الغذائية من معدل التضخم 
في الدول الغربية، خصوصًا الواليات المتحدة، كما يثير المخاوف من 
مجاعة في الدول الفقيرة التي تواجه، مع زيادة األسعار، ارتفاعًا في 

سعر صرف الدوالر

الصين ترفع من حجم 
تخزين السلع وتهدد 

بموجة جديدة من 
االرتفاع في األسعار

بيتكوين استفادت 
من الطرح وارتفعت 

فوق 64 ألف دوالر 
وسط زيادة التداول

الدين العام األميركي 
يتجاوز 28 تريليون دوالر 

للمرة األولى

االرتفاع المتواصل 
يهدد الدول 

الغربية بالغالء 
والفقيرة بالمجاعة

)Getty( غراف لبيتكوين أمام »كوينبيز« لتداول العمالت المشفرة بباريس)Getty( خطط بايدن التحفيزية تواجة أزمة مالية

لندن ـ العربي الجديد

تفتح شركة »كوينبيز« عبر اكتتاب أسهمها، 
ــبـــورصـــة وول ســتــريــت،  ــــس األربـــــعـــــاء، بـ أمـ
الرقمية لتحول تجارة  أمــام العمات  الباب 
االستثماري  الهامش  من  املشفرة  العمات 
إلى قنوات االستثمار الرئيسية في األسواق 
أكبر  مــن  »كوينبيز«  وتــعــّد  العاملية.  املالية 
الشركات التي تدير منصات تداول العمات 

املشفرة بالواليات املتحدة.
كبيرًا  تحديًا  املستثمرون  يواجه  اآلن،  حتى 
في تقييم أصول الشركة األميركية، وهو ما 
يشكل نقطة ضعف لكوينبيز في سوق منظم 
ويتبع إجــراءات محاسبية دقيقة في تقييم 
األصول مثل وول ستريت، وربما يشكل ذلك 
مخاطر استثمارية بالنسبة للمتداولني في 
املــؤشــري لسهم  السعر  وول ستريت. ويبلغ 
 
ّ
أن يــعــنــي  مــا  »كــويــنــبــيــز« 250 دوالرًا، وهـــو 

 65.3 بنحو  قـــدرت  للشركة  السوقية  القيمة 
مليار دوالر. لكن، هناك تقارير تقدر قيمتها 

السوقية بأكثر من 68 مليار دوالر. 
ــرة يــتــم طــــرح ســهــم فـــي االكــتــتــاب  وألول مــ
ــداول بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــن دون  ــتـ ــلـ ــي لـ ــ ــ األولـ
املـــــرور بــالــبــنــوك االســتــثــمــاريــة الــتــي تــقــوم 
عــــادة بتقييم أســهــم االكــتــتــابــات الــجــديــدة 
قبل طرحها لــلــتــداول. فــي هــذا الــشــأن، قال 
ــارلــــوس دومـــيـــنـــغـــو، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  كــ
لشركة »سيكيوريتايز«، وهي شركة أوراق 
 الــطــرح الــعــام 

ّ
مــالــيــة لــألصــول الــرقــمــيــة، إن

نيويورك ـ شريف عثمان

الـــحـــالـــيـــة  األمــــيــــركــــيــــة،  اإلدارة  تــــوســــع  ــع  ــ مـ
والــســابــقــة، فــي إقـــرار حــزم تحفيز االقتصاد 
مع  فقدوا وظائفهم  الذين  املواطنني  وإنــقــاذ 
ظهور فيروس كوفيد – 19 في الباد وأوامر 
الــحــد مــن انتشاره،  الــتــي استهدفت  اإلغـــاق 
ــة لــيــســجــل  ــيـ ــركـ ــيـ ــع عـــجـــز املـــــوازنـــــة األمـ ــفــ ارتــ
مــســتــوى قــيــاســيــًا جـــديـــدًا يـــقـــدر بــنــحــو 1.7 
األولــى  الستة  الشهور  تريليون دوالر خــال 
مــن الــســنــة املــالــيــة الــتــي بــــدأت أول أكــتــوبــر/ 
تشرين األول من العام املاضي، وهو ما يمثل 
ــان عــلــيــه خــــال نفس  ــا كــ أكـــثـــر مـــن ضــعــف مـ

الفترة من العام املاضي. 
ــيــــونــــات مــن  ــلــ ــتــــة تــــريــ وبــــعــــد ضـــــخ نــــحــــو ســ
الــــدوالرات فــي حــزم اإلنــقــاذ، نصفها تقريبًا 
خال السنة املالية الحالية، واستمرار إغاق 
الــعــامــة واملتنزهات  الــحــدائــق  عــدد كبير مــن 
واملتاحف، كما غيرها من املزارات السياحية، 

ــى الــتــراجــع الــنــســبــي لحصيلة  بــاإلضــافــة إلـ
اإليــــــرادات الــضــريــبــيــة بــعــد انــخــفــاض أربـــاح 
الــشــركــات فــي 2020، وتــراجــع دخـــول األفـــراد 
الـــذيـــن فـــقـــدوا وظــائــفــهــم، اعــتــبــارًا مـــن الــربــع 
الثاني من العام املاضي، قالت وزارة الخزانة 
األميركية يوم االثنني إن عجز املوازنة خال 
شهر مـــارس / آذار املــاضــي وحـــده بلغ 660 
بنفس  مقارنة   %454 بارتفاع  دوالر،  مليار 

الفترة من العام املاضي. 
ورغـــم وصـــول الــديــن الــعــام األمــيــركــي ألعلى 
الشهر  وتـــجـــاوزه  اإلطــــاق،  عــلــى  مستوياته 

املاضي 28 تريليون دوالر للمرة األولــى في 
التاريخ، أعلن الرئيس األميركي جو بايدن، 
الــذي لم يمض على وصوله للبيت األبيض 
أكـــثـــر مـــن ثــمــانــني يـــومـــًا، عـــن خــطــة ضخمة 
لـــتـــحـــديـــث الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي الــــواليــــات 
ــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا 2.3 تــريــلــيــون  املـــتـــحـــدة، تـ
لــتــأتــي أرقــــــام عــجــز املــــوازنــــة وتــزيــد  دوالر، 
مــن صــعــوبــة إقــنــاع أعــضــاء الــكــونــغــرس من 
الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، بــــل وبــــعــــض أعـــضـــاء 
الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، 
بــاملــوافــقــة عــلــى الــخــطــة الــتــي ســتــضــع عبئًا 

جديدًا على املوازنة املأزومة. 
وطــالــبــت مـــايـــا مــاكــجــيــنــيــس، رئــيــســة لجنة 
املــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة املــســؤولــة، املــكــونــة من 
أعضاء من الحزبني، بالبدء الفوري في إعداد 
ــام، مــضــيــفــة في  ــعـ خــطــة لــتــخــفــيــض الـــديـــن الـ
لقاء تليفزيوني »رغم أن جزءًا كبيرًا مما تم 
اقتراضه العام املاضي كان با جدال مبررًا، 
إال أننا أصبحنا اآلن مغمورين بتريليونات 
التي تراكمت علينا«.  الــديــون  الـــدوالرات من 
ــادة  ــ ــ وحــــــــــذرت مـــاكـــجـــيـــنـــيـــس مـــــن تــــأثــــيــــر زيـ

االقتراض على األجيال القادمة.
ــتــــش، الـــــذي شــغــل عــدة  وأشــــــار روبــــــرت رايــ
وظائف في أكثر من إدارة أميركية، وكان من 
بينها توليه وزارة العمل في عهد الرئيس 
األســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون، إلـــى خـــطـــورة نمو 
الدين العام بسرعة تتجاوز نمو االقتصاد، 
ــدام مـــا يتم  ــتـــخـ »وهـــــو مـــا يـــحـــدث عــنــد اسـ
اقتراضه في مشروعات قليلة املساهمة في 

الناتج املحلي اإلجمالي«. 
ــال رايــتــش، الـــذي افــتــخــر بعضويته في  وقـ
تمكنت  الــتــي  الــوحــيــدة  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
لقاء  من تحقيق فائض في ميزانيتها، في 
الــديــن سيكون  ارتــفــاع  أن  أيــضــًا  تلفزيوني 
القدرات  زيــادة  إذا »ساهم في  فقط  مقبواًل 
اإلنــتــاجــيــة املــســتــقــبــلــيــة لـــلـــبـــاد، مـــن خــال 
اســتــخــدامــه فـــي زيـــــادة اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي 

االستثماري«.

ملنصة »كــويــنــبــيــز« يــعــّد »عــامــة فــارقــة في 
ــمـــات املـــشـــفـــرة، إذ ســيــســمــح  ــعـ صـــنـــاعـــة الـ
دون  مــن  للقطاع  بالتعرض  للمستثمرين 

الحاجة إلى امتاك عمات رقمية فعلية«. 
ــال خــبــيــر الـــعـــمـــات املــشــفــرة  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
بنيويورك ديفيد جونز، في تعليقات ملجلة 
»فوربس« األميركية، أمس األربعاء: »اكتتاب 
العمات  لــتــحــول  رئيسية  خــطــوة  كوينبيز 

املشفرة نحو قنوات االستثمار الرئيسية«. 
وبــحــســب قــنــاة »ســــي إن بـــي ســــي«، ارتــفــع 
ــل »كــويــنــبــيــز« بــنــحــو 9 أضـــعـــاف خــال  دخـ
الربع األول من العام الجاري، إلى 1.8 مليار 
السوقية  القيمة   

ّ
أن محللون  ويـــرى  دوالر. 

للشركة ربما ترتفع بسرعة إلى 100 مليار 
دوالر. وهذا الرقم أعلى من قيمة الشركتني 
نــيــويــورك،  بــورصــة  تــديــران تشغيل  اللتني 

وهما بورصتا إنتركونتننتال وناسداك.
وقــــالــــت »كـــويـــنـــبـــيـــز« فــــي طـــلـــب تــســجــيــلــهــا 
ــبـــورصـــة األمـــيـــركـــيـــة، أمـــس  ــالـ لـــاكـــتـــتـــاب بـ
ــهــا شــركــة تــخــضــع لـــإجـــراءات 

ّ
األربـــعـــاء، إن

ــع مــجــمــوعــة  ــــات مــ ــراكـ ــ ــيــــة، ولـــديـــهـــا شـ ــالــ املــ
ها حــذرت مــن تغيير اإلجـــراءات 

ّ
بــنــوك، لكن

املالية بما يؤثر سلبًا على تــداول العمات 
ــارة إلــــى تــعــلــيــقــات  ــ ــك فـــي إشــ ــ الــرقــمــيــة، وذلـ
أدلت بها وزيرة الخزانة األميركية جانيت 
 عملة 

ّ
إن الشهر املاضي، وقالت فيها  يلني، 

بــيــتــكــويــن وغــيــرهــا مـــن الــعــمــات الــرقــمــيــة 
قد  والحكومة  للمضاربة،  حاليًا  تستخدم 
تــحــّد مــن تــداوالتــهــا فــي املستقبل. وساهم 

اكتتاب »كوينبيز« في زيادة كبيرة بالنسبة 
للعمات الرقمية، إذ تخطى سعر بيتكوين 
64 ألف دوالر، لتصل العملة الرقمية األشهر 
ــديــــدة هــــي األعـــلـــى  ملـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة جــ
عــلــى اإلطــــاق فــي تــاريــخ الــعــمــل. وارتــفــعــت 
بيتكوين بأكثر من 6% بينما قفزت قيمتها 
دوالر.  تريليوني  مستويات  إلــى  السوقية 
بأكثر  الرقمية  العملة  قيمة  وقــد تضاعفت 
مــن الضعفني هـــذا الــعــام، وتــمــثــل الــيــوم ما 
 عـــن نــصــف الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 

ً
يــزيــد قــلــيــا

حوالي  تبلغ  التي  املشفرة  العمات  لسوق 
 قيمتها أقل بقليل 

ّ
2.1 تريليون دوالر، أي أن

من القيمة السوقية لشركة »آبل«.
وتعّد »كوينبيز« منصة مربحة للمتعاملني 
فــي العمات املــشــفــرة، وقــد أبلغت عــن نمو 
قــــوي فـــي اإليـــــــــرادات، مـــا يــمــكــن أن يــســاعــد 
بشكل أكبر في بيع وشراء العمات الرقمية 

كعمل تجاري، وفقا لقناة »سي إن إن«. 
ــويـــن، أمــــس  ــكـ ــتـ ــيـ ــت ارتـــــفـــــاعـــــات بـ ــمــ ــاهــ وســ
األربـــعـــاء، فــي زيـــادة حجم الـــتـــداوالت فيها 
الــــثــــاثــــاء،  نـــحـــو 24% عــــن تــــــــــداوالت يــــــوم 
وبلغت تـــداوالت الــــ24 ساعة األخــيــرة نحو 
الــعــمــات  ســجــلــت  كـــمـــا  دوالر.  مـــلـــيـــار   63
املشفرة الرئيسية األخرى ارتفاعات أقل من 
أكبر  ثاني  إيــتــريــوم،  ارتفعت  إذ  بيتكوين، 
العمات املشفرة من حيث القيمة، إلى أعلى 
مستوى على اإلطاق، فزادت بنحو 4% إلى 
مستويات 2246 دوالرًا، بينما قفزت القيمة 
السوقية إليتريوم أكثر من 14 مليار دوالر، 
زالت  إلى مستويات 259 مليار دوالر. وما 
البديلة  العمات  بــني  تـــداواًل  األكــثــر  العملة 
ــل، تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــجــاذبــيــة  ــبــ الــــكــــبــــرى، ريــ
االستثمارية التي تعيشها خال الجلسات 
املاضية، لترتفع خال تلك اللحظات بأكثر 
من 23% صعودًا إلى مستويات 1.7 دوالر. 
وقفزت القيمة السوقية لعملة ريبل الرقمية 
إلى 77 مليار دوالر، بزيادة بلغت نحو 13 

مليار دوالر.

عجز موازنة يضع بايدن في ورطة»كوينبيز« تنقل العمالت المشفرة إلى وول ستريت

القمح بنسبة 16% واألرز بنسبة 27%.  ويرجع 
خــبــراء ارتــفــاع أســعــار األغــذيــة فــي العالم إلى 
أربــعــة عــوامــل رئيسية، وهـــي: تفشي جائحة 
ــداد الــعــاملــيــة، وارتــفــاع  كــورونــا وســاســل اإلمــ
الــبــحــري، والــظــروف املناخية  أســعــار الشحن 
ــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة،  غـــيـــر املـــؤاتـــيـــة فــــي دول أمـ
ولـــجـــوء بــعــض الــــــدول املـــســـتـــوردة لــلــحــبــوب 

في صناعة املواد الغذائية.  وتعّد الصني من 
ــدول املــســتــوردة لــلــحــبــوب فــي الــعــالــم.  أكــبــر الــ
 جــائــحــة كـــورونـــا أجــبــرت الــعــديــد من 

ّ
كــمــا أن

الدول على زيادة مخزوناتها من الحبوب في 
أعقاب عرقلة الجائحة وما تاها من عمليات 
ــتــــصــــادي واملــــطــــارات  اإلغــــــــاق، لــلــنــشــاط االقــ
ــل  ــر بــــني الــــــــــدول، وخــــطــــوط وســـاسـ ــابــ ــعــ واملــ

للمستقبل.   تحسبًا  مــخــزونــاتــهــا  زيــــادة  إلـــى 
ــا، وســط   جــائــحــة كــــورونــ

ّ
ــــرى مــحــلــلــون أن ويـ

التفشي السريع للموجة الثالثة للفيروس في 
أوروبا، ترفع املخاوف بشأن النقص الذي قد 
وتدفع  العاملية.  الحبوب  ــدادات  إمـ على  يطرأ 
الكبرى لتخزين  الـــدول  املــخــاوف بعض  هــذه 
الحبوب، خصوصًا القمح والسلع املستخدمة 

اإلمــــــداد. كــمــا تـــأثـــرت األســـعـــار كــذلــك بــاملــنــاخ 
الجاف في أميركا الجنوبية التي تمد العالم 
بفول الصويا والذرة الشامية، باإلضافة إلى 

عرقلة عمليات الشحن. 
 تـــطـــور الــطــلــب الــصــيــنــي 

ّ
ويـــــرى مــحــلــلــون أن

خـــال الـــعـــام الـــجـــاري ســيــكــون مـــن املـــؤشـــرات 
ــار الــحــبــوب،  ــعـ املــهــمــة فـــي تــحــديــد حـــركـــة أسـ

يقطنها  بالسكان  مكتظة  دولــة  الصني   
ّ
إن إذ 

أكثر من 1.4 مليار نسمة ومع تزايد النمو في 
شــريــحــة الطبقة الــوســطــى يــــزداد االســتــهــاك 
ضغوط  ملواجهة  الصني  وتتحسب  الــغــذائــي. 
من  الحظر  مرحلة  إلــى  تصل  ربــمــا  سياسية 
قبل الـــدول الــغــربــيــة، ولــذلــك تــواصــل عمليات 
زيادة املخزونات من الغذاء والسلع األساسية 
مــثــل الــنــفــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي. واســــتــــوردت 
ــام املـــاضـــي كــمــيــات كــبــيــرة  ــعـ الـــصـــني خــــال الـ
مــن الــحــبــوب، بــلــغــت 5 مــايــني طــن مــن الـــذرة 
اســتــوردت نحو 11 مليون طن  الشامية. كما 
من الذرة الصفراء. ويرى خبراء في تعليقات 
 املــشــتــريــات الــصــيــنــيــة ربــمــا 

ّ
بـــهـــذا الـــشـــأن أن

ستتسبب في مزيد من ارتفاع األسعار، خال 
الفترة املقبلة.

ــة  ــذيـ ــالـــت مــنــظــمــة األغـ ــــي الــــشــــأن نـــفـــســـه، قـ وفـ
والــــــزراعــــــة الـــتـــابـــعـــة لــــألمــــم املـــتـــحـــدة )فـــــــاو(، 
العاملية  الــغــذاء  أســعــار   

ّ
إن املــاضــي،  الخميس 

ــتـــوالـــي في  ارتـــفـــعـــت لــلــشــهــر الـــعـــاشـــر عــلــى الـ
أعـــلـــى  إلــــــى  لـــتـــصـــل  ــي،  ــ ــاضــ ــ املــ آذار  مـــــــــارس/ 
ــران 2014،  ــزيــ مــســتــويــاتــهــا مــنــذ يـــونـــيـــو/ حــ
ــــوت الــنــبــاتــيــة  ــزيـ ــ ــار الـ ــعــ ــزات ألســ ــفــ ــادة قــ ــيـ ــقـ بـ

واللحوم ومنتجات األلبان. 
وبــلــغ متوسط مــؤشــر »فـــاو« ألســعــار الــغــذاء، 
ــذي يــقــيــس الــتــغــيــرات الــشــهــريــة لــســلــة من  ــ الـ
الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات األلبان 
والــلــحــوم والــســكــر، 118.5 نقطة فــي مـــارس/ 
 عند 

ً
املاضي مقارنة بقراءة معدلة قليا آذار 

املـــاضـــي.  ــرايـــر/ شـــبـــاط  ــبـ فـ فـــي  نــقــطــة   116.1
وكانت القراءة السابقة لفبراير/ شباط 116.0 
نقطة. وقالت »فــاو« ومقرها رومــا، في بيان، 
 مــحــاصــيــل الــحــبــوب الــعــاملــيــة مــا زالـــت في 

ّ
إن

طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي 
املــؤشــرات األولية تفيد   

ّ
أن في 2020، مضيفة 

بزيادة جديدة في اإلنتاج هذا العام. ورفعت 
»فاو« توقعاتها ملوسم الحبوب في 2020 إلى 
2.765 مليار طن من تقدير سابق عند 2.761 
ــادة اثــنــني في  ــ مــلــيــار طـــن، مــمــا يــشــيــر إلـــى زيـ

املائة على أساس سنوي.
ويلفت مؤشر »منظمة األغذية والزراعة« إلى 
 أســعــار األغــذيــة بلغت أعــلــى مــســتــوى لها 

ّ
أن

 118.5 لتسجل  2014؛  حــزيــران  يــونــيــو/  مــنــذ 
قدرها  بــزيــادة  آذار 2021،  مـــارس/  فــي  نقطة 
بــفــبــرايــر/ شـــبـــاط 2021.   

ً
مـــقـــارنـــة نــقــطــة   2.4

وقــــد ســجــلــت قــيــمــة املـــؤشـــر ارتـــفـــاعـــًا للشهر 
العاشر على التوالي؛ ويرجع ذلك إلى تحسن 
املؤشرات الفرعية للزيوت النباتية، واللحوم، 

ومنتجات األلبان.

التي  دوجــكــويــن  عملة  ارتــفــعــت 
»إيــلــون  عملة  ــم  اس عليها  يطلق 
طــرح  بــعــد   %83 بــنــســبــة  مـــاســـك« 
ستريت.  وول  ســوق  في  »كوينبيز« 
مستويات  إلى  دوجكوين  ارتفعت 
دوالر،   0.07302 مقابل  دوالر   0.133
أمس  تعامالت،  بعض  في  وبلغت 
دوالر.   1.42 مــســتــويــات  األربـــعـــاء، 
لعملة  السوقية  القيمة  وقــفــزت 
دوجكوين من مستويات 9.1 مليارات 
دوالر إلى أكثر من 17.14 مليار دوالر، 

بزيادة بلغت نحو 8 مليارات دوالر.

ارتفاع عملة »إيلون ماسك«

أسواق

أحدث اكتتاب »كوينبيز« 
ثورة نوعية في االستثمار 

بالعمالت المشفرة، 
إذ نقلها تدريجيًا من 

الهامش إلى أسواق المال

رؤية

جواد العناني

بالنسبة للمتعّبدين الناسكني واملراعني للصيام األكبر من أهل 
النفس وتربيتها  الديانة املسيحية، فإن الصوم يعني حرمان 
ــواء كــانــت  ــل مـــا هـــو مـــن الــحــيــوانــات، ســ عــلــى االبــتــعــاد عـــن أكـ
دواب تمشي على أربــع، أم طيورًا، أم زواحــف، أم أسماكا عدا 

القشريات.
وهذا ال يعني االمتناع عن أكل اللحوم فقط، ولكن يعني الّصوَم 
عن تناول منتجات الحيوانات من أجبان وألبان وغيرها. إذن، 
الناس عليه،  الحرمان مما تعّود  هي رياضة في الصبر على 

وهو بذلك صوم عبادة.
ــل املــنــتــجــات  ــإن الـــحـــرمـــان مـــن أكــ بــالــنــســبــة لــالقــتــصــاديــني، فــ
الحيوانية يعني انخفاض الطلب عليها، ما يدفع إلى انخفاض 
أسعارها في األســواق، أو أن يسعى التجار إلى عدم عرضها 

في األسواق من األصل، حتى ال يهبط سعرها كثيرًا. 
 أغلى ثمنًا 

ً
ولذلك، التوقف عن أكل اللحوم واأللبان، وهي عادة

من األصناف النباتية، وهبوط كلفة الغذاء خالل مدة الصيام 
الــبــالــغــة أربــعــني يــومــًا أو أكــثــر يعني زيــــادة فــي الــدخــل، يمكن 
أنــواع أخــرى من االستهالك، أو قد تعني زيادة  توجيهها إلى 

االدخار. 
وليس هنالك دراسات إحصائية أو قياسية أعرفها لتقدير أثر 
 )Compensatory effect( الدخل وأثر التعويض االستهالكي
جرى وتتابع ملا لها 

ُ
ملثل هذا الصيام. وهي دراسة تستحق أن ت

من فوائد للمنتجني والبائعني، خصوصا أن هذا الصيام يمتد 
من 40 - 46 يومًا حسب الطائفة الدينية.

الطلب الموسمي
عنى بالطلب املوسمي. 

ُ
ويقع هذا التحليل ضمن الدراسات التي ت

ولكن عدم دراسة أثر الصيام ال يعني أن الطلب املوسمي غير 
مدروس، فمناسبة أعياد البالد تفتح الشهية على االستهالك 

من نواٍح كثيرة، سواء لشراء الهدايا لألسرة أو األحبة. 
ــنـــاس بـــشـــراء ســلــع مــعــيــنــة، مــثــل أشــجــار  ويــرتــفــع اهــتــمــام الـ
كــريــســمــاس وزيــنــتــهــا، وديــــك الــحــبــش )تـــيـــركـــي(، والــحــلــوى، 
واملالبس. وِفي بعض الدول تبلغ املبيعات في شهري نوفمبر/ 
الــثــانــي وديــســمــبــر/ كـــانـــون األول حـــوالـــي 20% من  تــشــريــن 
الــواليــات  فــي  التجزئة  بيع  ملحالت  السنوية  املبيعات  مجموع 

املتحدة وكندا وبعض الدول األوروبية.
أمـــا املــســلــمــون، فــيــصــومــون شــهــر رمــضــان مــن الــفــجــر حتى 
املغيب بني 29 - 30 يومًا. وبسبب أن شهر رمضان هو أحد 
األشهر القمرية، فإن موعده السنوي يتنقل باستمرار حسب 
إلى آخر.   من شهر 

ً
الروزنامة الشمسية. والعيد يأتي متنقال

ويعود إلى ما ابتدأ به بعد قرابة 33 سنة. وهذا ينطبق أيضًا 
على موسم الحج وعيد األضحى الذي يليه.

وقد وجدُت دراسات حول تأثير ممارسة التعاليم الدينية على 
أبرزها، دراســة صــادرة عن  النمو االقتصادي والسعادة. من 
 National Bureau of( االقــتــصــادي  للبحث  القومية  الهيئة 
Economic Research( الواقعة في مدينة واشنطن. ونشرت 
فيليبي  بها هما  قاما  الــلــذان  والباحثان  عــام 2013.  الــدراســة 
دروت  ياناجيزاوا-  وديفيد   )Filipe Campante( كامبانتي 
زت على دراسة تأثير 

ّ
)David Yanagisawa Droht(. وقد رك

صيام شهر رمضان على النمو االقتصادي والسعادة. 
خِدمت فيها وسائل 

ُ
وقد وجدت الدراسة محايدة وعلمية، واست

رياضية متعّددة. والنتيجة التي وصل إليها البحث أن الصيام 
يقلل من نسبة النمو االقتصادي، ولكنه يزيد مستوى السعادة 
والرضا. وال يعود سبب التراجع بالضرورة إلى الصيام، ولكنه 
ممارستها،  يريد  التي  للمهنة  املسلم  الفرد  باختيارات  يتأثر 
، ولــيــس بسبب الــصــيــام. 

ً
حــيــث ال يــكــون متحمسًا لــهــا أصــــال

الــدراســة أن عوامل خارجية ليس لها عالقة بالصيام  وأكــدت 
هي التي تغري باتخاذ الصيام حجة لتقليل ساعات العمل.

الصوم والنمو االقتصادي
وهنالك دراســاٌت عديدة عن أثر املمارسات الدينية على النمو 
االقتصادي. ولكن ما لم أجده واضحًا ومدروسًا دراسة علمية 
هــو أثـــر الــصــيــام عــلــى االســتــهــالك. ومـــن الـــواضـــح أن النتائج 
سوف تتفاوت من دولة إلى أخرى، وبني فئة من املسلمني وفئة 
مارس، وأن 

ُ
أخرى، فهنالك من يرى أن الصيام عبادة يجب أن ت

للنفس  امتحان  الصيام هو  أن  الدليل على  فيها  املسلم  يقّدم 
ومثابرتها.

الفقراء واملحرومني. وهو أيضًا  وهو كذلك دعم للمشاعر مع 
شهر الوفاء بفريضة الزكاة وصدقة الفطر. وهو ليس شهرًا 

للكسل، واإلفراط في تناول األكل واألطايب من الطعام. 
وهــنــالــك مــن يــرى فــي الــصــيــام مشقة، وأن الجسم يــكــون في 
آخــر الــيــوم بحاجة إلــى الــطــعــام الــدســم، والـــشـــراب، خصوصا 
الدسمة،  الحلويات  وإلــى  والــخــّروب،  والعرقسوس  الــديــن  قمر 
حلب  وكرابيج  )العوامة(  القاضي  ولقمة  والكنافة  كالقطائف 

والبقالوة والزالبية وغيرها.
ــادة  ــ ــى زيـ ــ إلـ الــــواضــــح أن كــــل اإلحـــــصـــــاءات تــشــيــر  إذن، مــــن 
التبضع  التسوق،  ناحية  االستهالك في شهر رمضان. ومن 
وزيارة األسواق في أثناء الصوم يفتحان الشهية على املبالغة 

في الشراء، خصوصا في األيام األولى من رمضان.

السلع الموسمية
وهنالك سلع موسمية إما أنها حكر على رمضان، أو أن الطلب 
عليها يزداد خالل الشهر. ومن السلع الخاصة بشهر رمضان 
القمر  أو  العربي، وشــراب املشمش  الشرق  بــالد  القطائف في 
دين. بينما يزداد الطلب في هذا الشهر على التمور والحلويات 
والــشــوربــات وغــيــرهــا. ولــكــن أهمية املــوســم تتجلى أكــثــر في 
الشكوالتة،  أو  )املــعــمــول(،  املحلى  كالكعك  الــعــيــد،  مشتريات 
األقـــارب وتقديم  العيد خصوصا األطــفــال، وزيـــارة  ومــالبــس 

الهدايا النقدية أو العينية لألطفال والنساء.
أثــره تجرى في  اقتصاديات الصيام كثيرة، ومعظم دراســات 
االستهالك وممارسة  أساليب  فهم  أن  علمًا  دول غير عربية، 
أثر  الــدراســة، ملا لها من  العمل والتكافل هي مظاهر تستحق 
اإلنتاجية  وزيـــادة  املختلفة،  السلع  على  والطلب  العرض  على 

االجتماعية.

اقتصاديات الصيام
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دالل البزري

نـــقـــاط مــهــمــة يــثــيــرهــا مــثــقــفــون ســـوريـــون 
يــســاريــون، فــي مــوقــع »الــجــمــهــوريــة«، عبر 
إن  مــنــهــا   :)2021/3/27( مــفــتــوحــة  رســالــة 
ــار ثـــورة  الـــثـــورة الــســوريــة ُهـــزمـــت، وإن إطــ
الــــــذات،  لــتــعــريــف  يـــُعـــد صـــالـــحـــًا  ــم  لــ  2011
الخـــتـــيـــار  أو  الـــتـــحـــالـــفـــات،  لـــصـــيـــاغـــة  وال 
مجموعة  الــرســالــة  فتقترح  االصــطــفــافــات، 
ــداف والــتــصــورات املــتــقــّدمــة. ولكن  مــن األهــ
الطاغي عليها نقدها موقف التجاهل الذي 
ــخــذه الــيــســاريــون املــمــانــعــون، السوريني 

ّ
يــت

واللبنانيني، من اإلمبرياليات املختلفة على 
أرض ســوريــة حــالــيــًا. تــعــّدد الــرســالــة هــذه 
اإلمــبــريــالــيــات: روســـيـــة، إيــرانــيــة، صينية. 
ــعــفــي اإلمــبــريــالــيــة الــقــديــمــة، الـــواليـــات 

ُ
ال ت

املــتــحــدة، مـــن آثــــام ارتــكــبــتــهــا فـــي عصرها 
الـــذهـــبـــي، فــيــتــنــام، أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وال 
أفغانستان..  الــعــراق،  انــحــدارهــا،  في عصر 
ولــكــنــهــا تــاحــظ أن دور هـــذه اإلمــبــريــالــيــة 
»غــيــر مـــركـــزي« فـــي الــــذي يــحــصــل اآلن في 

سورية. 
املمانعني  على  مآخذها  الــرســالــة  وتتابع 
اليساريني: اعتبارهم أن كل حركة تطالب 
بالضرورة  بالديمقراطية في سورية هي 
األميركية  الغربية،  اإلمبريالية  نتاج  مــن 
د  خــصــوصــا، وأن املــطــالــبــني بــهــا هــم مــجــرَّ
ــلــني 

ّ
»مــتــحــّمــســني لــقــلــب الـــنـــظـــام«، أو مــغــف

الغربية،  السياسية  املصالح  وغافلني عن 
ما يسمح ألولئك املمانعني بالسكوت عن 
جــرائــم بــشــار األســـد وحــلــفــائــه عــلــى أرض 
ســوريــة، فيما ليس فــي وســع أحــد نكران 
هــذه الــجــرائــم.  وتنتهي الــرســالــة بسحب 

حلمي األسمر

أفتح، قبل أيام، شاشة الحاسوب خاصتي، 
ــــاول أن  ــرة أحـ مـــحـــاوال الــكــتــابــة، وفـــي كـــل مـ
أصــابــعــي، وال  ترتجف  الكيبورد  »أداعــــب« 
أستطيع أن أخــط حرفا واحـــدا، منذ تركت 
العمل في اإلعــام الرسمي وشبه الرسمي 
في األردن، قبل سنوات، شعرت أنني أتحّرر 
شيئا فشيئا من الرقابة الذاتية التي غدت 
رادعا شديد املراس للجم أي تعبير حقيقي 
ملــا يــجــول فــي خــاطــر كــاتــب امتهن الكتابة 

منذ عقود.
في وقت ما، جمعت املقاالت التي »شطبها« 
»الدستور«  تحرير  لرئيس  األخضر  القلم 
)األردنــــــيــــــة( نــبــيــل الـــشـــريـــف، رحـــمـــه الـــلـــه، 
التحرير، وغــدا وزيرا  وحينما ترك رئاسة 
ــط لنشر تــلــك املــقــاالت 

ّ
لــإعــام، بـــدأت أخــط

النشر«  في كتاٍب، يحمل اسم »ممنوع من 
وطـــرأ لــي فــي حينها أن أطــلــب مــن الــوزيــر 
عزمت  وحينما  لــلــكــتــاب،  مــقــدمــة  يكتب  أن 
عــلــى تــنــفــيــذ خــطــتــي، بــحــثــت عـــن املـــقـــاالت 
املــمــنــوع نــشــرهــا، فلم أجــدهــا، فقد ضاعت 
فجأة، ولم أعثر عليها، فبقيت ممنوعة من 
ه 

ُ
النشر، ولم ينشر منها شيء إال ما نشرت

عــلــى صفحتي عــلــى »فــيــســبــوك« فــي ذروة 
انزعاجي من حجبها عن عيون القّراء، بعد 

كل منع.
الرسمي، كوكالة  اإلعــام  النشر في  عملية 
باعتبارها  التي تصنف  األردنــيــة،  األنــبــاء 
األردنية،  الدولة  لخطاب  الرسمية  املنّصة 
ــر« شـــديـــدة  ــ ــــاتـ ــفـ ــ ــــن »الـ تـــخـــضـــع لـــجـــمـــلـــة مـ
الحساسية، بحيث ال يخرج على نشرتها 
الــعــامــة إال مــا يــتــم املــوافــقــة عــلــيــه مــن عــدد 
مــن »املـــســـؤولـــني«. وأذكــــر إّبــــان عــمــلــي بها 
فـــي مــقــتــبــل مــســيــرتــي املــهــنــيــة أنــنــي بثثُت 
على النشرة العامة »خطأ« خبرا كان معّدا 
للنشر على النشرة الخاصة التي ال تصل 
إال لعدد محدود من املسؤولني، وقد قامت 
الدنيا يومها على رأسي، وزارنا في الوكالة 

أنور الجمعاوي

استضاف برنامج »هذا املساء« على القناة 
الفرنسية الخامسة )10مارس/ آذار 2021(، 
سورمان  غي  األميركي  الفرنسي/  الكاتب 
ــفــه »قــامــوســي من 

ّ
ــا(، لــتــقــديــم مــؤل ــامــ )77عــ

الــذي   ،)Dictionnaire du Bullshit( الــهــراء« 
عرض فيه مسيرته الفكرية، وأهّم األحداث 
والــشــخــصــيــات الــشــهــيــرة الـــتـــي عــايــشــهــا. 
وكــــان بــاعــثــا لــلــدهــشــة والــــذهــــول أن يــقــول 
ــفــه فــي املــيــول 

ّ
ــــه فــّصــل فــي مــصــن

ّ
الــكــاتــب إن

الصيت،  ذائع  الفرنسي،  للمفّكر  الغلمانية 
»هــذا  قــائــا:   ،)1984  -1926( فــوكــو  ميشيل 
انتهاكات  مــن  ارتكبه  مــا  فظيع..  الشخص 
في حق أطفال تونسيني أمر شاهدته. كان 
 
ْ
ِدن

ُ
ي لم أ

ّ
غلمانيا )بيدوفيل(، وأنا نادم ألن

تلك األفعال املشينة وقتئذ. لم تكن مسألة 
ــلـــوغ مـــطـــروحـــة فــــي ذهـــنـــه أصــــــا، كـــان  ــبـ الـ
ينتهك أطفاال من غير الجنس األبيض. لم 
ها أفعال قبيحة جّدا«. 

ّ
يكونوا فرنسيني.. إن

وأّكــد ســورمــان، في تقرير نشرته صحيفة 
تايمز البريطانية )28 مارس/ آذار 2021(، 
فوكو  الفيلسوف  أن  كامبل،  ماثيو  وأعـــّده 
اعــتــدى جــنــســًيــا عــلــى أطــفــال خـــال إقامته 
الــقــرن املــاضــي،  بــتــونــس أواخــــر ستينيات 
ولم يكن ليتجرأ على فعل ذلك في فرنسا. 
 تــصــرفــات املفكر 

ّ
وشــــدد املــتــحــدث عــلــى أن

الــشــهــيــر ذات بــعــد إمــبــريــالــي )إمــبــريــالــيــة 
ــا عــــن نـــدمـــه لـــعـــدم إبــــاغ  ــربـ ــعـ بـــيـــضـــاء(، ُمـ
الــوقــت،  ذلــك  فــي  فــوكــو  الشرطة بتصّرفات 
ه 

ّ
أو شجبها في وسائل اإلعــام. وأفــاد بأن

الــتــقــى فــوكــو فـــي عــطــلــة عــيــد الــفــصــح عــام 
1969 في مدينة سيدي بوسعيد القريبة من 
العاصمة تونس، وكان في رفقته أصدقاء، 
بينهم ثــاثــة صــحــافــيــني، كــانــوا عــلــى علم 
ة لـــفـــوكـــو وانــتــهــاكــه 

ّ
بـــاملـــمـــارســـات الـــــشـــــاذ

هم 
ّ
الحرمة الجسدية ألطفال تونسيني. لكن

 فوكو 
ّ
موا على ذلك، ألن

ّ
آثروا الصمت، وتكت

كان ُيعتبر ملك الفلسفة، ويعّد بمثابة اإلله 
في فرنسا.

مـــن الــنــاحــيــة اإلبــيــســتــيــمــيــة، يــعــتــبــر فــوكــو 
ــــام مـــا تـــعـــرف بــالــفــلــســفــة الــحــداثــيــة  مـــن أعـ
ــة، ويـــنـــتـــمـــي إلـــــى تــــّيــــار قـــطـــع مــع  ــتـــوحـ ــفـ املـ
النباء  فلسفة  أعــنــي  الــتــقــلــيــديــة،  الفلسفة 
والـــبـــورجـــوازيـــة، واملــثــالــيــات األفــاطــونــيــة. 
ـــر فـــوكـــو ملـــا تــســّمــى فــلــســفــة الــهــامــش 

ّ
ونـــظ

لـــة املــمــنــوعــات )الـــســـجـــن، الــســلــطــة،  ومـــســـاء
الـــشـــذوذ الجنسي،  الــجــنــســانــيــة، األخـــــاق، 
ليست  الــســلــطــة   

ّ
أن ويــعــتــبــر  الــــجــــنــــون...(. 

ممركزة في النظام السياسي فقط، بل هي 
ى، فالسلطة يمكن 

ّ
مبثوثة في مجاالت شت

أن تــكــون ســيــاديــة أو تــأديــبــيــة أو حــيــويــة.. 
ياتها عديدة، وهي غير 

ّ
وهي نسبّية، وتجل

ووضــع  السياسي.  الجانب  على  مقصورة 
املعرفة،  أركيولوجيا  نظرية  فوكو  ميشيل 
نا ال يجب أن نتعامل مع 

ّ
وبنّي من خالها أن

مات نهائية. 
ّ
األفكار والقيم باعتبارها مسل

بل يجب أن نحفر في تاريخها، وسيرورتها، 
وصـــيـــرورتـــهـــا، وخــلــفــيــاتــهــا وتــداعــيــاتــهــا، 
ونـــقـــوم بــتــنــزيــلــهــا فـــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي 
املحّدد، وفضائها اإلبيستيمي املخصوص، 
ــف نسبيتها وزمــنــيــتــهــا.  وكــان 

ْ
بــغــايــة كــش

لــتــونــس فــضــل كــبــيــر عــلــى مــيــشــيــل فــوكــو، 
ــيــة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 

ّ
فــقــد دّرس فـــي كــل

 ،)1969 -1965( الــعــاصــمــة  فــي  واإلنــســانــيــة 
وســكــن مــديــنــة ســيــدي بــوســعــيــد الجميلة. 
ــفــه »حــفــريــات املــعــرفــة« )1969(، 

ّ
وكــتــب مــؤل

ــه لم يعش ربيع الثورة 
ّ
في تونس. وقــال إن

ــار 1968(،  الــثــقــافــيــة فــي فــرنــســا )مـــايـــو/ أيــ

»أنهم  املمانعني:  هــؤالء  عــن  اليسار  صفة 
ال يــنــتــمــون حــقــًا لــهــذا الــتــيــار )الــيــســاري(. 
لليسار من ينحاز،  ينتمي  أن  إذ ال يمكن 
 أو ضــمــنــًا، لــنــظــام األســـد الــقــاتــل، 

ً
صــراحــة

وال من يوّجه اتهامات انتقائية وانتهازية 
»إمـــبـــريـــالـــيـــة« بــحــجــج مـــســـتـــمـــّدة مــن  بـــالــــ
تصّوره الخاص لليسار، بداًل من مناهضة 
ــســقــة ومــبــدئــيــة، 

ّ
اإلمــبــريــالــيــة بـــصـــورة مــت

وعــلــى نــطــاق عــاملــي، تــعــتــرف بــالــتــدخــات 
اإلمبريالية من كل األطــراف، وال تستثني 
ــــصـــــني«. وبــعــد  مــنــهــا روســــيــــا وإيــــــــران والـ
إخــــراج الــيــســاريــني املــمــانــعــني مــن صفوف 
اليسار، تنتهي الرسالة بوصف طبائعهم: 
 
ً
»عديمي املبادئ، كسالى، حمقى«. راصدة
مـــشـــكـــلـــتـــهـــم األســـــاســـــيـــــة، أنــــهــــا »مــشــكــلــة 

أخاقية«. 
الـــرّد كــثــيــرًا، بفضل هــّمــة اإلعــام  ال يتأخر 
الــلــبــنــانــي املـــمـــاِنـــع، فــيــكــون مــلــفــًا فـــي أهــم 
ــّمـــيـــه  مــــــنــــــابــــــره. نـــقـــتـــطـــف بــــعــــض مــــــا يـــسـ
 في 

َ
الــذي حصل »ردوده« على الرسالة: أن 

ســوريــة منذ عشر ســنــوات لــم يكن »ثــورة« 
ــذا »اإلعـــــــام« )مــوقــع  إنـــمـــا »أزمـــــــة«، وأن هــ
الــجــمــهــوريــة( الــــذي صــــدرت عــنــه الــرســالــة 
ممّول من الغرب اإلمبريالي، وأن ثّمة عاقة 
والــغــرب:  الرسالة  أصــحــاب  بــني  »زبائنية« 
يعطيهم املال مقابل إطاقهم مواقف مؤيدة 
له، وأن هذا »اليسار« الصادرة عنه الرسالة 
أّيـــد غـــزو الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، هــو نفسه 
يريد، بعد الغزو األطلسي لليبيا وسقوط 
القذافي، أن يحصل ما يشبهه في سورية، 
وهو يسار جبهة النصرة، صاحب األدوار 
وأن  اإلســامــيــة«،  املجموعات  مــع  يلية 

َ
»الذ

سورية تتصّدى ملؤامرة إمبريالية أميركية 

إلــيــهــمــا. ولــكــنــهــا اآلن تــحــتــانــيــة، خــلــفــيــة، 
ــم املــتــحــدة، حيث  ــ تــجــاريــة، »أمــمــيــة« )األمـ
تجهض الــصــني، صــاحــبــة فــيــتــو، كــل قــرار 
لصالح الشعب السوري( إلخ. والغرب في 
م امللف 

ّ
هذه اللعبة يبدو هامشيًا، فهو سل

لــإمــبــريــالــيــات الــجــديــدة، إمـــا ألنـــه لــم يعد 
يــرى فــي الــشــرق األوســـط مصالح حيوية 
له، أو ألن هذه اإلمبرياليات، على اختاف 
درجــاتــهــا وأســلــوبــهــا، أصــبــحــت أقـــوى من 

الغرب، ليس في شرق املتوسط وحسب.
مـــا يــهــّمــنــا هــنــا الـــســـجـــال حــــول مـــن يــكــون 
يــســاريــا حقيقيا، ومــن يــكــون يــســاريــا غير 
 إلى الــوراء، في 

ً
حقيقي. وهو يعيدنا قليا

القرن   صعود اليسار، السبعينيات من 
ّ
عز

املـــاضـــي، عــنــدمــا كـــان الــيــســار يــنــقــســم بني 
»مــتــطــّرف« وأقـــل تــطــرفــًا، وبــني »جــديــد« أو 
»رســمــي« أو »قــديــم«. واالنقسام كــان يدور 

ملــحــاربــة  األنــجــع  املــنــهــج  أو  التكتيك  حـــول 
وال  والصهيونية.  األمــيــركــيــة  اإلمــبــريــالــيــة 
مــــّرة تــخــطــى الـــخـــاف هــــذه الــــحــــدود. وفــي 
ــعــقــد 

ُ
غـــالـــب األحــــيــــان، كـــانـــت الــتــحــالــفــات ت

االتجاهات  ذوي  أنفسهم،  اليساريني  بــني 
املــخــتــلــفــة، بــوجــه يــمــنٍي يــدافــع عــن العكس 
ــات« الــســيــاســيــة  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــانـــت »الـ ــكـ تـــمـــامـــًا. فـ

بار على تسمياتها. 
ُ
واضحة، ال غ

بــني  ــام  ــ ــــسـ ــقـ ــ االنـ األلـــــــــــــوان.  ــفـــت  ــلـ ــتـ اخـ اآلن، 
الــيــســاريــني أصــبــح يــتــم عــلــى قـــواعـــد أكــثــر 
أو املنهج. بني يسار  التكتيك   من 

ً
جوهرية

األميركيني،  ملحاربة  األولــويــة  عنده  بقيت 
ولو لصالح أنظمٍة ال يعترف ال بإجرامها 
ومــافــيــاويــتــهــا، وال بــاســتــبــداديــتــهــا وعـــدم 
ــر، تـــجـــاوز  ــ ــ أهــلــيــتــهــا لـــلـــُحـــكـــم، ويــــســــار آخـ
ــتــهــيــة منذ 

ْ
ــاردة املــن ــبـ انــقــســامــات الــحــرب الـ

ــرزت الــعــالــم بـــني معسكر  ــ ــتـــي فـ ــقـــود، والـ عـ
)أميركا(، ومعسكر  الشعوب«  »عــدو  الشر، 
االتحاد  )وقتها  الشعوب«  »صديق  الخير 
ــبـــح روســــيــــا، بــعــد  الــســوفــيــيــتــي الــــــذي أصـ
نفسها  تبني  الصني  كانت  فيما  انهياره(، 
بــدأب. .. واآلن، صعود  أطماع االثــنــني، أي 
أمــام تراجع  أمــر بديهي،  الصني وروســيــا، 
ــــؤون غــيــرهــا من  أمـــيـــركـــا بــالــتــدخــل فـــي شـ
الجغرافيا  وبغير  األســالــيــب،  بغير  الـــدول 

التي عهدتها في سنوات الحرب الباردة. 
ثّمة إذن يساران يختلفان على أموٍر خطيرة 
ومـــصـــيـــريـــة. واالثــــنــــان يـــتـــبـــادالن »الــتــهــم« 
أن اآلخــــر »غــيــر يـــســـاري«، وبــعــضــه يذهب 
إلـــى »يــمــيــنــي«، مـــن دون تــعــيــني »الــيــمــني« 
املــقــصــود. ومــع هــذا الــتــبــادل للتهم، يدخل 
املتساجلون في كلماٍت وأوصــاٍف ال تخدم 
االحتفاظ  يــوّدون  التي  اليسارية«  »الفكرة 

بها. وهذا ما يحّد من حريتهم في التفكير. 
تضعه  التفكير  مــن  أطـــر  لــلــيــســار  تبقى  إذ 
في مكاٍن ثابت، جامد. ال يستطيع الخروج 
منها إال اليساري »الجديد«، الذي يرى في 
إمبريالية  وإيـــران وروســيــا ظواهر  الصني 
التفكير.  آخــر من  جديدة، تستحضر نوعًا 
والفكر اليساري قد يكون جزءًا منه، وقد ال 
 مع الفكر 

ً
يكون. واملطلوب من األكثر حرية

ــيـــســـاري، مـــن الـــيـــســـاري غــيــر الــتــقــلــيــدي،  الـ
ــف عند أعــتــاب الــحــرب الــبــاردة، 

ّ
غير املــتــوق

ــا جــــديــــدا، غــيــر  ــمـ  مــــن الـــلـــغـــة اسـ
ّ

أن يـــشـــتـــق
»اليسار«، أو أن يعيد تعريف يساريته هو 

بأكثر مما هو سياسي صْرف. 
ــات الــــجــــديــــدة الـــنـــاشـــطـــة فــي  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ اإلمــ
والــطــاقــات  األوجـــــه  ذات  الـــســـوريـــة  األرض 
ــيــــا وإيــــــــران والـــصـــني،  املــخــتــلــفــة، مــــن روســ
ومعها اإلمبرياليات الغربية املتراجعة عن 
أيضا في سورية،  ذات حياة  العالم، ولكن 
كــل هذا   .. التركية  عــن  ناهيك  ثانوية،  وإن 
االشــتــبــاك - الــتــشــابــك عــلــى أرض ســوريــة، 
كــل هـــذا التعقيد، شــبــه الــفــوضــوي، يــحــّول 
يحتاج  السامة.  لألفاعي  وْكــر  إلــى  سورية 
من يصفه بدقة، وال يكون هّمه، خال هذا 
ى 

ّ
أو يتخل يــســاريــًا،  »يــبــقــى«  أن  الـــوصـــف، 

في مسعاه املعرفي هذا عن »يساريته«، أو 
آنفًا جديد  أتــى وصفه  جــزء منها، فكل مــا 
على سورية، وجديد على يسارييها وعلى 
يــســاريــي لــبــنــان.  فيكون بــذلــك ســؤالــه: هل 
أصحاب  يعرفه  كما  وحـــده،  لليسار  يمكن 
يــزاوج بني واقــع اإلمبرياليات  القضية، أن 
الجديدة وحفاظه على يساريته؟ أم تحتاج 

القصة إلى شيء غير اليسار؟ 
)كاتبة لبنانية(

وزير اإلعام آنذاك هاني الخصاونة )والد 
الخصاونة(،  الــحــالــي بشر  ــوزراء  الــ رئــيــس 
حيث عمل على »تــهــدئــة روعــــي«، وبـــدا لي 
أنه وقف حاجزا في وجه أي إجــراء عقابي 
كــان سيقع على رأســـي، وبـــدا لي  محتمل، 
لتهدئة روعــي،  كانت  الــزيــارة، وإن  تلك  أن 
كان وقعها علي وقع العقاب الناعم، ألنني 
تــجــاوزت مــا هــو مسموح نشره فــي وكالة 

األنباء الرسمية.
»شبه  ف 

ّ
املصن اإلعـــام  فــي  النشر  عملية 

ــي«، وأقــــصــــد الـــصـــحـــافـــة الــيــومــيــة  ــ ــمـ ــ رسـ
للتحرير سنوات  التي عملت فيها مديرا 
 تــعــقــيــدا عــن مثيلتها في 

ّ
طــويــلــة، ال تــقــل

»الرقيب  عن  ففضا  الرسمية،  الصحافة 
الــداخــلــي« الــــذي تــعــهــدت قــوانــني الــرقــابــة 
والــعــقــوبــات الــصــارمــة بــربــربــتــه فــي عمق 
ــــي، هــنــاك مــقــّص رقــيــٍب  كــل صــحــافــي أردنـ
يتعهد بــخــلــع أي خــبــر أو مــــادة إعــامــيــة 
ــا، وهـــي فـــي طـــور »الــبــروفــة«  مـــن جـــذورهـ
إن خــالــفــت الــتــعــلــيــمــات املــكــتــوبــة وغــيــر 
املـــكـــتـــوبـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم عـــمـــل الــصــحــافــة 
اليومية، املهيمن عليها بقبضٍة قويٍة من 
بطن.  ومــا  منها  مــا ظهر  كلها،  السلطات 
كسرت  أخــرى  صحافة  ثّمة  أن  والحقيقة 
تـــابـــوهـــات الــصــحــافــة الــيــومــيــة، صــحــافــة 
ما  أحــدثــت  فقد  األسبوعية،  »التابلويد« 
يشبه الــثــورة فــي اإلعـــام األردنــــي، لكنها 
ــة مــــا أنـــجـــزتـــه،  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ لــــم تـــســـتـــطـــع، عـ
اجتياز حاجز الخوف املزمن من التعبير 
معقدة  عملية  بنته  الحاجز  هــذا  بحرية، 
مـــن الــهــيــمــنــة عــلــى الــعــقــول واألقــــــام، هي 
املمنوحة  والسلطات  القوانني  من  خليط 
ــقـــوفـــا فــــي الـــتـــعـــامـــل،  لــــقــــوى ال تــــعــــرف سـ
وتستخدم شتى أساليب السيطرة املادية 
التابلويد  صحافة  لبثت  ومــا  واملعنوية. 
الــورقــيــة،  الصحافة  أزمـــة  بها  عصفت  أن 
ــيـــة  ــتـــرونـ لـــتـــأتـــي صـــحـــافـــة املـــــواقـــــع اإللـــكـ
ــة«، ولــكــن ضــمــن الــســقــوف  ــرايــ لــتــحــمــل »الــ
و»التقنني«  »السيطرة«  وآليات  املعهودة 

ـــه عــايــش قــْبــل ذلـــك تــحــّركــات 
ّ
ــه أقــــّر بـــأن

ّ
لــكــن

والنقابية  الــســيــاســيــة  الــتــونــســيــني  الــطــلــبــة 
الحاكم  البورقيبي  النظام  ضــّد  والثقافية 
أفكارا  منها  واستلهم  آذار1968(،  )مــارس/ 
كثيرة في مستوى عاقة املواطن بالسلطة. 
واملعاقبة«  »املــراقــبــة  كتابه  اســتــْوحــى  كما 
)1975(، من متابعته نضاالت حركة »آفاق« 
الــيــســاريــة الــتــونــســيــة، لــلــتــحــّرر مــن هيمنة 
الــنــظــام الشمولي الــحــاكــم فــي تــونــس، زمن 
ـــه هــو من 

ّ
الحبيب بــورقــيــبــة، الـــذي ُيــقــال إن

اســـتـــقـــدم فـــوكـــو لـــلـــتـــدريـــس فــــي الــجــامــعــة 
التونسية. ومّكنت تلك التجربة األكاديمية 
الفيلسوف الفرنسي من االمتداد في الضفة 
الجنوبية للبحر األبيض املتوّسط، وأصبح 
ــي املـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة  ــه جـــمـــهـــور واســــــع فــ لــ
وشمال أفريقيا والدول الفرنكوفونية. كان 
ه 

ّ
لتونس فضل كبير على ميشيل فوكو، لكن

كــان قاسيا على أطفال من تونس، بل كان 
هم.

ّ
مجرما في حق

يقول غي سورمان، في شهادته لصحيفة 
ــتـــحـــّرش بــأطــفــال  الـــتـــايـــمـــز: »كــــــان فـــوكـــو يـ
تــونــســيــني جــنــســًيــا ويــعــتــدي عــلــيــهــم. كــان 
الصغار ياحقون فوكو ويقولون  األطفال 
.. كانوا في سن الثامنة  ذني 

ُ
مــاذا عني؟ خ

األمــوال  يرمي  وكــان  والعاشرة،  والتاسعة 
لــهــم، ويــقــول سنلتقي فــي املــكــان املــعــروف 
عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاء«، واملــقــصــود 
مقبرة املــديــنــة. هــذه الــصــورة الــتــي ينقلها 
ــّدا،  ــ ــا، بــــل فــظــيــعــة جـ ــ

ّ
ــق ــبـــة حــ الـــشـــاهـــد ُمـــرعـ

للفيلسوف  ــــرى  أخـ عـــن شــخــصــيــٍة  تــكــشــف 
ــة، مــســكــوت عــنــهــا في  ــ ــوّي الــــبــــارع، غــيــر ســ
معظم النصوص التي ُكتبت عنه، فقد بان 
 الرجل يتعّمد انتهاك الحرمة الجسدية 

ّ
أن

 فقرهم وبراءتهم لتلبية 
ّ

لألطفال، ويستغل
قرفة، الشاذة. وهو ال يستضيفهم 

ُ
نزواته امل

تــهــم فــي املــقــبــرة  فــي بــيــتــه، بــل ينتهك بــراء
وفــي ُجــنــح الــظــام. ملـــاذا اخــتــار ذلــك املكان 
ـــــه يـــريـــد أن يــفــعــل تلك 

ّ
الـــهـــامـــشـــي؟ هـــل ألن

األفعال الدنيئة بعيدا عن أنظار الناس؟ أم 
ه يحتقر ضحاياه، وال يريد استقدامهم 

ّ
ألن

ــاذا اخــتــار  إلـــى مــنــزلــه تــفــاديــا للشبهة؟ وملــ
أن يتحّدى املوت  املقبرة بالذات؟ هل يريد 
الــوفــاة؟ وملــاذا اختار  ومسألة املصير بعد 
ــيـــت؟ هــل  ــقـ الـــلـــيـــل فـــضـــاء زمـــنـــيـــا لــفــْعــلــه املـ
ى بــالــســواد هــروبــا مــن الضياء 

ّ
ـــه يتغط

ّ
ألن

ــه ال يـــريـــد الــنــظــر  ــ ـ
ّ
وكـــشـــف الــحــقــيــقــة، أم ألن

الشهادة  تلك  فــي وجــوه ضحاياه؟ كشفت 
ة 

ّ
عـــن شــخــصــيــٍة عــصــابــيــة، مــــوتــــورة، شــــاذ

باستهانته  وأخبرت  املشهور،  للفيلسوف 
ــــني الـــدولـــيـــة  ــــوانـ ــقـ ــ بـــالـــقـــيـــم األخــــاقــــيــــة والـ
ــتـــداء عــلــى األطــفــال،  ــقــة بــتــجــريــم االعـ

ّ
املــتــعــل

واملمارسات الجنسية مع القّصر.  
 فوكو تمادى في أفعاله املشينة 

ّ
ويبدو أن

ع 
ّ
ه كان يتمت

ّ
 أطفال تونسيني، ألن

ّ
تلك بحق

بورقيبة،  الرئيس  من  معلنة  غير  بحماية 
ـــــه كــــان يــــرى نــفــســه مــواطــنــا فــرنــســيــا، 

ّ
وألن

ــل هــيــمــنــتــه عــلــى  ــ ــــواصـ ــيـــــض، يـ ــ ورجــــــــا أبـ
ويعتبر  سابقا،  فرنسا  ته 

ّ
احتل بلٍد  أطفال 

واملاحقة  القانونية  املحاسبة  فــوق  نفسه 
ه بلغ 

ّ
 جنسيته فرنسية، وألن

ّ
العقابية، ألن

النجومية في الفلسفة. يضاف إلى ذلك عدم 
وجود منظمات حقوقية وجمعيات مدنية 
عنى بشأن حقوق الطفل 

ُ
تونسية فاعلة، ت

فــي تــونــس وقــتــهــا. فــضــا عــن عـــدم وجــود 
ــّرة، وتــواطــؤ الصحافة  وســائــل إعامية حـ
ــع مــــمــــارســــات فــوكــو  الـــفـــرنـــســـيـــة وقـــتـــهـــا مــ
الــشــاذة. ســاهــم ذلــك فــي إفـــات الفيلسوف 
ـــى ال 

ّ
لــة والـــعـــقـــاب. وحـــت ــأزوم مـــن املــســاء ــ املــ

يكون رصد مسألة بيدوفيلية فوكو حكما 

صــهــيــونــيــة، فــيــمــا املـــعـــارضـــون لــنــظــامــهــا 
متواطئون معهما.

»الحمقى«،  عند صفة  »الــــردود«  ــف 
ّ
وتــتــوق

»الكسالى«،  أو  املــبــادئ«  »عديمي  دون  من 
فهي األخطر عند أصحابها من بني النعوت 
ة األخـــاق؟(. 

ّ
األخـــرى )الــبــاهــة أفــدح مــن قل

يــبــحــثــون عـــن أصـــولـــهـــا، فــــيــــرّدون الــصــاع 
صـــاَعـــنْي، عــلــى مــا يــعــتــقــدون: »أنــتــم .. أنتم 
الــحــمــقــى!«. ودليلهم فــي كــتــاٍب مــن الــتــراث 
العربي )ابن الجوزي(، أو التراث الفرنسي 

في كتاب فرنسي )أوغوست بيبل(. 
ولكن املحور الذي تدور حوله كل الــردود، 
»الـــصـــفـــة  ــــو  هـ مـــخـــتـــلـــفـــة،  بـــأســـالـــيـــب   

ْ
وإن

الــيــســاريــة«، فبناء على مــا تــقــّدمــوا بــه من 
حــجــج، يــحــســم كــتــاب اإلعــــام املــمــانــع بــأن 
ــاريـــني فــــي شــــيء،  خــصــومــهــم لـــيـــســـوا يـــسـ
بـــل هـــم مـــن »الـــيـــمـــني«. ومــــن بــيــنــهــم، ثــّمــة 
ــخ، بــحــثــًا  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــن يــــذهــــب بـــعـــيـــدًا فـ ــ مـ
عـــن نــفــي يــســاريــة أصـــحـــاب الـــرســـالـــة، في 
 

ٌ
الصراع بني ستالني وتروتسكي، فوصف

إلى  »التروتسكيني«،  بـ الرسالة  ألصحاب 
مــا هــنــالــك مــمــا تــزخــر بــه أدبــيــات السجال 
بــــني املـــمـــانـــعـــني الـــيـــســـاريـــني وخــصــومــهــم 
ــــني لـــلـــمـــمـــانـــعـــة.  ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ الـــــيـــــســـــاريـــــني املـ
واالنـــقـــســـام األســــاســــي بــيــنــهــم يـــعـــود إلــى 
مــا يــعــتــبــره املــمــانــعــون »أولـــويـــة  مــحــاربــة 
اإلمــبــريــالــيــة األمــيــركــيــة«، عــلــى مـــا عــداهــا 
على  ومجّسدة  مستجّدة  إمبريالياٍت  مــن 
أرض سورية. فيما الوقائع الجديدة على 
هــــذه األرض فــرضــت نــفــســهــا مــنــذ انــــدالع 
العني  ال تخطئهما  منهما  اثنتان  الــثــورة. 
إيرانية وروسية: جوًا وبحرًا  املجّردة، من 
طريقها  فــي  الصينية،  أي  والثالثة،  وبـــرًا. 

ــــام  و»الــــتــــرشــــيــــد«. وبـــالـــجـــمـــلـــة ظــــل اإلعــ
األردنــي يدار باآللية نفسها، من الهيمنة 
ضرب  إذا  حتى  و»الهندسة!«،  والتوجيه 
الباد »زلــزال األمير حمزة«، وقع الزماء 
في عالم الصحافة في حيص بيص، ولم 
ــا يــقــولــونــه لــجــمــهــورهــم الـــذي  يـــعـــرفـــوا مـ
ــم كــلــهــم،  ــهـ صـــب جــــام غــضــبــه عــلــى رؤوسـ
سواء كانوا في مقاعد اإلعام الرسمي أو 
املفارقات  الخاص. ومن  أو  الرسمي  شبه 
النشر  بمنع  القضائي  األمــر  هنا صــدور 
فـــي الــقــضــيــة إيـــاهـــا، عــلــمــا أن كـــل مـــن هو 
فــي دائـــرة اإلعـــام لــم يكن لــديــه مــا يقوله 
األجنبية.  للصحافة  ســـّرب  مــا  تــرديــد  إال 
ــزمـــاء ما  وبــتــعــيــبــر آخــــر، لـــم يــكــن لــــدى الـ
ينشرونه أصا، كان النشر مسموحا أم ال!

ــذا كــلــه، ضــّجــت ســاعــات  وبـــالـــتـــوازي مـــع هـ
البث الفضائي املحلية والعربية بجعجعٍة 
ال نــهــايــة لــهــا لنخب تــهــرف بــمــا ال تــعــرف، 
ــل وتـــــــحـــــــّرم و»تـــــســـــتـــــشـــــرف« مــــــا ال  ــلـ ــحـ ــتـ فـ
ــلـــت الـــســـاحـــة نــهــبــا  ُيـــســـتـــشـــرف أصــــــا، وظـ
ــل والــتــســريــبــات، في  ــاويــ لــلــشــائــعــات واألقــ

غياب سرديٍة رسميٍة متماسكٍة ومقنعة.
 )كاتب من األردن(

أحاديا صــادرا عن جهة علم واحــدة، أعني 
شــهــادة غــي ســورمــان، حــاولــت أن أتقّصى 
التدقيق، فقمت بحفريات  األمــر على جهة 
فـــي ســيــرة مــيــشــيــل فـــوكـــو، عــســى أن أعــثــر 
عــلــى مـــا يـــؤّيـــد مـــا وّجـــهـــه إلـــيـــه ســـورمـــان 
ــــهــــامــــات. وتـــبـــّيـــنـــت مــــن خـــــال جــهــد 

ّ
مــــن ات

يعاني  كــان  الــرجــل   
ّ
أن معتبر  أركيولوجي 

مــن اضــطــرابــات نفسية وسلوكية مــذ كان 
مراهقا، وأقــدم، بحسب تقرير أعّدته مجلة 
»فلسفة«، على محاولة انتحار في الثانية 
 والــــــده أخـــذه 

ّ
والـــعـــشـــريـــن مـــن عـــمـــره، وأن

ُمكرها ملقابلة جان ديــاي، وهو إخّصائي 
بــبــاريــس.  آن  فــي مستشفى ســانــت  نفسي 
ــدة، أفــــــاد الــطــبــيــب  ــايــ ــعــ وبـــعـــد حـــصـــص املــ
ناتجة  »محنته   

ّ
بـــأن فــوكــو  لحالة  املباشر 

عـــن تــمــّســكــه بــمــثــلــيــتــه الــجــنــســيــة، وولــعــه 
 

ّ
بالسادية/ املازوشية، ورغبته في أن يظل
ســلــوكــه فـــي مــنــأى عـــن الــرقــابــة األخــاقــيــة 
شخصية  كانت  ثّمة،  ومــن  واالجتماعية«. 
عن  ناتج  انفصام  مــن  مبّكرا  تعاني  فوكو 
صراع داخله بني نزوعه للمثلية وتحجير 
ه 

ّ
املجتمع لتلك امليول. وجاء في التقرير أن

ســافــر فـــي شــبــابــه إلــــى الــســويــد، وأملــانــيــا، 
ــا، لــيــعــيــش مــــغــــامــــراٍت مــثــلــيــة،  ــيــ وبــــولــــونــ
ف من الرقابة املشّددة على ميوله 

ْ
وليتخف

الــجــنــســيــة هـــذه فـــي فــرنــســا. وفـــي الــســيــاق 
نفسه، تؤكد وثيقة مهّمة أخرى مْيل فوكو 
إلـــى مــمــارســة الــجــنــس مـــع األطـــفـــال، وهــي 
ــــع عليها مــثــقــفــون فــرنــســيــون، 

ّ
عــريــضــة وق

مــن بينهم جــاك دريـــدا، ولــويــس ألتوسير، 
ــيــــل دولـــــــوز،  وســــيــــمــــون دي بــــــوفــــــوار، وجــ
وفراسواز دولتو، وميشيل فوكو وغيرهم 
سنة 1977 وعنوانها »رسالة مفتوحة إلى 
لــجــنــة الـــقـــانـــون الــجــنــائــي ملــراجــعــة بعض 
ــنــــصــــوص الــــتــــي تـــحـــكـــم الــــعــــاقــــات بــني  الــ
ّصر«، وطالب فيها املوقعون 

ُ
البالغني والق

ملمارسة  والتشريع  البلوغ   
ّ
بتخفيض سن

أعمارهم  الذين تكون  األطــفــال  الجنس مع 
في حدود 13 سنة. وورد في كتاب »شهوة 
مــيــلــر،  لــجــيــمــس   ،)1993( فـــوكـــو«  مــيــشــيــل 
باملثلية  مــهــتــّمــا  ــان  كــ املــشــهــور  املــفــّكــر   

ّ
أن

والــســاديــة، وكـــان أّول شخصية عــاّمــة في 
را 

ّ
ها مثلية، ومات متأث

ّ
فرنسا اعترفت بأن

 ميشيل 
ّ
بـــاإليـــدز. وورد فــي تــقــريــر آخـــر أن

مراهق  اشتكاه  بعدما  تونس  غــادر  فوكو 
التونسية،  الداخلية  وزارة  إلــى  )18 سنة(، 
واتهمه باالعتداء عليه جنسيا. ومن ثّمة، 
 ملك الفلسفة كان 

ّ
ة معتبرة تفيد بأن

ّ
 أدل

ّ
فإن

ينتهك براءة األطفال، ويشرعن لذلك تلبية 
لنزواته.

)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

اإلمبريالية األميركية مفّضلًة لدى اليساريين  الممانِعين

ممنوع من النشر

سقوط ميشيل فوكو في تونس

ثّمة يساران يختلفان 
على أموٍر خطيرة 

ومصيرية. واالثنان 
يتبادالن »التهم« أن 

اآلخر »غير يساري«

صحافة »التابلويد« 
األسبوعية، فقد 

أحدثت ما يشبه 
الثورة في اإلعالم 

األردني

يبدو أّن فوكو 
تمادى في أفعاله 

المشينة بحّق أطفال 
تونسيين، ألنّه كان 
يتمتّع بحماية غير 

معلنة من بورقيبة

آراء

ياسر أبو هاللة

البلد  مأزقها.  انكشف  ما  بقدر  إنجازاتها  اتضحت  األردنــيــة،  الدولة  مئوية  في 
الصغير، محدود املوارد كثير النكبات، حقق مكانة في مستوى العيش والصحة 
والتعليم والبنى التحتية، عجزت عنه دول بترولية تفوقه باملوارد املادية والبشرية. 
وفوق ذلك، تمتع األردنيون بحرية نسبية قياسا على غيرهم من العرب، وتعاقدوا 
مع قيادتهم على نظام ملكي دستوري يبعدهم عن الفوضى وعن الحكم املطلق. 
واتسمت العالقة بني الحاكم واملحكوم بالتسامح مهما بلغ الخالف، ولم تعرف 
البالد حالة إعدام سياسية واحدة. وظل أكثر بلد يصدر قوانني العفو العام، ولم 
يستثن منها حتى من حاولوا االنقالب على امللك، أو من تورطوا باإلرهاب. وهذا 
ليس إنجازا لفرد بقدر ما هو تكامل بني القيادة والشعب، وليس من اإلنصاف 

أن ُيحسب اإلنجاز ألحدهما واإلخفاق لآلخر.
االلــتــزام بالدستور. استأثرت  املئوية األولــى هو  لم يحققه األردنــيــون خــالل   ما 
الدولة بالسلطة وغيبت الشعب،  باستثناء مرات معدودة عامي 1956 و1989، 
وظل الحكم مقصورا على امللك. وفي قضية األمير حمزة، أخيرا، دخلت الدولة 
الذي  النواب  املؤسسات، وغياب دور مجلس  الثقة في  نتيجة غياب  مــأزق،  في 
اإلعــالم  املــأزق من خــالل  مع  التعاطي  الدستور. وعّبر  في  األول  الركن  يجّسد 
لك يقّرر من 

ُ
ومنصات التواصل عن فوضى بني من يهّمش دور امللك، وكأن امل

خالل هاشتاغ على »تويتر«، أو من خالل مقاطع فيديو، وليس مسألة محسومة 
بشكل وراثي، ومن يتعامل مع البلد وكأنها ملكية مطلقة، يفعل بها امللك ما شاء 

بال دستور يقّيده. 
 الخروج من املأزق الذي سببته قضية األمير حمزة ال يكون إال بالتطبيق الكامل 
للدستور، فال أحد يتدخل بقرار امللك في تعيني ولي عهده، وال أحد يفرض على 
العائلة املالكة ملكها، فامللك وراثــي ونقطة. ويمنع هذا الركن الدستوري أيا من 
أفراد العائلة، ولو كانت له كاريزما وحضور في العمل السياسي، منازعة امللك 
نــزاع وتجاذب، ومن حق أي أردني  الدستوري، فالحكومة هي محل  على دوره 
وأردنية الوصول إلى موقع رئيس الوزراء، من خالل األكثرية النيابية، وهنا محل 

لك ال نزاع وال تغيير.
ُ
النزاع والتغييرمع كل انتخابات. وفي امل

امللك ظاهر  بمنازعة  بــدأت  والتي  لالعتبار،  األفغانية  الكارثة  استحضار  يجدر 
ن من تولي منصب سياسي بعد 

ّ
شاه من ابن عمه األمير داود خان الذي لم يتمك

دستور عام 1964، إذ حظر ذلك على أفراد ساللة بركزاي الحاكمة تولي املناصب. 
اغتنم داود خان الفرصة إّبان تزايد استياء الشعب من فشل إصالحات خمس 
حكومات متعاقبة، منذ تشكيل حكومة برملانية في 1964، باإلضافة إلى ضعف 
االستجابة للمجاعة التي حصلت مطلع السبعينيات، لتنفيذ انقالب على امللك، 
بالتعاون مع الشيوعيني، والنتيجة كانت دخول البالد في كارثة لم تخرج منها 

إلى اليوم.
 تمر به الدولة للمرة األولى في تاريخها، وهي جاءت 

ٌ
قضية األمير حمزة مأزق

ــٍت تــراكــمــت فــيــه عــوامــل الــغــضــب، ويــحــاول بــعــض العنصريني تركيبها  فــي وقـ
على انقسام بني الشرق أردنيني واألردنيني من أصول فلسطينية، وهذا تهديد 

وجودي للبلد، وليس مناكفة للملك. 
الحل واضح، تطبيق الدستور باعتباره تعاقدا بني الدولة واملجتمع، ال يناَزع امللك 
على الحكم، وال ُيحرم الشعب من حقوقه في التداول على الحكومات ومنازعتها 

وفق األكثرية النيابية.

أحمد عمر

العربي  الــفــارس  رأســـي بقصة  عــاتــًبــا: صــّدعــت  وقـــال  نـــوري،  استوقفني صديقي 
با: حامي الظعائن. وهو فارٌس عربي من قبيلة  ع الصنايع. قلت مصوِّ الجاهلي مسبِّ
ا، 

ً
الظعائن حًيا وميت اللطيم وهو اسم فرسه. اشتهر بلقب حامي  كنانة، وصاحب 

الشجاعة والنجدة، فقالوا: أشجع من ربيعة بن مكدم،  املثل في  العرب  به  وضربت 
وأحمى من مجير الظعن. وكان يعقر على قبره في الجاهلية، ولم يعقر على قبر أحٍد 

كم الله. في الجاهلية غيره، يعني مثل محمد رمضان »نمبر ون« أعزَّ
قيل إنَّ الرجل من بني فراس يعدل عشرة من غيرهم. وكان جدُّ ربيعة جذل الطعان 
الكناني علقمة بن فراس من أشهر فرسان العرب، وكان ذا شعر وفخر. وقال علي 
بن أبي طالب لجيشه من أهل الكوفة في وقعة صفني، كناية عن شجاعة بني فراس 
وبالئهم وثباتهم الشديد في الحروب: »وددت والله أنَّ لي بجميعكم وأنتم مائة ألف، 

ة وفراطة«.
ّ
ثالثمائة من بني فراس بن غنم، صرف الدينار بالدرهم. يعني أنتم فك

النفايات. وكانت تجمعها  تلمُّ  األملانية  الحسناء  إلى هذه  انظر  نــوري: نعم هو.  قال 
ع الصنايع ونلهف إلى إغاثتها. بعصا في طرفها ملقط، فلم ال نقتدي بمسبِّ

نا، وجمالها من النوع الذي 
ّ
ها أجمل مما ظن

َّ
تقّدمنا إليها على استحياء، فوجدنا أن

يجعل املرء يقوم بأحد أمرين، إذا ما رآها: أن يتنهد ويقّبل الهواء وجدا أو أن يبكي 
كأنه فقد وطنا.  وقلنا هل تسمحني لنا بمساعدتك في قطف هذه األوساخ الرائعة 
والنفايات النظيفة من هذا املرج الجميل. فتبادرنا إلى كيسني من العربة التي كانت 
معها، وكشطنا املرج كشطا. جمعنا حتى أعقاب السجائر بأيدينا من غير عصا 
القطة، وشظايا زجاج مشروبات املنكر والبغي التي يكسرها الشاربون بعد السكر، 
فُدميت أصابعي، وسالت على البطاح، فقلت إلصبعي: ما أنت إال إصبٌع دميت في 
الثمار والقطف،  لها  ا، وجمعنا 

ً
املــرج نظيف لقيت. وبعد ساعتني، عاد  الله ما  سبيل 

ففرحت فرحة قاطف زيتون أو رمان وليمون، وسألتنا: من أنتما، أيها الكريمان، وكنا 
ل أن نبقى جندا مجهولني مثل »صاحب النقب« الذي عجز مسلمة بن عبد امللك 

ِّ
نفض

عن معرفته، ولكنِك ما دمِت مصّرة فنحن سورّيان.  وأخبرتها أني أحمل معي كيسا 
أجمع فيه النفايات، وأنا أقوم برياضي اليومية على طرف النهر، وأنَّ إماطة األذى عن 
الطريق في شرعتنا من اإليمان وجزاءها الجنة. فتعجبْت أشدَّ العجب، وحمدُت الله 

أنها لم تسألني عن نظافة بلدي، وسألْت: هل السوريون كلهم مثلكما؟
 
ً
وإغاثة  

ً
شهامة وأقلهم  عزما  أضعفهم  ونحن  منا،  أحسن  السوريني  كل  لها:  قلنا 

لها هاتفي  السورية. وأخرجت  بالليرة  واليورو  بالدرهم  الدينار  للملهوفات، صرف 
الحمائم، ونضج  األيــك  النسائم، وناحت على  بنا كلما هبت  اتصلي  برهانا، وقلت: 

.»
ُ

 َوال ُعزل
ٌ

 الِرماِح ال ِضعاف
َ

التني وكثرت الزبالة، ونأتيك »ِطوال
وأخبرتها أني قدمُت عريضة شكوى إلى البلدية، أشكو إليها انتشار النفايات في أيام 
العطل، ألنَّ حاويات النفايات معدنية وصغيرة، واقترحت على البلدية تكبير الحاويات، 
وجعلها من الغطاء املعدني ذاته، وشرحت لها أنَّ الغربان تنثرها وتنبشها، فأعجبت 
ا كثرت قتالنا، 

ّ
م جدنا دفن املوتى، ومل

ّ
بالشكوى، وكبرت في عينها، وقلت: الغراب عل

واحترفنا القتل جعلت أحفاد الغراب الدافن تنثر النفايات احتجاجا، وقالت: حّول لي 
الرسالة، وقالت إنها ستشتكي إلى البلدية برسالتي وعريضتي، وستنتظر.  

الخيرات وعمل  نــوري، وقلبانا مثخنان بالحبِّ من فعل  أنــا وصديقي  وغــادرنــا، 
هم على فعل الخيرات 

ّ
الصالحات. وأفشينا فضيلتنا بني األصدقاء والجالية، نحض

الزاكّية، ودعوتهم إلى تشكيل عصابٍة سورّيٍة لجمع النفايات، حتى يطير ذكرنا 
في اآلفاق، ونتصّدر األخبار واألوراق، وتعجّبنا من حسناء شابٍة تجمع النفايات، 
 على الجنسية، سبقنا 

ٌ
فقال لنا صديق مجلٌو عن الوطن كأنه استعمار، وحاصل

الكتاب: غالبا هي  الظلم والــجــور، وعــنــده علٌم مــن  أملانيا بسنواٍت هــاربــا مــن  إلــى 
مرتكبة جنحة وهذا جزاؤها.

عبد الحكيم حيدر

أّرخ  كم  التي  املــعــارك  نافضا عنه غبار  بعد رحيله،  الثرى  في  الجبرتي طويال  نــام 
مــن سكن  ينتقل  الــبــعــران، حينما  على ظهور  حمل 

ُ
ت كانت  فــي مجلداٍت  بقلمه  لها 

أبــدا أن »حبيبته وياقوتة قلبه مصر« ستدخل  إلــى آخــر، ولــم يكن يخطر على باله 
معركة »الخرم«، بعد قرنني، بعدما سمع عن أستاٍذ في العلوم السياسية، كان من 
إثيوبيا جهارا نهارا، من  يهّدد  الفتاح،  بالله عبد  العامة، اسمه معتز  الثانوية  أوائــل 
دون أن يأخذ حبة أو حبتني، بأنه ال مناص أمام السلطة املصرية، ومراوغات إثيوبيا 
ــرم«، في جــدار سد النهضة.  حــاول الجبرتي، بالطبع، 

ُ
الواضحة، سوى بإحداث »خ

مــرارة  إلــى  لم يستطع، نظرا  السياسية، ولكنه  العلوم  أستاذ  كــالم  أن يضحك على 
الدهشة واملصادفات  اللياقة أيضا. يذكر املؤّرخون، وهذا من دواعــي  الوضع وعدم 
النادرة أيضا، أن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، الذي أّرخ لكل معارك مصر مع أبناء 
رم«، ال في 

ُ
الفرنسيس، واصفا املدافع والبارود واملنجنيق، أنه لم ينطق أبدا بكلمة »خ

موقعٍة وال حتى تجريدة. وأنــه، عليه رحمة الله، من أصل حبشي، نزح أسالفة من 
»جبرت«، إحدى مدن الزيلع اإلسالمي في بالد الحبشة. ويذكر القلقشندي، نقال عن 
صاحب كتاب »تقويم البلدان«، أن صّحة جبرت هي »جبرة«، في حني يذكر أيضا أن 
الجبرتي صومالي األصل، وهو من القبائل الصومالية، كقبيلة املريحان واملجبرين، 
حيث كانت مدينة زيلع صومالية في األصل، حتى احتلتها الحبشة، فبذلك أضيف 
الجبرتي إلى دماء األحباش من دون أن يكون كذلك. وهذا بالطبع »خرٌم مقصوٌد في 
كالم املؤّرخني سبق خرم أستاذ العلوم السياسية«، بما يقرب من قرنني، فهل طعن 
رم املؤّرخني«، ردا لعالم جليل من ساللتهم إلى جلدتهم، عالم جليل 

ُ
األحباش في »خ

ما زالت كتبه تطبع في القاهرة طبعاٍت عديدة ويعتبر حّجة؟
وعلى الرغم من أن الحبشة ليس لها أي منفذ بحري على العالم أبدا، فكيف ستعوم 
رم«، ونفرض أنهم 

ُ
حدث به هذا »الخ

ُ
ضفادعنا البشرية مثال كي تصل إلى السد، ثم ت

السودان وجنوبه، فهل  اتساعه مثال، فغرق  فزاد  االستراتيجي،  رم 
ُ
الخ أحدثوا هذا 

رم؟ 
ُ
سيعود أستاذ العلوم السياسية ويقول للضفادع: واآلن عليكم أن تسّدوا الخ

والغريب أيضا في سيرة الجبرتي، في آخر أيام حياته، بعد مقتل ابنه خليل، أنه كتب، 
في آخر تدويناته، اآلتــي: »ومما يحكى أن الرشيد سأل الليث بن سعد، وقال له: يا 
أبا الحرث، ما صالح بلدكم؟ يعني مصر، فقال له الليث بن سعد: أما صالح أمرها 
ومزارعها فبالنيل، وأما أحكامها فمن رأس العني يأتي الكدر«. وهنا قد انتهى كالم 
ــرم أبــدا، ومن دون أن يرمي فشل الحكم، ال 

ُ
الليث بن سعد، من دون أن يذكر أي خ

على ثورة يناير التي انتهت في 18 يوما من سنواٍت تفوق العشرة، مشيرا وموقعا 
تلوا، وال وقعوا على اتفاقيٍة 

ُ
الثورة تماما، وسجن ثّوارها وق وحاكما بعدما انتهت 

وال شربوا كازوزة في االتفاق، فكيف نسي أستاذ العلوم السياسية كل هذه األحداث 
رم«؟ 

ُ
التي كان فيها محلال واستراتيجيا، واكتفى فقط »بالخ

نحن أمام رؤية جديدة لألحداث، إذن. ونحن بدورنا في انتظار ما سوف يحُدث في 
رم، باعتبارها من 

ُ
رم، فهل سوف يتم تصوير العملية في أثناء عمل الخ

ُ
معركة الخ

العسكرية كافة، وقد تسّجل  العلوم  إلى  ضاف 
ُ
التي سوف ت أحدث االستراتيجيات 

باسم املعتز بالله عبد الفتاح الذي تفّوق بالطبع على اللواء عبد العاطي، رحمه الله. 
املــصــدر. وُيحكى  إلــى   من مخطوطاته، من دون اإلشـــارة 

ً
الفكرة منقولة وقــد تكون 

أيضا أن الجبرتي، بعد آخر تدويناته بشأن مصر والليث بن سعد وذكره النيل، وأن 
الكتابة  امتنع عن  أنــه  رم، 

ُ
بالخ وليس  فقط،  بالنيل  ومزارعها موكول  أمرها  صــالح 

 بصره حزنا على وفاة ابنه خليل، وكان قد شّك في أن 
ّ

تماما بعدها بقليل، ثم كف
رجال الباشا قد قتلوه عقابا له على معارضته حكم محمد علي باشا، ومات، رحمه 
الصنادقية،  في  بيوت،  ثالثة  تاركا  ميالدية،   1825 املوافق  هجرية،   1240 في  الله، 
وعلى النيل ببوالق، ومصر العتيقة، عالوة على آالٍف من املخطوطات، تنوء بحملها 

البعران، في حال نقلها من مكان إلى آخر.

محمد أحمد بنّيس

عرضت قناة الجزيرة اإلخبارية، األحد املاضي، فيلما وثائقيا بعنوان ›‹فلسطني 
1920‹‹، من إخراج الفلسطيني أشرف املشهراوي. كشف وقائع على قدر كبير 
قبل  فلسطني  في  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  تخص  األهمية،  من 
إلى  أول عمل وثائقي استقصائي يعيد  إنه  القول  مائة عــام. وربما ال مبالغة في 
عمله  معامله، ضمن  وإخــفــاء  الصهيوني جاهدا طمسه  الكيان  حــاول  ما  الواجهة 
على اجتثاث الوجود الفلسطيني، وإثبات أن فلسطني كانت ›‹أرضا بال شعب‹‹، 
الشرعية على اغتصابها ومصادرة تاريخها. ولذلك، أهمية هذا  وبالتالي إضفاء 
العمل في ذهابه بعيدا في تقّصي عناصر القوة التي كانت تمتلكها فلسطني إلقامة 

دولة وطنية، أسوة ببلدان أخرى في املنطقة.
دولتهم  إلقامة  الفلسطينيني  أهلية  عــدم  بشأن  الصهيونية  الــروايــة  الفيلم  ينسف 
بعد نهاية الحرب العاملية األولــى، من خالل ما قّدمه من وثائق وصور وشهادات 
تثبت مستوى التقّدم الذي وصل إليه املجتمع الفلسطيني. ومن ذلك تطوُر البنية 
التحتية، وتأسيُس ›‹سكة حديد فلسطني‹‹ التي افتتحت أولى محطاتها في القدس 
)1892(، وازدهاُر الصناعة، سيما في قطاعات الزيوت والصابون والقطن والنفط 
 حركة التجارة، 

ُ
والتعدين والسيارات والتحف واملنحوتات الدينية وغيرها، وانتعاش

خصوصا في القدس ويافا وحيفا وغزة، ما أسهم في ربط االقتصاد الفلسطيني 
 اقتصاد خدماتي، واجتذاُب رؤوس األموال األوروبية والعمالة 

ُ
بالعالم آنذاك، وتشكل

العربية، واتساُع حركة البناء والعمران. وقد كان لذلك أثره على النمو االقتصادي 
والحراك االجتماعي، فاتسعت رقعة التعليم، وظهرت نواة طبقة وسطى حضرية، 
وازدهـــــرت الــصــحــافــة، وانــتــعــشــت الــحــركــة الــثــقــافــيــة واألدبـــيـــة واإلعــالمــيــة والفنية 
املجتمع  التي شهدها  الالفتة  السياسية  الحيوية  إغفال  دون  هذا من  والرياضية، 
حاك ضده في 

ُ
الفلسطيني، بالتوازي مع املؤامرة االستعمارية الكبرى التي كانت ت

كواليس السياسة الدولية. 
طــوال  الصهيونية  الــحــركــة  أمـــام  بنيويا  عائقا  املجتمعية  الدينامية  هــذه  شكلت 
ل الدعم 

َّ
العقدين األولني من القرن املاضي، ما حدا بها إلى االنتقال إلى طور آخر َمث

االستعماري )البريطاني تحديدا( عنوانه البارز. وقد ساعدها على ذلك ما أفرزته 
اإلمبراطورية  ك 

ّ
تفك باألساس، في  األولــى من متغيرات، تجّسدت،  العاملية  الحرب 

عقده  الـــذي  املــؤتــمــر  ويمثل  وفــرنــســا.  بريطانيا  بــني  تركتها  وتقسيم  العثمانية، 
)إبريل/ نيسان 1920( نقطة فاصلة في مسار  بإيطاليا  الحلفاء في سان ريمو 
يتعلق  ما  في  باألخص  عنه من مخرجات،  ما تمخض  إلــى  بالنظر  الحركة،  هــذه 
بتفعيل وعد بلفور، وفتح أبواب الهجرة إلى فلسطني أمام اليهود. وقد أفضى ذلك 
إلى تشكل ميزان قوى جديد، ساعد بريطانيا على تقديم فلسطني على طبٍق من 
ذهب إلى الصهاينة الذين وجدوا فيها كل املقومات إلنشاء كيانهم الغاصب، بحيث 
لم يتطلب األمر منهم أكثر من إعالن دولتهم، بالتوازي مع عمليات القتل والتهجير 

والتشريد التي نفذوها بحق الشعب الفلسطيني. 
، فقط، نسفا للرواية الصهيونية، بل يعيد  ما قدمه فيلم ›‹فلسطني 1920‹‹ ال ُيعدُّ
تطلب  باألساس،   

ً
غربية مشكلة  باعتبارها  اليهودية،  املسألة  أيضا،  الواجهة،  إلى 

دولته  تأسيس  نحو  طريقه  يتلمس  كــان  آخــر  بشعب  التضحية  منها  التخلص 
الوطنية، بما توفر لديه من مؤهالت اقتصادية واجتماعية وثقافية، لم تتوفر لكثير 
من شعوب املنطقة آنذاك. وقد انتبه قادة الحركة الصهيونية مبكرا إلى هذه املؤهالت، 

فحولوها، بدعم بريطاني، إلى عناصر قوة لتنفيذ مشروعهم االستيطاني.
الــدالالت  املــونــتــاج فــي تكثيف  الفيلم   مــن ناحية أخـــرى، كــان الفتا توظيف طاقم 
بديعة،  توليفاٍت بصريٍة  عْبر  املشاهد،  الكامنة خلف  والسياسية  والرمزية  الفنية 
مزجت بسالسة بني صور قديمة ألمكنة ومواقع فلسطينية معينة، وصور حديثة 
لها )2020(، في استعادٍة للذاكرة الفلسطينية، ولدورها في إعادة كتابة الفصول 

املنسية في التاريخ الوطني الفلسطيني الحديث واملعاصر.
ختاما، ال يخلو توقيت صــدور الفيلم من داللــٍة في ظل مسلسل التطبيع املتواتر 
للرواية  االعتبار  يعيد  فالفيلم  العربية،  البلدان  من  وعــدد  الصهيوني  الكيان  بني 
الفلسطينية التي تتعّرض لهجمة شرسة ممنهجة من التحالف اإلسرائيلي العربي 

الجديد الذي يتطلع إلى إعادة كتابة هذا التاريخ وفق الرواية الصهيونية.

األمير حمزة ليس داود خان أحفاد حامي الظعائن 
وأحفاد الغراب األول

الجبرتي في انتظار 
معركة »الخرم«

فلسطين... الدولة المنسيّة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 15 April 2021 Thursday 15 April 2021
الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة



عادات جزائرية متوارثة في رمضان

التراويح 
بالمسجد 

الحرام

17

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــدى املــنــاســبــات  يــعــتــبــر شــهــر رمـــضـــان إحــ
العزيزة على قلوب الجزائريني، وتستبق 
بـــعـــض الـــعـــائـــات شـــهـــرالـــصـــوم بـــأجـــواء 
اندثار بعض  الرغم من  وطقوس احتفالية، وعلى 
 السيدات يحرصن على إحياء بعض 

ّ
 أن

ّ
العادات، إال

فــي شهر  إال  التي ال نشاهدها  املــتــوارثــة  التقاليد 
أو مــا يسّمى  الــخــاصــة  املــؤونــة  الــصــوم، كتخزين 
»العولة« التي يتّم استهاكها في هذه املناسبة.   بـ
وجبات  تحضير  فــي  التقليدية  املــؤونــة  تستعمل 
بخ، 

ّ
الط أُســـس  مــن  تعتبر  إذ  وتنويعها،  اإلفــطــار، 

البواقي  أم  مــن منطقة  زبــيــدة حساني،  تــقــول  كما 
»العربي الجديد«، إلى   في حديثها لـ

ً
)شرق(، الفتة

 »العولة« هي موروث غذائي ال يخلو بيت منها، 
ّ
أن

إذ تتمثل في القمح املطحون الذي يعتبر من أُسس 
»الفريك«،  بـ يسمى  مــا  أو  الشوربة  طبق  تحضير 
 إلى تحضير الفافل وتعبئتها في عبوات 

ً
إضافة

 ،
ّ

املــاء وامللح والخل إليها  زجاجية كبيرة ليضاف 
الــطــمــاطــم بوصفة  عــــاوة عــلــى تحضير مــعــجــون 
وابل 

ّ
والت البهارات  من  كميات  وتجهيز  تقليدية، 

التي تتفنن النساء في تحضيرها بطرق تقليدية. 
ــداد  ــعــ ــتــ وتــــشــــهــــد الـــــبـــــيـــــوت حـــــالـــــة تــــــأّهــــــب لــــاســ

 منطقة 
ّ

الـــجـــّيـــد الســتــقــبــال الــــزائــــر الـــكـــريـــم، ولـــكـــل
خــصــوصــيــتــهــا، كــمــا تـــقـــول حــســانــي، فــفــي بعض 
مــنــاطــق شــرقــي الــجــزائــر تــرّســخــت عــــادة تحضير 
ــوابــل املصنوعة فــي الــبــيــوت، وتــشــرح أن أغلب 

ّ
الــت

هذه  تحضير  فــي  يشاركن  العائلة  وفتيات  نساء 
تحضيرالزيتون  إلــى  إضــافــة  وتجفيفها،  ــوابــل 

ّ
الــت

بالعدل.  الحقًا  لتقسم  أيضًا،  التقليدية  بالطريقة 
وتــقــام تــلــك الــتــحــضــيــرات فــي أجــــواء حــمــيــمــيــة، إذ 
 مناسبة، 

ّ
الــعــائــات على إحيائها فــي كــل اعــتــادت 

األحياء  في  أيضًا، خاصة  الجيران  فيها  ويــشــارك 
ــتـــي يــتــقــاســم فــيــهــا الــجــمــيــع مـــواســـم  الــشــعــبــيــة الـ
أفـــراحـــهـــم، وفــــي الــتــفــاتــة بـــاتـــت عـــنـــوانـــًا لــلــتــرابــط 

االجتماعي في ما بني املجتمع.
ــائــــات فــــي الــــعــــديــــد مــــن املـــنـــاطـــق  ــعــ ــقــــوم الــ ــا تــ ــمـ كـ
بكميات  وتجفيفه  الكسكسي  بــإعــداد  الــجــزائــريــة 
 للطهي على مــدار أيــام شهر 

ً
كبيرة، ليصبح قابا

رمـــضـــان، وهــــي عــــادة مــوســمــيــة تـــزدهـــر فـــي شهر 
رمضان، إذ تتفنن األسر في طهيه، خصوصًا في 

وجبات الّسحور.
اجتماعيًا،  مــوروثــًا  رمــضــان  استقبال  طــرق  وتعد 
كــمــا تــقــول املتخصصة فــي عــلــم االجــتــمــاع، وافــيــة 
ة« 

َ
 »الُعول

ً
»العربي الجديد«، مشيرة إلى أن برحمة، لـ

ساِهم في ترشيد نفقات الغذاء واإلطعام الخاصة 
ُ
ت

بها طيلة  النساء  إذ تستعني  الــجــزائــريــة،  بــاألســر 
ــروف 

ّ
أيـــام الــشــهــر، كحصانة لها فــي مــواجــهــة الــظ

االقتصادية.  
الــورد، ليستعمل   ومن العادات أيضًا، تقطير ماء 
فــــي تــحــضــيــر الـــحـــلـــويـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــســـهـــرات 
على  عــاوة  و»البقاوة«،  »الزالبية«  كـ الرمضانية 
اســتــعــمــالــه كــنــكــهــة مــضــافــة لــلــقــهــوة والـــشـــاي في 

السهرات الرمضانية.
الــبــلــيــدة، غرب  منطقة  مــن  بــلــبــاي،  نفيسة  ر 

ّ
تحض

العاصمة الجزائرية، كميات كبيرة من »ماء الورد« 
هــر« احــتــفــاًء بــقــدوم شهر الــصــوم، كما 

ّ
أو »مــاء الــز

 ورثتها عن والدتها 
ً
عه على جيرانها في عادة

ّ
توز

وعــــن جـــدتـــهـــا، »لـــتـــفـــوح نــســمــات الـــرائـــحـــة الــزكــيــة 
وتصل إلى بيوت الجيران«، على حد قولها.  

ــن الــطــقــوس  ـــجـــديـــد والـــتـــزيـــني مـ
ّ
 عـــامـــة الـــت

ّ
ــل ــظـ وتـ

الـــتـــي اعــــتــــادت الـــعـــائـــات عــلــيــهــا مـــع حـــلـــول شهر 
رمضان، إذ تعكف بعض األسر على ترميم البيوت 
وهيبة  وتلفت  األثـــاث.  بعض  وتغيير  وتنظيفها، 
ها ورثت هذه العادة 

ّ
جيالي، من العاصمة، إلى أن

املنزلي  الــنــظــام  يتغّير  »إذ  والــدتــهــا وجــدتــهــا  مــن 
قــامــت بتغيير  أنــهــا  مــع شهر رمــضــان«. وتضيف 
ستائر غــرف منزلها، كما جــددت بعض األغــراض 
قــبــل تنظيف كــامــل الــبــيــت، وإعــــداد لــــوازم املطبخ، 

ارية التي تستعملها في طهي 
ّ

خاصة األواني الفخ
ارتــفــاع األســعــار بسبب  التقليدية. ورغــم  األطعمة 
الصحية،  بــاألزمــة  املرتبطة  االقتصادية  الــظــروف 
 العائات الجزائرية تعودت على شراء أوان 

ً
إال أن

جديدة، وقررت نوارة قادري، تجديد لوازم املطبخ، 
خاصة أواني الطهي واألطباق الخاصة بالشوربة، 
وغــيــرهــا مـــن األوانــــــي الــتــي تــزيــن مـــائـــدة اإلفــطــار 

والسهرات الرمضانية.

مجتمع
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب في طريق أسيوط - البحر األحمر إلى 
 عن إصابة 4 آخرين، بعد تفحم الحافلة واحتراق غالبية من كانوا بداخلها، 

ً
22 مصريًا، فضا

ونقلت سيارات اإلسعاف املصابني إلى املستشفى الجامعي في أسيوط. وتأتي الحادثة بعد نحو 
، ونحو 

ً
أسبوعني فقط من واقعة تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأوقــع الحادث 32 قتيا

108 مصابني. وتظهر إحصائية متداولة حول مخاطر حوادث الطرق في مصر، أن شخصًا واحدًا 
)العربي الجديد( يفقد حياته كل 85 دقيقة بسبب حوادث الطرق الدامية.  

 حتفهم، أمس الثاثاء، بعد اندالع حريق في مدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة 
ً
لقي 20 طفا

النيجر. وقال قائد جهاز اإلطفاء للتلفزيون الرسمي: »اشتعلت النيران في 21 غرفة تدريس عبارة 
. رجــال اإلنــقــاذ أخــمــدوا الحريق. لكن قــوة النيران 

ً
عن أكــواخ من القش، وحــاصــرت نحو 20 طفا

النيجر ببناء آالف األكــواخ  الــفــرار«. وقــامــت السلطات فــي  كانت هائلة، ولــم يتمكن األطــفــال مــن 
ف مؤشر التنمية 

ّ
الستخدامها كمدارس، حيث يجلس التامذة األطفال أحيانًا على األرض. ويصن

)فرانس برس( البشرية لألمم املتحدة، النيجر باعتبارها أفقر دولة في العالم.  

النيجر: حريق يقتل 20 تلميذًامصر: مقتل 22 في حادث سير

اقتصادية  ظروف  ظل  في  رمضان  شهر  يحل 
مداخيلها،  ــر  األس آالف  فــقــدان  بسبب  صعبة 
إلى  البيوت  كما تغيرت بعض سلوكيات تجهيز 
القديمة،  األواني  بالتنظيف واستخدام  االكتفاء 
الجزائريين  عــادات  على  أيضًا  ينكعس  ما   وهو 
تظّل  ــك،  ذل ورغــم  الرمضانية،  السهرات  في 
عزيز  كضيف  الفضيل  للشهر  متشوقة  العائالت 

يجلِب معه الرّزق.

ظروف صعبة

ألداء صـــالة  مــــجــــددًا  املـــصـــلـــون  عـــــاد 
الــتــراويــح فــي املسجد الــحــرام فــي مكة 
املكرمة، خــالل شهر رمضان من هذا 
الــعــام، وســط أجـــواء روحــانــيــة ال تخلو 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة  ــ ــــاإلجـ ــتــــزام بـ ــ مـــن االل
السلطات الصحية.  املفروضة من قبل 
وأظــهــرت صــور نشرتها وكــالــة األنباء 
ــتــــراصــــة مــن  ــة، صـــفـــوفـــًا مــ ــوديــ ــعــ ــــســ ال
املصلني حول الكعبة، مع التزام الجميع 
بــالــتــبــاعــد الـــجـــســـدي، حـــســـب تــدابــيــر 
التزاحم  حــدوث  لتفادي  محددة سلفًا، 

املعتاد.
وقت  في  السعودية،  السلطات  وقــررت 
ــــالة الــــتــــراويــــح فــي  ســــابــــق، إقــــامــــة صــ
إلى  تخفيفها  مــع  الشريفني،  الحرمني 
 من 

ً
ــدال ــ بـ تــســلــيــمــات )10 ركـــعـــات(   5

ــؤدى في  10 تــســلــيــمــات، كــمــا كــانــت تــ
السنوات املاضية.

وال يــســمــح بــــالــــوصــــول إلـــــى املــســجــد 
ــــاص، وهــنــاك  الـــحـــرام إال بــتــصــريــح خـ
للمعتمرين  ومــــســــارات  خــاصــة  طــــرق 
أداء الصلوات في  واملصلني، وال يمكن 
وا 

ّ
الحرم املكي إال لألشخاص الذين تلق

جــرعــتــني مــن الــلــقــاح املــضــاد لفيروس 
بــعــد تلقي  بــعــد 14 يــومــًا  كـــورونـــا، أو 
الجرعة األولى، أو املتعافني من اإلصابة، 
وفق تطبيق الهواتف املحمولة »توكلنا«، 

وهو أحد شروط الدخول.
ــامــــة لــــشــــؤون  ــة الــــعــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــثــــفــــت الـ وكــ
ــرام عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر  ــ ــحـ ــ املـــســـجـــد الـ
والــتــعــقــيــم، إضــافــة إلـــى تــوزيــع عــبــوات 
املصليات  مناطق  زمـــزم على  مــاء  مــن 
واملطاف والساحات، وعلى الزوار. كما 
وضعت قواعد صارمة لتنظيم الدخول 
والخروج من املسجد، وتحديد مسارات 
وغـــيـــرهـــا،  ــة،  ــ ــاقـ ــ اإلعـ ــخــــاص ذوي  األشــ
ويــتــم ذلــك عبر مــراقــبــني مــوزعــني على 
الــرئــيــســة والــفــرعــيــة، لضمان  املـــمـــرات 
نجاح عمليات التفويج، وتنفيذ التدابير 

الوقائية داخل املسجد.
)العربي الجديد(
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)فرانس برس(

16
آراء

كمال عبد اللطيف

فة 
ِّ
مــّرت سنة على انتشار وبــاء كورونا، مخل

ــار، ومــــن كل  ــمــ ضــحــايــا عــديــديــن مـــن كـــل األعــ
فئات املجتمعات، في الشمال والجنوب وفي 
َب فــيــهــا اإلنــســان  ــرَّ ــ  َجــ

ٌ
ــة ـ

َ
ــن الـــشـــرق والـــغـــرب، َسـ

الــحــْجــر الــصــحــي، والـــتـــزم قــواعــد جــديــدة في 
الـــعـــيـــش، مــنــتــظــرًا إمـــكـــانـــيـــة إيــــجــــاد الــحــلــول 
والحّد  الڤيروس،  مفعول  إبطال  على  القادرة 
.. تعطلت طاقات وقــدرات كثيرة  من انتشاره 
الــوبــاء، وسرعة اختراقه  للبشر أمــام غموض 
ــذه الــســنــة،  كــــل املـــجـــتـــمـــعـــات. وبـــعـــد مــــــرور هـــ
يجري الحديث اليوم عن موجة جديدة أسرع 
مــن الــســابــقــة، وأكــثــر فــتــكــًا. يــحــصــل هـــذا زمــن 
انطاق حمات التلقيح في دول عديدة، بكل 
ما تحمله من آمال مرتبطة بمواجهة وقائية، 
يفترض أن تساهم في محاصرة الوباء ووقف 
سهولة انتشاره. ما زال ڤيروس كورونا يحتل 
زالــت  املجتمعات، ومــا  فــي مختلف  الــصــدارة 
ة 

َ
ف

ِّ
ل

َ
ُمخ وتنتشر،  تتناسل  وأصنافه  الته  تحوُّ

خوفا كثيرا وأملا كثيرا. يرتفع عدد الضحايا 
ِتمُّ تعرية صور النقص املهول 

َ
ثم يتناقص، ت

املجتمعات  فــي  ســـواء  الصحية،  البنيات  فــي 
الغنية أو الفقيرة، تليها لحظاٌت من الصمت 
عــن نــقــص األكــســجــني، وعــــدم كــفــايــة األجــهــزة 
أرقـــام املصابني،  ارتــفــاع  الــازمــة للعاج عند 

فيزداد الخوف، وتتضاعف إجراءات العاج.
ــل الـــــحـــــكـــــومـــــات إصـــــــــــــدار الــــــــقــــــــرارات  ــ ــ ــواصـ ــ ــ تـ
َحدِّ من التجمعات 

ْ
ة ملبدأ ال

َ
ز

ِّ
َعز

ُ
واإلجــراءات امل

وائل السواح

خال عشر سنوات، غّيرت املعارضة السورية 
جلدها مرات عدة. من هيئة التنسيق الوطني 
ــى املــجــلــس الــوطــنــي  ــى مــؤتــمــر أنــطــالــيــا إلــ إلــ
ــتـــاف  ــاالئـ ــلـــس الــــوطــــنــــي فـ املــــؤقــــت إلــــــى املـــجـ
ــــاض  ــريـ ــ ــمــــرات الــــقــــاهــــرة والـ ــمــــؤتــ ــنــــي فــ الــــوطــ
وموسكو فهيئة التفاوض السورية، وعشرات 
ــأت عــلــى  ــتـــي نـــشـ املـــجـــمـــوعـــات واملــــــبــــــادرات الـ
هامش هذه التشكيات، وفي معارضتها. ولم 
تؤِت أيٌّ من هذه املظاهر السياسية املعارضة 
ُكل للسوريني، بل زادتهم تشتيتًا وتفّككًا 

ُ
أّي أ

وضياعًا.
ــهــا شــّجــعــا الاعبني 

ُ
ــت املــعــارضــة وهــزال

ُّ
ــشــت

َ
ت

الــدولــيــني واإلقــلــيــمــيــني عــلــى أاّل يــأخــذوا هــذه 
املعارضة على محمل الجّد، بل على محاولة 
مواقفهم  ز 

ّ
تعز  

ً
ورقــة واتخاذها  بها  التاعب 

ــلـــحـــصـــول عــــلــــى حــــّصــــة أكـــبـــر  فـــــي ســـــوريـــــة لـ
ــة. وبــيــنــمــا نــســمــع قـــادة  مـــن الــكــعــكــة الـــســـوريـ
 السوريني 

ّ
الحكومات الغربية يكّررون دومًا أن

إلى  ويتوّصلون  يــقــّررون مستقبلهم،  من  هم 
نا 

ّ
فإن دستورهم،  ويكتبون  ملشكاتهم  حلول 

 تحقيق أّي إجماع بني قيادات هذه 
ّ
نعرف أن

أو  املعارضة وأصغر مسؤول حكومي غربي 
إقليمي صــار اآلن أصعب من ذي قبل بمّرات 

ومّرات.
الـــســـوري، حافظ  للفيلسوف  مــحــاضــرة  أذكـــر 
الــجــمــالــي، الــــذي كـــان رئــيــســًا التــحــاد الــكــتــاب 
في  ألقاها  العالي،  والتعليم  للتربية  ووزيـــرًا 
مــديــنــتــي الــصــغــيــرة حـــمـــص، وكـــنـــت تــلــمــيــذًا 

سمير الزبن

عندما وقف ياسر عرفات أول مرة على منبر 
األمــم املتحدة عــام 1974، في واحــدة من ذرى 
والقضية  بالفلسطينيني  الــعــاملــي  االعـــتـــراف 
ــــان فــي  ــرعـــي، كـ الــفــلــســطــيــنــيــة ومــمــثــلــهــم الـــشـ
الخامسة واألربــعــني مــن عــمــره. وكـــان جــورج 
إطار  في  لعرفات  التاريخي  املعارض  حبش، 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر، يــبــلــغ الــثــامــنــة واألربـــعـــني، 
عــنــدمــا انــقــســمــت الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
رفـــــض وقــــبــــول لــلــبــرنــامــج املـــرحـــلـــي. رســمــت 
الــحــركــة الــشــابــة بــقــيــادتــهــا الــشــابــة مستقبل 
وجودهم  وأعلنت  املنطقة،  في  الفلسطينيني 
ه... اليوم،  السياسي الذي أراد اآلخرون إخفاء
املتمّردون على القيادة في حركة فتح ومثالهم 
ناصر القدوة، يبلغ الثامنة والستني، أي هو 
 قوانني العالم. 

ّ
 التقاعد في كل

ّ
وأمثاله في سن

ــاذا التذكير  مــا أهــمــيــة الــفــرق فــي األعـــمـــار، وملــ
كما  السياسة،  فــي  التاريخية؟  الوقائع  بهذه 
في الحياة، الفروق العمرية في غاية األهمية، 
 العجائز في السياسة يبنون مكانهم على 

ّ
ألن

هم، في تاريخهم السابق، 
ّ
املاضي، ُيذّكرون بأن

فعلوا كذا وكذا، ما يجعلهم يعتمدون تاريخهم 
ــم، بــوصــفــهــم  ــهـ ــسـ ــفـ ــق أنـ ــويـ ــــي تـــسـ الــــســــابــــق فـ
صــانــعــي الـــتـــاريـــخ. الـــشـــبـــاب ال يــســتــطــيــعــون 
املستقبل،  عليهم صناعة  فيكون  ذلـــك،  اّدعـــاء 
ستجعلهم  التي  تجربتهم  صناعة  وبالتالي 

ــاهــــي واملـــطـــاعـــم  ــقــ ــات، تـــغـــلـــق املــ ــ ــــاطــ ــتــ ــ واالخــ
واملسارح وقاعات الحفات، ثم تفتح ساعات 
محدودة خال النهار وبشروط خاصة، األمر 
ـــَحـــّد من 

ْ
الـــذي يــضــع الــحــكــومــات أمـــام مــبــدأ ال

مما  الرغم  على  والخاصة،  الفردية  الحريات 
يثيره ذلك من أسئلٍة في موضوع أدوار الدولة 
ــا بــالــذات زمــن األوبــئــة  ــ فــي املجتمع، وأدوارهـ
والكوارث الطبيعية. هذا من دون الحديث عن 
أْوُجــه  الــوبــاء فــي مختلف  ها 

َ
ف

َّ
ل

َ
التي خ اآلثـــار 

الحياة، في نمط العيش وفي االقتصاد وفي 
املوقف من الحياة واملـــوت، وكــذا في مختلف 
كل  عن  بة 

ِّ
َرت

َ
ت

ُ
امل واالجتماعية  النفسية  اآلثــار 

مـــا ذكـــرنـــا، وهــــي آثـــــاٌر تــخــتــرق الـــيـــوم وجـــود 
اإلنـــســـان، لــتــكــســر، بكثير مــن الــعــنــف، أنــمــاط 
العيش التي استأنس بها، وصنعت مختلف 
ها، 

َ
وِقف

ُ
مساراته في الحياة، فجاءت كورونا ِلت

وتضع شــروطــًا جــديــدة لعالم جــديــد، شــروط 
التعايش مع الوباء، حيث ال بديل اليوم واآلن 
الــوبــاء، وذلــك بمراعاة  عن مبدأ التعايش مع 

املقتضيات الضرورية لذلك.
َمرَّ عام كامل على بروز ظاهرة انتشار الوباء 
في الصني، ثم في أوروبا والواليات املتحدة، 
ثم باقي العالم، وبروز مختلف النتائج التي 
ـــَدت عــنــه فــي مختلف املــجــتــمــعــات، مئات 

َّ
ـــَول

َ
ت

اآلالف من الضحايا، هشاشة البنيات التحتية 
الطبية في مراكز االستشفاء الخاصة والعامة، 
صعوبات املواكبة العلمية للظواهر املرتبطة 
باته، وصور انتشاره، أشكال 

ُّ
بالڤيروس وتقل

ــبــــاض الـــنـــفـــســـي حــــولــــت الـــكـــائـــنـــات  ــقــ مــــن االنــ

فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، تــحــّدث فيها عــن َميل 
الــــســــوريــــني عـــمـــومـــًا إلـــــى املــــشــــاريــــع الـــفـــرديـــة 
الــصــغــيــرة. وأطــلــق الــجــمــالــي عــلــى هـــذه امليل 
 فــقــال: »إن 

ً
»عــقــلــيــة الــدّكــنــجــي«. وضـــرب مــثــا

سْرَت في سوق الحميدية )كان القلب التجاري 
غير  سلسلة  لرأيت  وقتها(  دمشق  للعاصمة 
 
ًّ
كا يملك  التي  التجارية  املحال  من  متناهية 
منها شخص واحد، أو شخٌص مع أوالده، فإن 
أوه إلى دكاكني 

ّ
 وجز

ّ
مات تقاسم األوالد املحل

السوق  نــرى في  »نـــادرًا ما  صغيرة«. وأردف: 
 تــجــاريــًا لــشــريــكــني، فـــإن وجــــدت واحـــدًا 

ً
مــحــا

ني 
ّ
رأيناه بعد سنة أو سنتني وقد انقسم محل

الــدّكــنــجــي  عقلية   
ّ
أن الــجــمــالــي  ورأى  اثـــنـــني«. 

مال  رأس  ــراِكــم 
ُ
ت وال  كبيرًا،  اقتصادًا  تنتج  ال 

ني توّهمت 
ّ
حقيقيًا. وال أدري إن أضاف، أو أن

العقلية ال يمكن أن   مثل هــذه 
ّ
أن ـــه أضـــاف، 

ّ
أن

تنشئ حضارة حقيقية. 
ــتـــي تــتــحــّكــم بكثير  عــقــلــيــة الـــدّكـــنـــجـــي هــــي الـ
مـــن مــنــاحــي حـــيـــاة الـــســـوريـــني، بــمــا فـــي ذلــك 
تكون  السورية  املعارضة  وتكاد  معارضتهم. 
تنظيماتها، وصغر  كثرة عدد  لناحية   

ً
فريدة

حجم كل منها، وضعف تأثيره منفردا. وليست 
هذه الظاهرة وليدة اليوم، فكلنا يعرف انقسام 
الحركات السياسية السورية تاريخيا. هذا ما 
فعله حــزب البعث، حــني انقسم إلــى أربــعــة أو 
خمسة أحزاب تنتمي إلى يمني ويسار ووسط. 
انــقــســم عــــام 1961 فــخــرج مــنــه االشــتــراكــيــون 
الـــعـــرب والــــوحــــدويــــون االشـــتـــراكـــيـــون. وســنــة 
1966 انقسم إلى يمني ويسار، ثم عاد فانقسم 
إلى »شباطيني« وحركة تصحيحية.  ثم انقسم 

منه.  يــخــجــلــون  أو  يــفــخــرون بمنجزهم  يــومــًا 
أبــنــاء األمــس  العجائز   

ّ
إن الــقــول  لــذلــك، يمكن 

العاجزون عن صناعة املستقبل. والشباب هم 
تاريخًا  يملكون  ال  الــذيــن  املستقبل  صــانــعــو 
يــثــقــل عــلــيــهــم ويـــشـــل حــركــتــهــم. ومــــن يــراجــع 
الــدول  شهدتها  التي  املهمة  التغيرات  بعض 
الــكــبــرى، والــتــي كــانــت حــدثــًا كــبــيــرًا، غــالــبــًا ما 
يكون صاحب الطرح الجديد من أجل املستقبل 
 لواء التغيير. أما 

ً
حًا شابًا وواعدًا، حاما

ّ
مرش

حماة  بوصفهم  أنفسهم  فُيقّدمون  العجائز، 
املنجز والتقاليد التي استقرت، واملهّددة بفعل 
الــتــغــيــرات. لــيــســت قــضــيــة الــشــبــاب والــشــيــوخ 
 في الساحة الفلسطينية، فهي مفتاح 

ً
عارضة

مهم لفهم العطالة التي تعيشها هذه الساحة. 
 الــنــخــبــة الـــشـــابـــة الــتــي 

ّ
ــقـــول إن فـــي الـــوســـع الـ

منذ  الفلسطيني  الــســيــاســي  الــعــمــل  أمــســكــت 
نهاية الستينيات أطبقت عليه طوال التاريخ 
الاحق، بصرف النظر عن موقعها السياسي 
الفلسطينية. وطوال  السياسية  الخريطة  في 
الــعــقــود الــاحــقــة، لــم يــولــد أّي تــحــّد سياسي 
شبابي ببرنامج مستقبلي، يهّدد هذه النخبة 
املتحّكمة بالقرار الفلسطيني، والبنى الشابة 
تم تطويعها في سياق  التجربة  التي دخلت 
السيطرة األبوية لقادة الفصائل الفلسطينية 
التنظيمية املمتثلة للقيادة. وهو  البنى  على 
مــا يــمــكــن اعــتــبــاره عــامــل تعقيم )مـــن الــُعــقــم( 
لــلــحــركــة الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاحــتــكــار 

ــر األولـــــى  ــهــ ــا فــــي األشــ الـــبـــشـــريـــة، وخـــصـــوصـ
لــبــدايــة انــتــشــار الـــوبـــاء، إلـــى كــائــنــات خــائــفــة. 
االفتراضية في إشاعة  الفضاءات  د  تتردَّ ولم 
أساطير النهايات، نهاية الحياة، نهاية الكون 
والبشر. وقد الحت عاماتها األولى في أْعنُي 
ــف 

َّ
ــَوق

َ
ت ــُمــون صــورهــا.  وُيــَعــمِّ مــن ينتظرونها 

ــســعــت مــظــاهــر الــبــطــالــة، أغلقت 
َّ
اإلنـــتـــاج، وات

املـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، كــمــا أغــلــقــت املــعــامــل 
واملقاوالت، ومألت أخبار الضحايا فضاءات 
السمعي البصري، وهي فضاءات جديدة، وال 
عهد للناس بها، فتضاعفت عواملهم، وتنوعت 
وقائع حياتهم، لتزداد توترًا. ارتفعت درجات 
الــفــقــر والــهــشــاشــة، وشــمــلــت كــثــيــرًا مــن فئات 

املجتمع وقطاعاته.
ــة املــنــصــرمــة  ــنـ ــر خــــــال الـــسـ ــبـــشـ اســــتــــأنــــس الـ
ْوُجــِهــهــم، 

َ
أ ــامــات على  الــكــمَّ بخوفهم، وضــعــوا 

وتــبــادلــوا الحديث عــن بــعــد، الــتــزمــوا بقواعد 
ل االجتماعي والتباعد 

ْ
الحْجر الصحي والعز

ق، وال ركــوب  الــجــســدي .. ال خـــروج وال تـــســـوُّ
ــرات والـــقـــطـــارات والـــحـــافـــات، وال  ــائـ ــطـ فـــي الـ
مــع متطلبات عالٍم  ــوا 

ُ
ــف ــَكــيَّ

َ
ت فسحة وال ســفــر، 

جديد من صنع ڤيروس كورونا، عالم أصبح 
بمذاقاٍت أخرى، مراراٍت أخرى، ال وقت لألفراح 
وال لــتــبــادل الـــعـــزاء، وبــحــكــم الــغــمــوض الـــذي 
 كــثــيــرا مــن أوُجــــه الــحــيــاة، اختلطت أمـــوٌر 

َّ
ـــف

َ
ل

كـــثـــيـــرة، اســـتـــأنـــس الـــنـــاس بــالــغــمــوض الـــذي 
بــمــســاره  الڤيروس، ويــرتــبــط  مــوضــوع   

ُّ
ـــف

ُ
َيـــل

وتـــحـــوالتـــه، والـــغـــمـــوض املـــرتـــبـــط بــحــضــوره 
العلمية وغموض  املــعــرفــة  وبــآثــاره، غــمــوض 

وثــاثــًا،  مثنى  أنفسهم  الــعــرب  االشــتــراكــيــون 
وكذلك فعل الوحدويون االشتراكيون. وانقسم 
االتحاد االشتراكي خمس أو ست مرات. وجاء 
دور الشيوعيني، حني خرج املكتب السياسي، 
ثم منظمات القاعدة، ثم جناح يوسف فيصل، 
وانقسم املكتب السياسي، فخرجت منه حركة 
اتحاد الشيوعيني، وعاد خالد بكداش فانقسم 
وخـــرجـــت مــنــه مــجــمــوعــة قـــاســـيـــون. وانــقــســم 
وانقسم  واإلســامــيــون.  السوريون  القوميون 
»الــبــارتــي« الــكــردي إلــى بضعة عشر تنظيمًا. 
وهكذا صارت األحزاب السياسية في الساحة 
السورية كأطباء األسنان، تزيد نسبتها على 
حاجة املواطنني السوريني، من دون أن تعرف 
 هذه الِفَرق، ومن دون أن 

ّ
ْرق بني كل

َ
حقًا ما الف

تفهم ملــاذا لم يظهر على الساحة حزب جديد 
)أو أحــــــزاب( يــمــثــل قــــوى اجــتــمــاعــيــة وفــكــريــة 
غير القائمة على الساحة. وملــاذا لم يظهر في 
ــزٌب لــيــبــرالــي حقيقي، أو اشــتــراكــي  ســوريــة حـ
ديمقراطي؟ أيعقل أن يكون الطيف السياسي 
ــًا- يـــســـاريـــًا-  ــيـ ــومـ ــــوري بــمــجــمــلــه طــيــفــًا قـ ــــسـ الـ

شعبويًا أو إساميًا وحسب؟
ولشّد ما تخطر محاضرة الجمالي ببالي هذه 
األيام، وأنا أرى إلى حال املعارضني السوريني 
اليوم. تنقسم املعارضة إلى ثنائيات متعّددة، 
فهي منقسمة ما بني معارضة داخلية وأخرى 
بــني معارضة قديمة  مــا  خــارجــيــة؛ ومنقسمة 
وأخـــرى حــديــثــة؛ ومنقسمة مــا بــني معارضة 
مدنية  ومعارضة  علمانية؛  وأخــرى  إسامية 
 واحدة من هذه 

ّ
حة. ثّم تنقسم كل

ّ
وأخرى مسل

أجــزاء المتناهية في الصغر  إلــى  املعارضات 

ــكـــوا بـــالـــقـــرار وتــابــعــيــهــم  هــــــؤالء الــــذيــــن أمـــسـ
السياسية، وهم ما زالوا  الحركة  السلطة في 
السياسي.  العمل  ومفاصل  بالقرار  ممسكني 
ــان الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، وعــمــره  وإذا كــ
 
ّ
ــرز لــهــذا االســتــمــرار، فــإن 86 عــامــًا، املــثــال األبــ
الجيل الثاني الذي في السبعينيات من عمره، 
ويشكل الكتلة األساسية من قائمة حركة فتح 
نفسها،  البيئة  مــن  آٍت  التشريعي،  للمجلس 
ع مـــن الـــقـــيـــادة الــتــاريــخــيــة.  ــوَّ وهــــو جــيــل مـــطـ
لحركة  املركزية  اللجنة  أعضاء  إلــى  وبالنظر 
حني النتخابات املجلس التشريعي، 

ّ
فتح املرش

التي في مقدمتها محمود العالول )71 عامًا(، 
الــرجــوب )67 عــامــًا(، هذا  وأصــغــرهــم جبريل 
والتي  عــامــًا(،   55( سامة  دالل  استثناء  بعد 
ديــكــور نسائي في  ليست ســوى  ــهــا 

ّ
أن أعتقد 

اللجنة املركزية لحركة فتح.
كيف نقرأ وضع الساحة الفلسطينية آخذين 
بــاالعــتــبــار مــا ذكـــر أعــــاه؟ لــحــالــة االســتــنــقــاع 
الــيــوم،  الفلسطينية  الــســاحــة  تعيشها  الــتــي 
، إلى حّد كبير، بعدم 

ٌ
سياسيًا وقياديًا، عاقة

ــــدرة هــــذه الــســاحــة عــلــى تــجــديــد قــيــاداتــهــا،  قـ
املسألتان  والــعــمــر؛  الــســيــاســة  عــلــى مستويي 
 مــن املــمــكــن تــجــديــد الــقــيــادة 

ّ
مــتــرابــطــتــان. ألن

ببعض املــظــاهــر الــشــابــة كــنــوع مــن الــديــكــور، 
لتجميل املستنقع، وهذا ليس التجديد الذي 
تحتاجه حركة وطنية تعيش مأزقًا وجوديًا. 
تآكلت حركة فتح التي شكلت العمود الفقري 

ــه فـــي الـــوســـائـــط االجــتــمــاعــيــة.  ــداُولــ مـــا يــتــم تــ
ُبول كل ما سبق، 

َ
ْسرًا وكراهية ق

َ
واستساغوا ق

َصات، 
ِّ
غ

َ
 في أشهر من العيش قادمٍة با ُمن

ً
َما

َ
أ

 في نمط آخر من العيش الجديد بطرق 
ً
َما

َ
وأ

وأساليب أخرى في العيش.
وضع البشر األقنعة على وجوههم، وحملوا 
انقباضهم غضبهم خوفهم حزنهم في العيون 
ــــي الـــحـــركـــة، وعـــانـــقـــوا آمـــالـــهـــم الــعــريــضــة  وفـ
فــي اقــتــراب الــفــرج. حــمــلــوا ذلـــك كــلــه صامتني 
َمــرَّ  الــذي أصبح جــزءًا منهم.  الغيظ  وكاتمني 
ــوال نفسها، بـــدأت فــي األشــهــر  عـــام عــلــى األحــ
من  فئات  التلقيح، وشملت  األخــيــرة عمليات 
الصحة،  إلى قطاعات معينة،  البشر ينتمون 

فــي فلك هذه  تـــدور  الــتــأثــيــر،  فــي  والمتناهية 
الـــدولـــة أو تــلــك، فــتــتــصــارع اإليــديــولــوجــيــات 
واألعام وصور الزعماء والُعُمات في بينها، 
 إلى الخلف صورنا وأعامنا وأفكارنا 

ً
دافعة

 ما يخّصنا. 
ّ

وكل
 املــعــارضــة الــســوريــة 

ّ
الــقــول أن وال يعني هـــذا 

فللمعارضة  ومــصــداقــيــة،  بشرعية  تتمتع  ال 
ها تعبر عن 

ّ
الداخلية مشروعيتها الخاصة، ألن

ون 
ّ
ال يحتل الذين  السوريني  من  فئة  تطلعات 

يــرفــعــون  الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة وال  اآلن ربـــمـــا 
صوتهم عاليًا، لكن، في وقت ما من املستقبل، 
ستراهم يشاركون برأيهم من خال صندوق 

إلى  وتحّولت  الفلسطينية،  الوطنية  للحركة 
شيء هامي. ال يتحمل محمود عباس وحده 
يتحّمل  بل  الــحــال،  إليه  ما وصلت  مسؤولية 
ــزءًا كــبــيــرًا مــن املــســؤولــيــة الــرئــيــس الــراحــل  جــ
ياسر عــرفــات، والـــذي كــان قـــادرًا على توحيد 
عــبــاس. كما  حركة فتح، وهــي ميزة يفتقدها 
سيطرة  مــن  الفلسطيني  الــوضــع  انــتــقــال   

ّ
أن

السيطرة  إلـــى  الــتــحــريــر  عــلــى منظمة  »فــتــح« 
على السلطة الفلسطينية، جعلها تعيد إنتاج 

األمن، التعليم. أو إلى سنوات عمرية محّددة، 
الــشــيــوخ والــعــجــزة أواًل، فــي انــتــظــار تعميمه 
الحديث  وتكاثر  الساكنة.  من  ى 

َّ
تبق من  على 

عـــن أصـــنـــاف الــلــقــاحــات، ومــخــاطــر بعضها، 
وتواصل الڤيروس حاضرًا بأشكاله الجديدة، 
وموجاته التي ال تنقطع وال تخفت إال لتعود، 
والفزع.  والسطوة  ة  ــدَّ

ِّ
الــش من  بكثير  وأحيانًا 

جبروته  يمارس  حضوره،  الڤيروس  ُيواصل 
الـــصـــامـــت، ويــــواصــــل الــبــشــر عــزلــتــهــم بــأعــني 
شــاخــصــة، ووجــــوه لــم تــعــد مــامــح تعبيرها 

 على نقل ما يدور بدواخلهم.
ً
قادرة

َمــــرَّ عـــام مـــن الــعــزلــة. يــنــخــرط الــجــمــيــع الــيــوم 
فـــي عــمــلــيــات الــتــعــايــش الـــقـــســـري مـــع الـــوبـــاء 
ومــقــتــضــيــاتــه، يـــتـــواصـــل الــــخــــوف، ويــســتــقــر 
ــى، وتـــضـــارب  ــوتــ ــار املـــــوت واملــ ــبـ بـــتـــواصـــل أخـ
ســـوق الــلــقــاح وأســــواق الــعــاج. ويــبــدو أنـــه ال 
ت  يوجد اليوم مخرج من الضائقة بعدما َعمَّ
واستقّرت. لم نعد ندرك أسئلة العزل املرتبط 
ل ال ُيدَرك باملشاهدة، وقوة ما 

ْ
بالخوف، والعز

يحصل في الذات أيام الحْجر وأشهره تستقر 
 رّجات 

ً
في تافيف الجسم والوجدان، محدثة

نفسية وجسدية، يصعب التخلص من آثارها 
املقاومة  أفــعــال  أمــا  املقبلة.  وآثــارهــا  املباشرة 
ومــواقــف الــتــفــاعــل والــتــعــايــش وقــيــم الــتــفــاؤل 
نات  ُمسكِّ مجّرد  تظل  فإنها  الحياة،  والتعلق 
نات تمهد لسقوطنا املنتظر أمام  مؤقتة، ُمسكِّ
واملتحّولة  الجديدة  املوجات  تاحق ضربات 
من كورونا، ومن أخواتها املحتملة الحصول.
)أكاديمي مغربي(

 
ّ

االقتراع. تريد هذه الشريحة التوّصل إلى حل
سياسي سلمي، يرفض العسكرة ويريد رحيل 
 الــقــوات األجــنــبــيــة مــن ســوريــة، وال يمانع 

ّ
كـــل

بمرحلة انتقالية يشارك فيها جزء من النظام 
وانتهاك  والتدمير  بالقتل  لم يشارك  الحالي، 
حــــقــــوق اإلنـــــســـــان. ولـــلـــمـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة 
مــشــروعــيــتــهــا، مـــن خــــال انــتــشــارهــا األوســــع 
وحريتها في الكام وعاقاتها الدولية. وشهد 
ــّوارة بــني جماعات  العامان األخــيــران حركة مـ
ــن والدة  ـــت عــ

ّ
ــة، تـــمـــخـــض ــوريــ ــســ املــــعــــارضــــة الــ

مجموعات ومبادرات سياسية كثيرة. ويأتي 
أرضــيــة متقاربة  السياسي على  الــحــراك  هــذا 
بدرجة عالية، وهو يقوم، إلى حّد كبير، على 
جهود أفـــراد مــن املــعــارضــني الــســوريــني الذين 
، أو مــمــن كــان 

ّ
كــانــوا يــعــمــلــون بــشــكــل مــســتــقــل

لــهــم ارتــبــاطــات بــأجــســام املــعــارضــة الــحــالــيــة، 
انفصلوا عنها ألســبــاٍب بعضها سياسي  ثــم 
وبــعــضــهــا إيــديــولــوجــي وبــعــضــهــا شخصي، 
فــراقــا سياسيا.  أيــضــا  ولــكــن انسحابهم جــاء 
تتقاسم هذه الحركات جملة من األمور، بينها 
غياب الشخصيات السياسية التقليدية التي 
كانت معروفة قبل الثورة، أو التي طغت على 
املشهد السياسي بعدها. وتلعب املرأة في هذه 
املبادرات دورا أكثر أهمية، وهي في معظمها 
تـــيـــاراٌت لــيــبــرالــيــة، يعيش معظم أفـــرادهـــا في 
أوروبــا وأميركا الشمالية منذ ما قبل الثورة 
الــــســــوريــــة، فـــهـــم يـــعـــرفـــون أيــــضــــا ومـــبـــاشـــرة 
الديمقراطية وفصل السلطات وتداول السلطة 

وحرية الصحافة وسيادة القانون. 
)كاتب سوري في واشنطن(

ل فيها 
ّ
بنيتها بطريقة أبوية استزالمية، توغ

الرئيس عباس إلى نهايتها. ونستطيع القول 
 ما يحمل حركة »فتح« اليوم، ليس تاريخها 

ّ
إن

الــنــضــالــي، بــل امــتــيــازات الــســلــطــة وفــســادهــا، 
على تفاهة منجز السلطة منسوبًا للمشروع 
الوطني الفلسطيني الذي قام من أجل استعادة 
أجــل سلطة  مــن  وليس  الفلسطينيني،  حقوق 
حكم ذاتي إداري تحت إشــراف اإلسرائيليني. 
ــر الهام على هــذا الوضع وضــع شركاء 

ّ
املــؤش

ــتــــح« فــــي مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، فــهــذه  ــة »فــ ــركـ حـ
وتنوعها،  الــســيــاســي   طيفها 

ّ
بــكــل الــفــصــائــل، 

من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، مرورًا 
ــــواًل إلـــى جبهة  بــالــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة، وصـ
الــوصــول إلى  ُيــقــّدر لها  الــعــربــيــة، ال  التحرير 
ــي الــــتــــحــــّدي مــن  ــأتــ املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي. ويــ
حــركــة »حــمــاس«، أي مــن خـــارج إطـــار منظمة 
 التحرير الذي استهلكته »فتح« وعلكته، حتى 
ــواء  ــ ــــخـ ــدام، لـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــح لــ ــ ــالــ ــ ــر صــ ــ ــيـ ــ  بـــــــــات غـ
تاشوا  الــذيــن  الــشــركــاء  ولضعف  مضامينه، 
ــات حـــزبـــيـــة بــــا عــضــويــة  ــ ــ ــــى رايـ وتــــحــــّولــــوا إلـ
 بــمــا يــنــاســب مــيــزانــيــاتــهــا املــالــيــة 

ّ
جـــّديـــة، إال

)الكوتا( التي تأخذها من الصندوق القومي، 
أي الجميع يعمل عند حركة »فتح« وبالتالي 
عند رئيسها عباس. بذلك، تحولت »فتح« إلى 
الوطني  املشروع  استكمال  قبل  حزب سلطة، 

الفلسطيني.
)كاتب فلسطيني في السويد(

عاٌم من العزلة

عقلية الدّكنجي... أو ذهنية المعارضة السورية

الشيخوخة والشباب والسياسة فلسطينيًا

ينخرط الجميع 
اليوم في عمليات 

التعايش القسري مع 
الوباء ومقتضياته، 

ويتواصل الخوف

تكاد المعارضة 
السورية تكون فريدًة 

لناحية كثرة عدد 
تنظيماتها، وصغر 

حجم كّل منها، 
وضعف تأثيره منفردًا

النخبة الشابة التي 
أمسكت العمل 

السياسي الفلسطيني 
منذ نهاية الستينيات 
أطبقت عليه طوال 
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الــفــقــر وانــــعــــدام األمــــن الـــغـــذائـــي بـــني نــحــو 85 
فــي املــائــة مــن الــســكــان، وبــالــتــالــي الــعــيــش في 
ــجــبــر املــعــيــل 

ُ
ــــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة قـــد ت ظـ

وإنسانية  قانونية  غير  أعمال  ممارسة  على 
من قبيل الخطف والسرقة وبيع األعضاء في 

سبيل البقاء على قيد الحياة«.
اإلنسانية،  املــســاعــدات  بــدائــل  إلــى  وبالنسبة 
ــه بـــعـــد 10 ســــنــــوات مــــن عــمــر  ــ ــ

ّ
ــار إن ــقـــول نـــجـ يـ

ــي واملـــحـــلـــي  ــ ــدولـ ــ ــلـــى املـــجـــتـــمـــع الـ ــراع، عـ ــ ــــصــ الــ
التفكير  املصلحة  وأصحاب  القرار  وأصحاب 
بشكل جدي بتحويل جزء كبير من املساعدات 
املخصصة للغذاء إلى مساعدات نقدية بهدف 
دخــول األشخاص إلى سوق العمل. وذلــك من 
ــاب األســـر على  خـــال تشجيع الــعــائــات وأربــ
تــغــيــيــر طــــرق الــتــفــكــيــر الــســلــبــي فـــي الــحــاجــة 
ــرامـــج ومــشــاريــع  واالســـتـــثـــمـــار والـــعـــمـــل فـــي بـ
دة للدخل، واالستثمار في املوارد املحلية 

ّ
مول

املتاحة وفقًا للشروط االجتماعية واإلنسانية 
املمكنة  الحلول  ما يخّص  في  أّمــا  والبيئية«. 
نجار  فيشير  اإلنسانية،  املساعدات  لديمومة 
ــاجـــات الــســكــان  ــيـ ــتـ إلـــــى ضــــــــرورة »تـــقـــيـــيـــم احـ
للمساعدات  الــعــادل  والــتــوزيــع  فــعــلــي،  بشكل 
للمحتاجني،  األولــويــة  مــراعــاة  مــع  اإلنسانية 

قسم  وتحويل  اإلنسانية،  املساعدات  وتنوع 
ــى مـــســـاعـــدات  ــ ــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة إلـ مــــن املــــســ
للعيش من خال  االستمرارية  نقدية تضمن 
إشراك األفراد بمشاريع منتجة، واعتماد آلية 
الــقــروض الـــدوارة )التمويل األصــغــر مــن دون 
فــوائــد( لــألفــراد واملــجــمــوعــات بــهــدف تحفيز 
املجتمع على العمل والعيش بكرامة«. ويشدد 
ــرورة »االنــتــقــال الــتــدريــجــي من  كــذلــك على ضـ
والبرامج  املساعدات  إلى  الغذائية  املساعدات 
اإلنــمــائــيــة والــتــعــافــي املــبــكــر واالســتــثــمــار في 
ــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــحـــرف  املـــشـــاريـــع الــــزراعــ
املؤسسات  ودعــم  التحتية،  والبنى  واملشاغل 
عن  املنقطعني  العاملني  دور  وتفعيل  املحلية 
ــن مــديــريــات  الــعــمــل أو املــفــصــولــني ســابــقــًا مـ
التربية والتعليم والزراعة واملجالس البلدية 

والصحة وغيرها«.

حذار التدهور أكثر
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــشــــدد مــــديــــر فــــريــــق »مــنــســقــو 
»الــعــربــي  اســتــجــابــة ســـوريـــة« مــحــمــد حـــاج لـــ
الجديد« على »االلتزام الكامل بقرارات مجلس 
األمن ذات الصلة بموضوع دخول املساعدات 
اإلنــســانــيــة إلــــى ســــوريــــة، والـــعـــمـــل عــلــى منع 

عبد اهلل البشير

عقد مضى على الصراع والتهجير، 
ــيـــة  ــانـ وبـــــاتـــــت املـــــســـــاعـــــدات اإلنـــسـ
شـــريـــان حــيــاة كــثــيــريــن مـــن ســكــان 
ــنـــاطـــق غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــنــظــام  املـ
السوري في شمال الباد. بالنسة إلى هؤالء، 
هي تبعد عنهم شبح الجوع وتمنحهم القدرة 
ب اليوم التالي، آملني أن يكون أفضل 

ّ
على ترق

من الذي سبقه. وهذه املساعدات املمنوحة من 
جهات دولية ومنها برنامج األغذية العاملي، 
ــن قـــبـــل أكـــثـــر مــــن جــهــة  ــعـــّرض لــلــعــرقــلــة مــ ــتـ تـ
تدفع في اتجاه إغــاق املعابر اإلنسانية، في 

محاولة لقطع هذا الشريان.
ــــع هــــذه املـــســـاعـــدات وإمــكــانــيــة زيــــادة  عـــن واقـ
الــكــمــيــات املــمــنــوحــة لــلــمــواطــنــني فـــي الــشــمــال 
ــر مـــنـــظـــمـــة »ســـــــــداد«  ــ ــديـ ــ ــــول مـ ــقـ ــ الـــــــســـــــوري، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  اإلنــســانــيــة محمد نــجــار لـــ
واضــح  انخفضت بشكل  املــســاعــدات  »تلك   

ّ
إن

ــك بـــعـــد 10  ــ ــــوام الـــســـابـــقـــة، وذلــ ــــاألعـ مـــقـــارنـــة بـ
سنوات من عمر الصراع والحرب في سورية 
ــاع اإلنسانية  يــن أّديـــا إلــى تــدهــور األوضـ

َ
الــلــذ

واالقــتــصــاديــة عــامــًا بــعــد آخـــر، خــصــوصــًا في 
 جائحة كــورونــا. 

ّ
عــاَمــي 2020 و2021 فــي ظــل

اإلنسانية  املساعدات  زيــادة  املتوقع  من  ه 
ّ
لكن

ــّم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق دولــــي على  فــي حـــال تـ
الحدودية  املعابر  قرار توصيلها عبر  تمديد 
ــه مــن املفترض  ـ

ّ
وزيــــادة عـــدد املــعــابــر، علمًا أن

ــاريـــخ 30  ــتـ ــرار الـــتـــمـــديـــد بـ ــقــ تـــوقـــف الـــعـــمـــل بــ
ـــه 

ّ
يــولــيــو/ تـــمـــوز املـــقـــبـــل«. ويـــوضـــح نـــجـــار أن

»بموجب قــرار مجلس األمــن رقم 2504، الذي 
يطالب كل األطــراف بالوصول اآلمــن من دون 
عـــوائـــق لــلــقــوافــل اإلنـــســـانـــيـــة الــتــابــعــة لــألمــم 
املتحدة ولشركائها في التنفيذ، تقّدم املنظمة 
األممية املساعدات إلى مايني األشخاص في 
شــمــال غـــرب ســوريــة، عــبــر الـــحـــدود«. يضيف 
ــودًا قـــويـــة، خــصــوصــًا في  ــ  »ثـــّمـــة وعـ

ّ
نــجــار أن

مؤتمر بروكسل الحالي للمانحني واملنظمات 
الــدولــيــة الـــذي يــهــدف إلـــى جــمــع نــحــو مــن 10 
اإلنسانية  للمساعدة  أميركي  دوالر  مليارات 
ــئـــني واملــجــتــمــعــات  فــــي ســــوريــــة ودعــــــم الـــاجـ
 »4.2 مليارات 

ّ
 أن

ً
املضيفة في املنطقة«، مفصا

و5.8  ســوريــة  فــي  اإلنسانية  لاستجابة  هــي 
مليارات لدعم الاجئني واملجتمعات املضيفة 

في دول الجوار«.
كبيرة  مخاطر  الغذائية  املــســاعــدات  ولنقص 
على السكان في الشمال السوري. ووفقًا لنجار 
عــددهــم نحو  ويبلغ  بمعظمهم  »السكان   

ّ
فــإن

4.3 مــايــني شخص فــي شــمــال غــرب ســوريــة، 
في  اإلنسانية  املساعدات  خــال  من  يعيشون 
هذه الظروف الصعبة وانعدام وسائل العيش 
واالرتفاع الكبير في البطالة وانتشار العمالة 
غير اآلمــنــة كــتــجــارة املــحــروقــات والــغــاز على 
 »النقص 

ّ
الطرقات وجمع النفايات«، مؤكدًا أن

في هــذه املساعدات ســوف يساعد في تفشي 

مساعدات 
إنسانية

شريان حياة 
أخير لعائالت 

الشمال 
السوري

في الشمال السوري، يعتمد كثيرون سواء من األهالي أو 
من النازحين على المساعدات اإلنسانية في معيشتهم. 
أو  المساعدات  تلك  تخفيض  من  دائم  قلق  وثّمة 

تعليقها، إذ من شأن ذلك أن يفاقم األوضاع هناك

نقص المساعدات 
يساعد في تفشي الفقر 

بين 85% من السكان

من المهم تحويل 
مساعدات مخصصة 

للغذاء إلى أخرى نقدية

1819
مجتمع

الــجــانــب الـــروســـي مـــن الــتــصــرفــات الــعــدائــيــة 
ــــن خــــــال الــعــمــل  ــاه الــــســــكــــان املــــدنــــيــــني مـ تــــجــ
بغية  املمنهج  التجويع  سياسة  فــرض  على 
ودولية،  إقليمية  سياسية  مكاسب  تحصيل 
أو العمل في خارج نطاق مجلس األمن الدولي 
ــال اإلصــــــــرار الــــروســــي الــصــيــنــي عــلــى  ــ فــــي حـ
 »الشعب 

ّ
تعطيل الــقــرارات«. يضيف حــاج أن

الـــســـوري يــعــانــي مــنــذ عــشــر ســـنـــوات عــواقــب 
وخيمة للسيطرة الروسية غير الشرعية على 
 الشعب 

ّ
مقدرات الدولة السورية، والتنكر لحق

رًا 
ّ
السوري األساسي في تقرير املصير«، محذ

من »تفاقم األزمة اإلنسانية في سورية عمومًا 
وشمال غربها خصوصًا تبعًا إلجراءات منع 
املـــســـاعـــدات، مـــا يــتــســبــب فـــي كـــارثـــة إنــســانــيــة 
ــل 

ّ
 بــاملــدنــيــني، وهــــو األمــــر الــــذي يــمــث

ّ
قـــد تــحــل

مخالفة التفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية 
 حاج على »ضرورة االلتزام 

ّ
املدنيني«. ويحث

املساعدات  توصيل  لتسهيل  الحرب  بقوانني 

إلـــى املــدنــيــني ومــنــع تــفــاقــم األزمــــة اإلنــســانــيــة، 
وذلـــــك عــبــر تــســهــيــل مــــرورهــــا بــســرعــة وعـــدم 
بــمــا يضمن  تعسفية  بــطــريــقــة  فيها  الــتــدخــل 

حرية تنقل العاملني في املجال اإلنساني«.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان صـــــدر عــــن فـــريـــق »مــنــســقــو 
آذار  مـــــــــارس/   29 ــــي  فـ ســـــوريـــــة«  اســـتـــجـــابـــة 
 »العوائق التي تضعها روسيا في 

ّ
املاضي، أن

طريق املساعدات اإلنسانية املقدمة للمدنيني، 
ــيـــم مـــعـــانـــاتـــهـــم  ــــي تـــضـــخـ ــتـــســـبـــب فــ ســـــــوف تـ
وحــرمــانــهــم مــن احــتــيــاجــاتــهــم األســاســيــة، ما 
ــب الـــقـــيـــام بــــإجــــراءات تــضــمــن تــوصــيــل 

ّ
يــتــطــل

املــســاعــدات إلـــى الــفــئــات األشـــد احــتــيــاجــًا لها 
ــرق اإلغـــاثـــة  ــ ــدم اســـتـــهـــداف أو مــضــايــقــة ِفـ ــ وعـ
األمــر  بأعمالها،  قيامها  خــال  فــي  اإلنسانية 
الــذي ســوف يسبب مجاعة شاملة في شمال 
 »وقف 

ّ
غــرب ســوريــة«. أضــاف بيان الفريق أن

إدخال املساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى 
شمال غــرب سورية ســوف يتسبب في زيــادة 
معدالت الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في 
املنطقة، وازديــاد حــاالت سوء التغذية الحاد 
عند األطفال واألمهات بشكل أكبر عن النسب 
الـــســـابـــقـــة، وانــــهــــيــــارات اقـــتـــصـــاديـــة مــتــعــاقــبــة 
خصوصًا مــع ارتــفــاع أســعــار املـــواد الغذائية 
الــلــيــرة الــســوريــة قيمتها الــشــرائــيــة،  وفـــقـــدان 
ــنـــني فــــي املـــخـــيـــمـــات،  ــقـــاطـ وازديـــــــــــاد أعــــــــداد الـ
نتيجة لجوء اآلالف من املدنيني إليها بهدف 
االستقرار فيها وعجزهم الكامل عن التوفيق 
بني املأوى والغذاء، وانعدام الخدمات الطبية 
األســاســيــة فــي املــشــافــي والــنــقــاط الطبية في 
املــنــطــقــة، خــصــوصــًا مـــع االســـتـــهـــداف املــتــكــرر 
لــلــمــنــشــآت الـــطـــبـــيـــة فــــي املـــنـــطـــقـــة وتــســجــيــل 
ألــفــًا و286 إصــابــة فــي املنطقة«.  أكــثــر مــن 21 
ويــلــفــت إلــــى »تـــفـــاقـــم الـــحـــالـــة املـــأســـاويـــة في 
املــخــيــمــات الــتــي تــحــصــل عــلــى خــدمــاتــهــا من 

املنظمات اإلنسانية، بسبب العجز عن تقديم 
 تلك املخيمات تعاني 

ّ
املساعدات، مع العلم أن

بشكل كبير من ضعف املساعدات املقّدمة«.
ـــه »ال 

ّ
أن البيان نفسه على  فــي  الفريق  ــّدد  وشـ

ينبغي السماح بمزيٍد من التدهور في األزمة 
اإلنــســانــيــة الــواقــعــة فــي شــمــال غـــرب ســوريــة، 
خصوصًا في ما يتعلق بتوصيل املساعدات 
 دولّيًا 

ً
تــدخــا الــذي يستدعي  األمــر  الغذائية، 

تقديم  اإلغــاثــيــة  للمنظمات  الــســمــاح  لضمان 
مساعداتها للمدنيني في املنطقة بشكل كامل 
مــن دون قــيــود«. ودعـــا الــفــريــق مجلس األمــن 
ــالـــعـــودة إلــــى ســيــاســة  الــــدولــــي »أال يــســمــح بـ
القائم في شمال غرب سورية، وعدم  الوضع 
التي قد تنجم عن  العواقب  التقليل من شــأن 
دون  تعنتها  فــي  بالتمادي  لروسيا  السماح 
ه على »التعجيل في تجديد 

ّ
أّي مساءلة«، وحث

آلية دخول املساعدات اإلنسانية عبر الحدود 
إلى سورية، والتشديد على التزام املانحني في 
املساعدات  تقديم  بمواصلة  بروكسل  مؤتمر 
 جميع أعضاء مجلس األمن 

ّ
اإلنسانية. ونحث

السياسية  بالعملية  التزامهم  مضاعفة  على 
بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احترامًا 
 حق الشعب السوري في تقرير املصير 

ً
كاما

واالستقال«.

سلة برنامج األغذية العالمي
ــازح مــــن ريـــف  ــنــ فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يـــؤكـــد الــ
حمص الشمالي، عمار املحمد وهو أب لثاثة 
 »أّي تخفيض جديد في سلة اإلغاثة 

ّ
أطفال، أن

املمنوحة من برنامج األغذية العاملي هو أمر 
»الــعــربــي  فـــي غــايــة فـــي الـــخـــطـــورة«. ويـــقـــول لـــ
 »األمــــــــر صـــعـــب جـــــــدًا، فــالــســلــة 

ّ
ــديــــد« إن الــــجــ

ضغطًا  ا 
ّ
عن وتخفف  أساسية  مــواد  تمنحنا 

الــغــذاء، خصوصًا مع توقف  كبيرًا في تأمني 

العمل في كثير من األحيان في خال السنة«، 
 »في هذه األوقات التي ينعدم فيها 

ّ
مضيفًا أن

الـــدخـــل، تــكــون ســلــة األغـــذيـــة الــتــي تــصــل إلــى 
مخيمنا في ريف إدلــب هي سندنا الوحيد«. 
 »الفائدة اليوم تكون في 

ّ
ويلفت املحمد إلى أن

مساعدة األهالي، في الوضع الحالي وفي ظل 
هذه األزمة وتخفيف العبء عن العائات التي 
 »تخفيض 

ّ
ليس لها أّي دخل مادي«، مؤكدًا أن

حقيقية.  بكارثة  يــنــذر  قطعها  أو  املــســاعــدات 
 هذه السلة 

ّ
فبالنسبة إلى عائات معّينة، فإن

بــالــكــاد تــســّد جــــزءًا مـــن حــاجــتــهــا. وقــــد يــأكــل 
الــنــاس بعضهم بعضًا فــي حــال انــعــدام هذه 

املساعدات«.
 بـــرنـــامـــج األغــــذيــــة 

ّ
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن

ع األغذية املنقذة 
ّ
العاملية، وفقًا لبياناته، يوز

للحياة على نحو 4.8 مايني شخص شهريًا 
 أنحاء سورية، من ضمنها مساعدات 

ّ
في كل

غــذائــيــة طــارئــة عــلــى األســــر فــي شــمــال غــرب 
سورية، لتلّبي احتياجات األهالي الضرورية 

في خال األزمات.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــة الــشــغــف  ــدايــ نـــصـــائـــح أخـــيـــه كـــانـــت بــ
بــالــنــســبــة لـــه لـــدخـــول عــالــم الــتــصــامــيــم 
واألرقام إذ تمكن من حل بعض املسائل 
املــدرســة،  دخــولــه  قبل  حتى  الحسابية 
من  السابعة  فــي  شقيقه  مــن  طلب  فقد 
الجميع  ليصدم  املــونــتــاج،  تعلم  عــمــره 

بتمكنه من »منتجة« مقاطع فيديو.
يــشــرح الــطــفــل نـــور الــديــن فــلــفــل الــبــالــغ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  حــالــيــًا 13 عــامــًا لـــ
: »بـــدأت أقــوم 

ً
دخــولــه هــذا املــجــال، قــائــا

ــدع بــصــريــة  ــ بـــاملـــونـــتـــاج عـــلـــى شـــكـــل خـ
ــيــــديــــوهــــات، وإضــــــافــــــة األصـــــــــوات  ــفــ ــلــ لــ
والحركات في املونتاج، والفوتوشوب«، 
عالم  فــي  االستكشافية  رحــلــتــه  ليكمل 
ــع ويـــصـــمـــم أول مــوقــع  ــواقــ تــصــمــيــم املــ
كان  أن شقيقه  عامًا، مضيفًا   11 بعمر 
الداعم األول له، فقد كان يجلس بجانبه 
ويـــطـــلـــب مـــنـــه الــتــعــلــم فــــي الـــعـــديـــد مــن 

البرامج البصرية.
رحلة نور الدين لم تقف عند هذا الحد، 
اذ انضم ملركز  »ُرُسل« الذي يتبع ملعهد 
األمـــــل لـــأليـــتـــام ضــمــن مـــشـــروع تمكني 
ــال ملــســتــقــبــل أفــــضــــل، مــــن خـــال  ــ ــفـ ــ األطـ
اكــتــشــاف مــواهــبــهــم وتــطــويــر قــدراتــهــم 
انضمامه  بــدايــة  ومــع  مستقبلية،  ملهن 
لــلــمــركــز بــــدأ الــتــعــلــم عــلــى بـــرامـــج أكــثــر 
تخصصًا في التصميم، إذ قدم العديد 
من التصاميم داخل املركز. ورغم صغر 
البرمجة،  الدين عالم  اقتحم نور  سنه، 
وأصبح أول طفل في غزة يحصل على 
دورات متخصصة في البرمجة ليتمكن 
ــعــــاب ثــنــائــيــة  بــنــفــســه مـــن تــصــمــيــم األلــ
 7 األبعاد D2، كذلك تمكن من تصميم 
ألعاب، بينما يقوم بإعداد أخرى تضم 

50 مرحلة. 
ــفـــل بـــتـــطـــويـــر مـــســـتـــواه فــي  يـــحـــلـــم الـــطـ
الــبــرمــجــة وتــصــمــيــم األلـــعـــاب ليتحول 
إلى محترف في تصميم األلعاب ثاثية 
األبــــعــــاد، واأللــــعــــاب »اونــــــايــــــن«،  كما 
يطمح إلنتاج لعبة شبيهة بلعبة »ماين 
ــاب الــتــي  ــــت«، وغـــيـــرهـــا مــــن األلــــعــ ــرافـ ــ كـ
تعتمد عــلــى فــك األلـــغـــاز. صــادفــت نــور 
الــديــن العديد مــن املــواقــف فــي املدرسة 
خـــصـــوصـــًا مــــع مـــــــادة الــتــكــنــولــوجــيــا، 
لرفاقه  يــشــرح  املـــادة  كــان معلم  عندما 
عن البرمجة للمبتدئني، وخال الشرح 
أخــــطــــأ األســــــتــــــاذ بـــــإحـــــدى الــــخــــطــــوات 
لــيــصــحــحــهــا لـــه نــــور الـــديـــن، ويــحــصــل 

بعدها على إشادة من أستاذه.
 طـــمـــوحـــه فــي 

َ
ــنـــه، إال أن ــــم صـــغـــر سـ رغـ

ــهــــو يــشــعــر  ــر، فــ ــيــ ــبــ ــة كــ ــبــــرمــــجــ ــم الــ ــ ــالـ ــ عـ
ــاب الـــعـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ  بـــالـــضـــيـــق مــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

مــــن املـــســـائـــل املــتــعــلــقــة بــالــبــرمــجــة عــن 
املــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة، والـــتـــي يــمــكــن من 
خــالــهــا اكــتــشــاف مـــواهـــب زمـــائـــه، إال 
ــالـــي يـــطـــور أداءه  ــه فــــي الــــوقــــت الـــحـ ــ أنـ
بــنــفــســه مـــن خــــال مــتــابــعــة املــبــرمــجــني 
»يـــوتـــيـــوب«. رغـــم تــركــيــزه على  ـــ عــبــر الـ
البرمجة في الوقت الحالي، يتطلع نور 
الجامعة  فــي  أن يتخصص  إلــى  الــديــن 
بــإنــتــاج األفـــــام الــكــرتــونــيــة، ويــؤســس 
عمله الخاص، ورغم الحصار والوضع 
االقـــتـــصـــادي الــصــعــب فـــي غـــــزة، يبقى 

طموحه أكبر من عمره ويتخطى حدود 
مدينته املحاصرة. الدعم العائلي لنور 
ــبـــاب نــجــاحــه،  ــرز أسـ ــ ــان مـــن أبـ الـــديـــن كــ
في  للعمل  فبعد سفر شقيقه، صــديــق، 
تـــركـــيـــا، أكـــمـــل شــقــيــقــه صــهــيــب املــهــمــة. 
»العربي الجديد« كيف  ويشرح أخوه لـ
لشقيقه  الحسابية  املــســائــل   

ّ
يــحــل كـــان 

الــــــــذي يــــكــــبــــره بــــســــت ســــــنــــــوات. كـــانـــت 
املــســائــل الرياضية على  والــدتــه تــطــرح 
أخيه فكان نــور الدين السباق إلــى حل 
املــســائــل الــريــاضــيــة بــســاســة. ويــكــمــل 
: »أخي متفوق جدًا 

ً
صهيب حديثه قائا

فــي الــدراســة ومــن املميزين فــي مدرسة 
اليرموك اإلعدادية، وعندما انضم ملركز 
ــــدى الـــشـــروط اجــتــيــاز  ُرُســــــل، كـــانـــت إحـ
بــعــدهــا على  ــاء، ليحصل  الـــذكـ اخــتــبــار 
غزة  قطاع  مستوى  على  الثالث  املــركــز 
فــي مــســتــوى الـــذكـــاء الــعــقــلــي -الــعــلــمــي، 
املركز  ِمسك على  كما حصلت شقيقته 
الشعر  فــي  مــوهــبــة  تمتلك  ــهــا 

ّ
ألن األول 

واإللــــقــــاء فـــي الــقــســم األدبــــــــي«. ويــكــمــل 
ــراد الــعــائــلــة الــحــديــث بفخر عــن نــور  أفــ
يـــقـــوم بالتصميم  فــهــو أصـــبـــح  الـــديـــن، 
خصوصًا  الــقــطــاع،  داخـــل  للمؤسسات 

للمحال الصغيرة، بينما تتطلع العائلة 
ليصبح ابنها أحد املبرمجني العامليني.

ــات وصـــعـــوبـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــة اإلمـ ــلــ ورغـــــــــم قــ
األوضــــاع فــي قــطــاع غـــزة املــحــاصــر، إال 
 نور الدين بحاجة لاهتمام الكافي 

ّ
أن

الــــذي يــدعــم طــريــقــه لــتــنــمــيــة مــوهــبــتــه، 
في  املــواهــب  عــن سياسة طمس  بعيدًا 
ظل غياب االهتمام الرسمي باملواهب، 
هــــــــذا عــــــــدا عــــــن الـــــــظـــــــروف املـــعـــيـــشـــيـــة 

واالقتصادية الصعبة للغزيني. 
األولــى  فلفل  الــديــن  نــور  ليست تجربة 
من نوعها في قطاع غزة، ملن هم في مثل 
الـــغـــزي، محمد  للطفل  إذ ســبــق  عــمــره، 
عاملية  مسابقة  في  املشاركة  الحليمي، 
لشركة »ميكروسوفت« مع وصوله إلى 
النهائيات، وكان دخوله عالم التصميم 
األلعاب،  برمجة  متطلبات  مع  تماشيًا 
كــونــهــا تــحــتــاج إلـــى تــصــمــيــم األشــكــال 
واألجسام الخاصة باللعبة قبل عملية 
برمجتها وتــحــريــكــهــا. يــقــول عــن ذلــك: 
ــا فــي سن  »كــانــت تــجــربــتــي األولــــى وأنــ
السابعة، حينما صنعت لعبة الثعبان 
مــن ضمن  بــرنــامــج سهل وبسيط  عبر 

برامج صناعة األلعاب«.

طفل مبرمج يطمح للعالمية

نور الدين فلفل

صّمم سبع ألعاب )محمد الحجار(

حلمه هو أن يصبح مصممًا عالميًا )محمد الحجار(

صندوق مساعدات... هذا ما حصلوا عليه )ساهر الحجي/ األناضول(

4.800.000
شخص تقريبًا يحصلون شهريًا على 

أغذية منقذة للحياة من برنامج 
األغذية العالمي، في كّل أنحاء سورية

استطاع الطفل 
الفلسطيني، نور الدين 
فلفل، من حي النصر 

غربي مدينة غزة، 
بفضل مالحظات أخيه 

األكبر، دخول عالم 
البرمجة وتصميم 

األلعاب، منذ أن كان 
عمره 5 سنوات فقط

عادت حالة االحتقان 
مجددًا إلى قطاع 

الصيدلة في المغرب 
بالتزامن مع التصعيد، 

فيما تلقي األزمة 
بظاللها على العديد 

من الصيدليات التي 
باتت على حافة 

اإلفالس

قرار سري صيادلة المغرب يقاضون وزير الصحة بسبب 
يحدد القانون المغربي 

الجهات المخول لها شراء 
وتوزيع األدوية

كثير من الصيدليات 
على وشك اإلفالس وال 
يستطيع سداد ديونه

الرباط ـ عادل نجدي

الصحة  لوزير  قــرار سابق  أدى تسريب نص 
املغربي، خالد آيت الطالب، إلى تأجيج غضب 
ــــرب، واعـــــتـــــراض تــنــظــيــمــاتــهــم  ــغـ ــ صـــيـــادلـــة املـ
ــرار املـــخـــتـــبـــرات إلـــى  ــ ــقـ ــ ــيـــة، إذ يــــدعــــو الـ ــنـ املـــهـ
توزيع األدويــة على جمعيات املنفعة العامة، 
والــجــمــاعــات الــتــرابــيــة )الــبــلــديــات، واملجالس 

الجهوية(.
والــقــرار الـــذي يــعــود تــاريــخــه إلــى 19 مــارس/ 
آذار مــن الــعــام املـــاضـــي، جـــرى تـــداولـــه أخــيــرًا 
بشكل واسع عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
لــيــزيــد مـــن حــنــق الــصــيــادلــة الـــذيـــن يعيشون 
مـــنـــذ عـــــدة أشـــهـــر حـــالـــة احـــتـــقـــان بــســبــب مــا 
يعتبرونه »سياسة المباالة الوزارة بأوضاع 

الصيدليات املتدهورة«.
وكان الفتًا نقل »كونفدرالية نقابات صيادلة 
مــع وزارة  )اتــحــاد عمالي( معركتها  املــغــرب« 
أمــام  بطعن  تقدمت  إذ  الــقــضــاء،  إلــى  الصحة 
ــة وزيــر  محكمة الــنــقــض مــن أجـــل إلــغــاء دوريــ

الــصــحــة الــتــي تــقــضــي بــتــوزيــع األدويـــــة على 
جمعيات املنفعة العامة والجماعات الترابية.

يــقــول رئــيــس كــونــفــدرالــيــة نــقــابــات صــيــادلــة 
املغرب، محمد الحبابي، إنه »في الوقت الذي 
أمــام  للمهنيني  املمثلة  الــهــيــئــات  فــيــه  تــتــرافــع 
القضاء ضد جمعيات تتاجر في األدويــة في 
الــســوق الــســوداء بشكل غير مــشــروع بدعوى 
الــعــمــل الــخــيــري، فــوجــئ الــفــاعــلــون فــي قطاع 
الصيدلة بإصدار وزير الصحة دورية بشكل 
ســـري ملــخــتــبــرات األدويـــــة ملــأســســة الــفــوضــى، 
ــة فـــي الـــســـوق الـــســـوداء  ــ وشــرعــنــة بــيــع األدويــ

خارج القنوات املحددة بمقتضى القانون«.
»العربي  لـ في تصريحات  الحبابي،  ويوضح 
الــجــديــد«، أن »ســمــاح الـــــوزارة الــوصــيــة على 
قطاع الصحة بتوزيع األدويــة على جمعيات 
ــاعـــات الـــتـــرابـــيـــة هــو  ــمـ املــنــفــعــة الـــعـــامـــة والـــجـ
وهــو   ،17.04 رقـــم  لــلــقــانــون  مخالفة صــريــحــة 
بمثابة مدونة األدويــة والصيدلة، الــذي حدد 
ــراء  ــهـــات املــــخــــول لـــهـــا شــ بــشــكــل صـــريـــح الـــجـ
األدوية، وتوزيعها على املواطنني، ملا في ذلك 

مــن خــطــورة على الــصــحــة، وفــتــح الــبــاب على 
مصراعيه بشكل فوضوي لإتجار باألدوية«.

نقابات صيادلة  ويضيف رئيس كونفدرالية 
املــغــرب أن »الــقــانــون يحصر حــيــازة األدويـــة 
ــلــــى صـــيـــادلـــة  ــا لـــلـــعـــمـــوم عــ ــهــ ــغـــــرض صــــرفــ ــ بـ
الصيدليات دون غيرهم، وما أقدم عليه الوزير 

املــتــعــلــقــة بـــــاألدويـــــة، لـــكـــن الــــوزيــــر اخــــتــــار أن 
يكون األمر سريًا، وأن يطلع فقط 3 مصنعني 
لــألدويــة على الــقــرار، ما يثير أكثر من عامة 
استفهام بشأن دواعــي صــدور القرار في ذلك 

التوقيت«.
ويتابع: »صحيح أن القانون يمنح للحكومة، 
بــــشــــكــــل اســــتــــثــــنــــائــــي، فــــــي حـــــالـــــة الــــــكــــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة، تـــوزيـــع األدويـــــــة عــلــى جــمــعــيــات 
الترابية، لكن هذا  املنفعة العامة والجماعات 
األمــر ال ينطبق على حالة الطوارئ الصحية 
املفروضة، ما يدعو إلى التساؤل إن كان قرار 
ــدات الــســيــاســيــة  ــنــ الـــوزيـــر هـــدفـــه تــغــذيــة األجــ
على  مقبلة  اململكة  أن  والسيما  االنتخابية، 
املقبلة،  الشهور  خال  انتخابية  استحقاقات 
منصات  الترابية  الجماعات  من  سيجعل  ما 
لــحــمــات دعــايــة انــتــخــابــيــة ســابــقــة ألوانـــهـــا«. 
اختارت  الفيدرالية  أن  على  الحبابي  ويشدد 
الـــوزارة من  القضاء اإلداري ضد  إلــى  اللجوء 
ــة، وأن ذلــــك حصل  ــدوريــ أجــــل إســـقـــاط تــلــك الــ
ــارات قـــانـــونـــيـــة، وقـــــــراءة مــتــأنــيــة  ــتـــشـ بــعــد اسـ

تعذر  وقــد  الصلة.  ذات  القانونية  للنصوص 
على »العربي الجديد« الحصول على تعقيب 
مــن وزارة الــصــحــة، رغـــم املـــحـــاوالت املــتــكــررة 
لذلك. وتأتي الجولة الجديدة من الصراع بني 
الوزارة وفيدرالية نقابات الصيادلة في وقت 
ــراءات حــكــومــيــة تــقــررهــا  ــ كـــان ُيــنــتــظــر فــيــه إجــ
وزارة الــصــحــة لــدعــم الــصــيــدلــيــات الــتــي بــات 
إفــاســه،  إعـــان  قسمًا كبيرًا منها على وشــك 
وتفعيل إجراءات من شأنها الدفع باالستقرار 

االقتصادي في قطاع األدوية املغربي.
ــيــــات تـــنـــظـــيـــمـــات نـــقـــابـــيـــة،  ــســــب إحــــصــــائــ وحــ
ــإن ثـــلـــث الـــصـــيـــادلـــة املـــغـــاربـــة بــــاتــــوا »عــلــى  ــ فـ
في  »يتخبط  آخـــر  ثلثًا  وإن  ــــاس«،  اإلفـ عتبة 
صــعــوبــات مــالــيــة«، إذ ال يــســتــطــيــعــون ســـداد 
ديــونــهــم، وخـــاصـــة لــشــركــات تـــوزيـــع األدويــــة 
فبراير/  مطلع  وفــي  الطبية.  واملستحضرات 
شــبــاط املـــاضـــي، طــالــبــت الــكــونــفــدرالــيــة وزيــر 
الصحة بتنظيم انتخابات مجالس الصيادلة 
إلنهاء الجمود التنظيمي ملجلسي الصيادلة 

في الشمال والجنوب منذ 2017.

هو خرق للقانون، وتعريض صحة املواطنني 
للخطر، إذ إن الجمعيات والجماعات الترابية 
غير قادرة على توفير ظروف تخزين األدوية 
ــق مـــتـــطـــلـــبـــات تــقــتــضــيــهــا طــبــيــعــتــهــا، مــا  ــ وفــ
وعندها  للتلف،  معرضة  ــة  األدويـ تلك  يجعل 
قــد تــتــحــول إلـــى قنبلة مــوقــوتــة تــهــدد صحة 
 
ً
جميع املواطنني«. ويؤكد الحبابي، أنه فضا

للجمعيات  الصحة  وزارة  ترخيص  كــون  عــن 
فيه  الترابية  والجماعات  العامة  املنفعة  ذات 
الصيدليات  والختصاصات  للقانون،  تجاوز 
ــارد غير  فـــي صـــرف األدويــــــة، فــإنــه »إجـــــراء شــ
ــم بـــــــدون تــنــســيــق مــــع الــهــيــئــة  ــ مـــمـــأســـس، وتــ
استشارتها  واملــفــتــرض  للصيادلة،  الوطنية 

في كل السياسات املتعلقة بالقطاع«.
وزارة  إصــدار  من  استغرابه  الحبابي  ويبدي 
الـــصـــحـــة لــتــلــك الـــــدوريـــــة الــــخــــاصــــة، ويـــقـــول: 
الــدوريــة  تلك  إصـــدار  مــن  بعد سنة  »فوجئنا 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  بتسريبها 
ــفـــروض بــمــوجــب الــقــانــون   مـــن املـ

ّ
فـــي حـــني أن

اســتــشــارة هــيــئــات الــصــيــادلــة فــي السياسات 
الصدليات تعاني 

بسبب عدم تطبيق 
)Getty( القانون
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يعسوب اصطناعي 
لمراقبة البيئة المائية

يــعــمــل املــهــنــدســون فــي جــامــعــة ديــوك 
ــلــــى تــــطــــويــــر يـــعـــســـوب  ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
 .DraBot اســـــــم  ــمـــل  يـــحـ ــنــــاعــــي  اصــــطــ
ويتميز بقدرته على محاكاة حركات 
ــي، مــــــن خــــال  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــــيــــعــــســــوب الــ
املائية. ويبلغ  التحليق على األسطح 
ــروبــــوت الــجــديــد 2.25  طــــول جــســم الــ

إنش ويبلغ طول جناحيه 1.4 إنش.
روبـــوت  بتصميم  الــبــاحــثــون  ــرع  وشــ
ــقـــروا  ــتـ مـــــرن عـــلـــى شـــكـــل ذبــــابــــة، واسـ
بعد عدة نماذج على شكل اليعسوب 
القنوات  من  بشبكة  هندسيًا  املصمم 
ــي تــســمــح  ــتــ ــيــــة الــ ــلــ الـــصـــغـــيـــرة الــــداخــ
بالتحكم في طريقة طيرانه عن طريق 
ــاٍل تــمــامــًا من  ضــغــط الـــهـــواء، وهـــو خــ

اإللكترونيات.
في  التحكم  خــال  مــن   DraBot ويعمل 
ضغط الهواء الذي يدخل جناحيه، إذ 
الهواء في  قناة صغيرة بضغط  تقوم 
األجنحة األمامية، لكي يتسرب الهواء 
الثقوب املوجهة  من خال سلسلة من 

ــنــــحــــة الـــخـــلـــفـــيـــة. وتــــــم طـــاء  إلــــــى األجــ
األجـــنـــحـــة بـــمـــادة الـــهـــيـــدروجـــيـــل، مما 
يجعلها تستجيب للتغيرات في درجة 
اليعسوب  املــاء، حيث يتميز  حموضة 
اآللي بقدرته على التفاعل مع الظروف 
الــبــيــئــيــة، مـــثـــل: درجـــــة الــحــمــوضــة أو 
درجة الحرارة أو وجود الزيت. ويطمح 
الباحثون إلى االعتماد على هذا النوع 
ــد مــجــمــوعــة  ــ ــارات فــــي رصـ ــكــ ــتــ مــــن االبــ
واســعــة مــن الــعــامــات املنبهة لــوجــود 
مشاكل وأخطار في البيئة املائية، مثل 
)القياس  الهيدروجيني  األس  تغيرات 
الذي يحدد ما إذا كان السائل حمضيا 

أم قاعديا( أو وجود النفط.

طاقة الرياح لتطوير 
مجال البلوك تشين

كامبريدج  مــركــز  نــشــره  تقرير  حسب 
تستهلك   ،)CCAF( الــبــديــل  للتمويل 
شــبــكــة الــعــاملــيــة لــلــبــتــكــويــن أكـــثـــر من 
مـــدار  عــلــى  ــة  ــ ــاعـ ــ تـــيـــرا واط/سـ  59.19
ــام. وتـــعـــد هــــذه الــكــمــيــة أكـــبـــر من  ــعــ الــ
الدول،  التي تستهلكها بعض  الطاقة 
مثل سويسرا أو الكويت. ومن املتوقع 
أن تستهلك مزارع العملة االفتراضية 
فــي الــصــني أكــثــر مــن 296 تــيــرا واط/
ســــاعــــة مــــن الـــكـــهـــربـــاء بـــغـــيـــة تــعــديــن 
ثــاث سنوات  فــي غضون  البيتكوين 
ــة، وذلــــــك حـــســـب تـــقـــريـــر جــديــد  ــ ــادمـ ــ قـ
ــلـــمـــاء صـــيـــنـــيـــون فــــي مــجــلــة  نــــشــــره عـ
وتسعى   .Nature Communications
ــاد على  ــمـ ــتـ بــعــض الـــجـــهـــات إلــــى االعـ
الــطــاقــة املــتــجــددة فـــي عــمــلــيــة تعدين 

الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة وتــشــغــيــل أنــظــمــة 
الـــبـــلـــوك تــــشــــني، حـــيـــث تـــعـــمـــل شــركــة 
إنــجــاز  عــلــى   Soluna Technologies
محطة تعمل بطاقة الرياح في مدينة 
الـــداخـــلـــة بــاملــغــرب لــتــشــغــيــل األنــظــمــة 
التي تعتمد على تقنية البلوك تشني. 
وتعمل الشركة األميركية منذ حوالي 
ثاث سنوات على تطوير حقل للرياح 
ــقـــدرة 900 مـــيـــغـــاواط عــلــى مــســاحــة  بـ
10 آالف هــكــتــار فـــي مــديــنــة الــداخــلــة، 
مــــع حـــقـــل مـــشـــتـــرك ملــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات. 
وتـــوفـــر تــقــنــيــة الــبــلــوك تــشــني طــريــقــة 
الــبــيــانــات واألصــــول  لتنظيم  جــديــدة 
الــتــوريــد  املـــاديـــة ومــعــلــومــات سلسلة 
إلى  الحاجة  آنــي ومشفر، دون  بشكل 

االعتماد على جهات مركزية.

مادة نانوية تحل محل عدسة الكاميرا

تعتبر مهارة التعلم من بني أهم املهارات 
السبب  التي يتميز بها اإلنسان، ولهذا 
يـــطـــمـــح الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــــجــــال الــــذكــــاء 
تتيح  تقنيات  تطوير  إلــى  االصطناعي 
لـــلـــروبـــوتـــات الــتــعــلــم مــــن اإلنــــســــان عــن 
طــريــق تــقــلــيــده. ويــطــمــح الــبــاحــثــون في 
إلى تطوير  بيركلي  كاليفورنيا  جامعة 
روبــوتــات قـــادرة على اكــتــســاب مــهــارات 
الــتــعــلــم بــاالعــتــمــاد عــلــى تــقــنــيــة التعلم 
املعزز، وهي تقنية تتيح ألنظمة الذكاء 
االصــطــنــاعــي تعلم مــهــارات جــديــدة من 
خال التجربة والخطأ. ونجح الباحثون 
الــســاقــني املشي  ثــنــائــي  بتعليم روبــــوت 

ونقل حموالت.
ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد الباحثون 
الــروبــوت  لتدريب  افتراضية  بيئة  على 
على املشي، إذ تعلمت نسخة افتراضية 
مـــن الـــروبـــوت كــيــفــيــة املــشــي بــاالعــتــمــاد 
معدة سابقًا  كبيرة  بيانات  قاعدة  على 
تضم الحركات. وفي املرحلة الثانية، تم 
افتراضية  بيئة  إلــى  املــحــاكــاة  هــذه  نقل 
ثانية تسمى SimMechanics، وهي بيئة 
بدرجة  الحقيقي  العالم  فيزياء  تحاكي 

عالية من الدقة.

ــذي يـــحـــمـــل اســـم  ــ ــ وتـــمـــكـــن الــــــروبــــــوت، الـ
»كاسي«، من املشي في العالم الحقيقي 
أثناء  تعلمه  الــذي  النموذج  باستخدام 
إضــافــيــة،  تـــعـــديـــات  أي  دون  املـــحـــاكـــاة 
التضاريس  فــوق  املشي  فــي  حيث نجح 
الوعرة، وحمل بضائع ثقيلة، واستعادة 

التوازن بعد تعرضه للدفع.

تسعى بعض األبحاث إلى تطوير أجهزة قادرة على ربط دماغ اإلنسان بالحاسوب، 
مــن أجــل تحليل اإلشـــارات الكهربائية فــي الــدمــاغ وتمكني اإلنــســان مــن التحكم في 
األجهزة الذكية من خال التفكير فقط. وتعتبر شركة »نيورالينك« من بني الشركات 
التي تطمح إلى تحقيق هذا الهدف، حيث قام رجل األعمال األميركي الشهير »إيلون 
ماسك« بتأسيس الشركة سنة 2017، ومنذ ذلك الحني يعمل املهندسون في الشركة 
وتعزيز  بالحاسوب  الــدمــاغ  لربط  استخدامها  يمكن  وشــرائــح  أجهزة  تطوير  على 
الذاكرة والقوى املعرفية لإنسان من خال دمج الذكاء البشري واالصطناعي بشكل 
فعال. وفي هذا السياق، نشرت شركة »نيورالينك« مقطع فيديو تبلغ مدته 3 دقائق 
عبر منصة يوتيوب يظهر فيه قرد يلعب لعبة فيديو بسيطة عبر الشاشة عن طريق 
الحاسوب وتحديد قطع على  فــأرة  القرد بتحريك مؤشر  التفكير فقط، حيث يقوم 

الشاشة من خال التفكير في تحريك يده ألعلى أو ألسفل.
العمر تسع سنوات،  قــرد يبلغ من  بــزرع شريحة دقيقة في دمــاغ  وقــام املهندسون 
الكهربائية  اإلشــــارات  تشفير  وفــك  تسجيل  على  الشريحة  وتعمل  »بــيــجــر«.  يدعى 
من الدماغ باستخدام أكثر من 2000 قطب كهربائي مــزروع في مناطق من القشرة 
روبــوت  بواسطة  الشريحة  زرع  ويتم  والـــذراع.  اليد  عن حركات  املسؤولة  الحركية 
شديد الدقة لتجنب االصطدام باألوردة في املخ، وتتصل الشريحة السلكيًا بجهاز 
ــادرة مــن الــدمــاغ  صــغــيــر يــتــم تــركــيــبــه خــلــف األذن، لــتــقــوم بــالــتــقــاط اإلشــــــارات الـــصـ
وإرسالها إلــى الحاسوب الــذي يحول إشــارات الدماغ إلــى أوامــر يتم تنفيذها على 
الشاشة. وتمكنت الشركة الصيف املاضي من زرع شرائح في دمــاغ خنزير، لكنها 
الــتــجــارب على قـــرود املــكــاك، نــظــرًا ألن لها نفس التماثل فــي الــدمــاغ  فضلت إجـــراء 
 من إجراء التجارب على البشر.

ً
والقدرات السلوكية لإنسان، مما قد يسهل مستقبا

أن شركته ستعمل على تطوير  إلــى  تويتر  تغريدة على منصة  فــي  مــاســك  وأشـــار 
منتجات تتيح لألشخاص املصابني بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بشكل أسرع 
القادمة على  اإلصــــدارات  تعمل  أن  املتوقع  ومــن  أي شخص يستخدم أصابعه.  مــن 
إلى شرائح مدمجة باألطراف االصطناعية، مما سيمكن  الدماغ  نقل اإلشــارات في 

املصابني بالشلل النصفي من املشي مرة أخرى.

عالم الروبوتات صناعات مستقبلية

روبوت تعلم المشي بقدراته الذاتية

ربط الدماغ بالحاسوب أصبح حقيقة

هشام حدانة

الــزمــن، تم تصنيع  منذ عقد من 
الـــعـــدســـات الــبــاســتــيــكــيــة. وفــي 
الــــــســــــنــــــوات األخــــــــيــــــــرة، أضــــــاف 
كاميرا  مــن  أكــثــر  الذكية  الــهــواتــف  صانعو 
في الهاتف الواحد. وتحتوي كل وحدة من 
باستيكية.  عدسات  عــدة  على  الكاميرات 
العدسات  لم تتطور هذه  السنني،  ومع مر 
، على الرغم من أن برامج معالجة 

ً
إال قليا

الـــصـــور قـــد تــحــســنــت كـــثـــيـــرًا، حــيــث قــامــت 
بــدمــج الـــصـــور مـــن كـــامـــيـــرات مــتــعــددة في 
الــجــودة، مما يسمح  صــورة واحـــدة عالية 
بالتركيز على تفاصيل عديدة أخرى. ومع 
الكاميرا  أيــام مجد عدسة  تنتهي  قد  ذلــك، 
ــا تــأمــلــه  ــذا مـ ــل هــ ــ الــبــاســتــيــكــيــة، عــلــى األقـ
إذ  الــنــاشــئــة.  األمــيــركــيــة ميتالينز  الــشــركــة 
تهدف إلى استبدال العدسات الباستيكية 
من  األمــواج مصنوعة  تقيد  نانوية  بمادة 
تــقــنــيــات معالجة  بــاســتــخــدام  الــســيــلــيــكــون 

 Metalenz صممت شركة
مادة نانوية، يمكنها أن 

تحل محل العدسات في 
كاميرات الهواتف الذكية 

المحمولة

أشـــــبـــــاه املــــــوصــــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وتـــنـــبـــع 
تكنولوجيا ميتالينز من األبحاث املنجزة 
ــه بـــولـــســـون لــلــهــنــدســة  ــ ــون إيـ ــ فــــي كــلــيــة جـ
والـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة بــجــامــعــة هــــارفــــارد. 
ولــــــم تـــكـــن هــــــارفــــــارد املـــخـــتـــبـــر الـــجـــامـــعـــي 
الــنــانــويــة  الـــهـــيـــاكـــل  ــــذي درس  الــ ــيـــد  الـــوحـ
الســتــخــدامــهــا كــقــيــود لـــألمـــواج الــبــصــريــة. 
حـــيـــث تـــعـــد جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا وجــامــعــة 
للعلوم  الله  عبد  امللك  وجامعة  ميشيغان 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فـــــي املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
لديها  التي  املؤسسات  بني  من  السعودية 
التكنولوجيا.  هــذه  حــول  بحثية  دراســـات 
ومع ذلك، كان فريق هارفارد بقيادة أستاذ 
كــابــاســو،  فــيــديــريــكــو  التطبيقية  الــفــيــزيــاء 
أول فــريــق اســتــطــاع تــركــيــز طــيــف الــضــوء 
النانوية.  املــادة  باستخدام  بأكمله  املرئي 
وشــــارك فــيــديــريــكــو كــابــاســو فـــي تأسيس 
روبــرت  مع   2017 عــام  في  ميتالينز  شركة 
ديفلني، والـــذي عمل فــي مــشــروع هــارفــارد 
الدكتوراه. وتمتلك  كجزء من أبحاثه لنيل 
ات اختراع  الشركة ترخيصًا حصريًا لبراء

هارفارد املتعلقة بـ »ميتالينز«.
وفــقــًا لــروبــرت ديــفــلــني، فــإن املـــادة النانوية 
املــبــتــكــرة لــديــهــا الــعــديــد مـــن املـــزايـــا. وقـــال: 
»إن إنتاج عدسة من خــال عمليات أشباه 
املــوصــات يقلل مــن تعقيد مــا أصــبــح اآلن 
عــمــلــيــة مـــتـــعـــددة الـــخـــطـــوات لـــبـــنـــاء وحــــدة 
الــكــامــيــرا. وهـــذا يمكن أن يـــؤدي إلــى إنتاج 
ــدات أصـــغـــر بــكــثــيــر، مـــع ربــــط الــعــدســة  ــ وحــ
مــــبــــاشــــرة بـــســـطـــح املـــســـتـــشـــعـــر، بــــــــداًل مــن 

استخدام طرق تقفيل العدسات والتي هي 
أكثر تعقيدًا«. وعــاوة على ذلك، يشير إلى 
أنــه »مــع وجــود مجموعة متنوعة من هذه 
الــهــيــاكــل عــلــى نــفــس الـــشـــريـــحـــة، يــمــكــن أن 
باستيكية  كعدسات  املبتكرة  املــادة  تعمل 

متعددة، مما يسمح لبرامج معالجة الصور 
جودتها  لتحسني  امللتقطة  الــصــور  بــدمــج 
والتي  الحالية،  الطريقة  بنفس  النهائية، 
الكاميرات  الــصــور مــن وحـــدات  تجمع بــني 

املنفصلة«.

أحمد ماء العينين

اهـــــتـــــم الــــعــــلــــمــــاء بـــــــدراســـــــة األحــــــــــــام مــنــذ 
سبعينيات القرن املاضي، ويرى الباحثون 
في هذا املجال أن التحكم في األحام يمكن 
أن يـــكـــون وســيــلــة فــعــالــة لــتــعــزيــز اإلبـــــداع 
وتحسني املزاج واألداء بشكل عام. ونجحت 
في  بشكل جزئي  الحديثة  التجارب  بعض 
الباحثون  الهدف، حيث تمكن  تحقيق هذا 
فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــقــنــيــة من 
تــطــويــر جــهــاز قــــادر عــلــى تــوجــيــه األحــــام 
والــتــحــكــم فــيــهــا، عـــن طــريــق إطــــاق روائــــح 
خـــاصـــة خــــال مــرحــلــة مــعــيــنــة مـــن مــراحــل 

ــة جـــديـــدة، تــمــكــنــت أربـــع  ــ الـــنـــوم. وفـــي دراسـ
مجموعات مستقلة من العلماء، في كل من 
فرنسا وأملانيا وهولندا والواليات املتحدة، 
مــن الــتــواصــل مــع مجموعة مــن األشــخــاص 
أثـــنـــاء نــومــهــم عــبــر أحـــامـــهـــم، واســتــجــاب 
حلمهم  فترة  أثناء  التجربة  في  املشاركون 
إلى التعليمات املوجهة إليهم باإلجابة عن 

أسئلة بسيطة بنعم أو ال.
ــوذة تخطيط  ــ واعـــتـــمـــد الــبــاحــثــون عــلــى خـ
ــــواج الـــدمـــاغ )EEG( ملــراقــبــة نــشــاط املــخ  أمـ
ــــني. وتـــمـــكـــن ســتــة  ــاركـ ــ ــشـ ــ ــة أعــــــني املـ ــ ــركـ ــ وحـ
التجربة،  فــي  أشــخــاص فقط مــن املشاركني 
ــــن اإليـــــمـــــاء إلـــى  خــــــال 57 جـــلـــســـة نـــــــوم، مـ

ــام الــفــريــق  ــ الــبــاحــثــني بــأنــهــم يــحــلــمــون. وقـ
للمشاركني  ــــؤااًل  سـ  158 بــتــوجــيــه  الــبــاحــث 
أثناء النوم، لم يجب املشاركون عن %60.8 
واضحة  غير  إجــابــات  قــدمــوا  بينما  منها، 
أمــا اإلجابات  عن 17.7% من هــذه األسئلة، 

غير الصحيحة فكانت محدودة جدًا.
وعــلــى الــرغــم مــن أن نــتــائــج الــتــجــربــة غير 
مــرضــيــة، يطمح الــبــاحــثــون إلـــى االعــتــمــاد 
ــذا الــنــهــج الـــجـــديـــد لـــلـــوصـــول إلــى  عــلــى هــ
طــريــقــة عــاجــيــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
ــبــــر األحــــــــــام مــع  ــتـــعـــامـــل عــ ــلـ ــبـــل لـ ــقـ ــتـ املـــسـ
التوتر أو حتى  أو  الصدمات أو االكتئاب 

تعلم مهارات جديدة.

تقنية جديدة للتواصل مع اإلنسان أثناء الحلم

)Getty( مادة   نانوية   قد   تنهي   أيام   مجد   عدسات   الكاميرات   البالستيكية

أعلن فريق من الباحثني الروس عن تقدم كبير في تجاربهم لتصنيع بطارية تستخدم بوليمر 
ا لبطاريات 

ً
األكسدة واالختزال املكون من النيتروكسيل كبديل أكثر ماءمة للبيئة وأكثر أمان

الليثيوم أيــون. وعمل باحثو الكيمياء الكهربائية الــروس في جامعة سانت بطرسبرغ منذ 
عام 2016 على تصنيع بطارية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة وأكثر أمانًا. وصمم الباحثون بنية 
جزيئية )NiSalen( من بوليمر معني، ستسمح حسب قولهم بالحصول على أداء عالي السعة 
على نطاق واسع من درجات الحرارة، من دون التعرض لخطر االحتراق. كما أثبتت التجارب 
أنه يمكن إعادة شحنها في بضع ثواٍن )حوالي عشر مرات أسرع من بطارية الليثيوم أيون 
التقليدية(. ولكن في هذه املرحلة من التصميم، ال تزال قدراتها الذاتية أقل كفاءة بنسبة %30 
إلى 40% من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية. وقال أوليج ليفني: »نعمل حاليًا على تحسني 

هذا املؤشر مع الحفاظ على معدل الشحن والتفريغ«.

تصميم بطارية يعاد شحنها في ثواٍن
صديقة للبيئة

جديد

Thursday 15 April 2021
21الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة

MEDIA

إطالق سراح الصحافيين سوالفة 
مجدي وزوجها حسام الصياد

موظفو »تاب« على موقفهم  
ال للتعيينات السياسية

بيروت ــ ريتا الجّمال

بشكٍل  اللبنانيات،  الصحافيات  ض  تتعرَّ
ــزاز والــشــتــائــم،  ــتــ مـــتـــزايـــد، لــلــتــهــديــد واالبــ
تحديدًا عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
أو محتوى  مــقــاالتــهــن  أو   

ّ
آرائـــهـــن نتيجة 

البرامج التي يقدمنها، وواجهت بعضهن 
وأسرهن ترهيبًا واعتداء جسديًا.

هذه االنتهاكات التي تطاول الصحافيات 
قسم  في  والبحرين  لبنان  باحثة  أكدتها 
ــا فــي  ــيـ ــقـ ــريـ الــــشــــرق األوســــــــط وشــــمــــال أفـ
»هــيــومــن رايــتــس ووتـــــش«، آيـــة مــجــذوب، 
»العربي الجديد« إلى  مشيرة في حديثها لـ
أو محاسبة  دون مساءلة  من  بقيت  أنها 
من السلطات اللبنانية. واعتبرت مجذوب 
سياسات  تطوير  الباد  سلطات  على  أن 
والحمات  للمضايقات  للتصدي  منّسقة 
 عـــبـــر شــبــكــة اإلنــــتــــرنــــت ضــد 

ّ
ــن ــــشــ

ُ
الـــتـــي ت

الصحافيني والصحافيات الذين يعّبرون 
عن آرائهم سلميًا.

ــتــــه  ــهــ آخــــــــر هــــــــذه االنـــــتـــــهـــــاكـــــات مــــــا واجــ
قالت  التي  الدين  سيف  مريم  الصحافية 
إنها تعرضت للترهيب وُهددت بالقتل من 
اٍت  اعتداء وإن  الله«،  »حزب  لـ تابعني  قبل 
مـــتـــكـــررة شــنــت عــلــى مـــنـــزل عــائــلــتــهــا في 
بــيــروت.  للعاصمة  الــجــنــوبــيــة  الــضــاحــيــة 
املريجة«،  إلــى »مخفر  الدين  لجأت سيف 
ــــت خــــانــــة  ــحـ ــ ــــف االعـــــــــتـــــــــداء تـ ــنـ ــ ــــث صـ ــيـ ــ حـ
»العنف األســري«، وفق ما كشفت سابقًا. 
الصحافية مريم مجدولني اللحام تواجه 
االبتزاز والتهديدات والشتائم عبر شبكة 
اإلنـــتـــرنـــت، كــلــمــا نـــشـــرت تـــقـــريـــرًا أو رأيـــًا 
يــنــتــقــد املــســؤولــني واألحــــــزاب فـــي الــبــاد، 
»العربي  لـ وقالت،  الله«.  »حــزب  وتحديدًا 
الـــجـــديـــد«، إن »هـــنـــاك تــفــكــيــرًا ســـائـــدًا بــأن 
املـــــــرأة يــســهــل قــمــعــهــا، فــكــيــف إذا كــانــت 
 
ً
الــعــام؟«، مشيرة الــرأي  صحافية تخاطب 

ولزمياتها  لها  املسيئني  غالبية  أن  إلــى 
عبر مواقع التواصل االجتماعي هويتهم 
مــعــروفــة، لــكــن الــســلــطــات ال تاحقهم وال 

تحاسبهم.
اإلعـــــــامـــــــيـــــــة ديــــــمــــــا صــــــــــــادق تـــاحـــقـــهـــا 
التهديدات والشتائم عبر مواقع التواصل 
أيضًا عائلتها.  االجتماعي، حيث تطاول 
ــام الــقــضــاء اللبناني  كــمــا أنــهــا تــاحــق أمـ
فــــــــي« حــيــث  تــــــي  »إم  أخـــــــيـــــــرًا، ومــــحــــطــــة 
الوطنية  الــنــعــرات  »إثــــارة  بــجــرائــم  تعمل، 
 عــلــى الـــنـــزاع بني 

ّ
واملـــذهـــبـــيـــة« و»الــــحــــض

رة  ــرِّ ــكــ ــتــ ة املــ عـــنـــاصـــر األّمـــــــــــة« و»اإلســـــــــــــاء
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون«، بعد 
استبقت  التي  الحلقة  خلفية  على  ادعـــاء 
األمنية  األجــهــزة  تحقيقات  فيها  صـــادق 
فــــي جـــريـــمـــة مـــقـــتـــل الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
 
ً
مباشرة واتــهــمــت  سليم،  لقمان  واملــــؤرخ 

منوعات

ـــة »حــزب الــلــه«، فــي فبراير/
ّ
ومــن دون أدل

شـــبـــاط املــــاضــــي. تــســريــب أرقــــــام هــواتــف 
املراسات واإلعاميات والصحافيات من 
االبــتــزاز بحقهن في لبنان،  أبــرز أساليب 
وفق ما لفت املسؤول اإلعامي في »مركز 
الدفاع عن الحريات اإلعامية والثقافية« 
»الـــعـــربـــي  ــرور، لــــ ــ ــحــ ــ ـــز(، جــــــاد شــ ــايــ ــ ــكـ ــ )سـ
الجديد«، الفتًا إلى أن أي امرأة عاملة في 

مس 
ُ
ت الباد  في  والعام  السياسي  الشأن 

شاشات  على  استضافتها  عند  كرامتها 
ــســتــحــضــر اإليـــحـــاءات 

ُ
الــتــلــفــزيــون، حـــني ت

الجنسية للرد على مواقفها املعارضة أو 
إحراجها.

ووافقت مؤّسسة ورئيسة »منظمة إعام 
أن  على  باسيل،  فانيّسا  )مـــاب(،  للسام« 
الــعــنــف اإللــكــتــرونــي يـــطـــاول كـــل صــاحــب 

ه أكثر ضّد املرأة،  رأي معارض لكنه يوجَّ
 املــؤثــر 

ّ
خــصــوصــًا الــصــحــافــيــات، لـــدورهـــن

فــــي الـــــــرأي الــــعــــام. وأفــــــــادت بـــاســـيـــل بـــأن 
الجنسي  االبــتــزاز  أو  اإللــكــتــرونــي  العنف 
ضد املرأة ال يصدر فقط عن ناشطني عبر 
أو مناصري  التواصل االجتماعي  مواقع 
األحزاب، بل أيضًا عن شخصيات ووجوه 
مــعــروفــة فـــي مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة. وحـــذرت 
اإللكترونية  الجيوش  ظاهرة  من  باسيل 
الـــتـــي تــنــســق هــجــومــهــا وتــحــريــضــهــا، إذ 
تــبــدأ بــإنــشــاء حــســابــات وهــمــيــة وإطـــاق 
وسم معنّي متفق عليه، ثم تحديد توقيت 
التغريدات وجمع معلومات وصور  نشر 
ومـــواقـــف مــنــهــا قــديــمــة وأحــيــانــًا مفبركة 
وتـــــطـــــاول الــــجــــانــــب الـــشـــخـــصـــي، هــدفــهــا 
الصعيد  على  الصحافية  مسيرة  تدمير 

املهني واملعنوي.
وفــي الــســيــاق نفسه، أســف رئــيــس »املــركــز 
اللبناني لحقوق اإلنسان«، وديع األسمر، 
ــص هـــامـــش حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر 

ّ
لــتــقــل

وتـــزايـــد الــضــغــوطــات الـــتـــي تـــمـــارس على 
الــصــحــافــيــات فـــي الـــبـــاد. ولـــفـــت األســـمـــر، 
 الصحافيات 

ّ
أن إلــى  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

يعانني أحيانًا من ضغوطات وابتزاز، حتى 
في أماكن العمل ومن جانب إدارة املؤسسة، 
األمر  ووصــل  السياسية،  مواقفهن  بسبب 
في مّرات عّدة إلى حرمانهن من وظائفهن. 
ــة، شـــــدد نــقــيــب املـــحـــرريـــن  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
اللبنانيني، جوزيف القصيفي، على أن أي 
عنف أو تعّرض أو ابتزاز أو تهديد يطاول 
 
ٌ
ــقـــطـــاع اإلعــــامــــي »مــــــدان الـــعـــامـــلـــني فــــي الـ

إن  الجديد«  »العربي  لـ  
ً
قــائــا  ،»

ٌ
ومــرفــوض

قريب  مــن  ال  عليها  مسؤولية  »ال  النقابة 
أو بعيد على مواقع التواصل االجتماعي، 
فــهــي غــيــر خــاضــعــة لـــقـــانـــون يــنــظــمــهــا أو 
واليــة مــن أي سلطة«. ودعــا القصيفي كل 
ــعـــّرضـــوا لشتى  تـ أو صــحــافــيــة  صــحــافــي 
أنواع االستهداف الشخصي أو املضايقات 
والتهديدات إلى إعطاء العلم والخبر، عبر 
الــلــجــوء إلــــى الــنــقــابــات املــعــنــيــة واملـــراجـــع 
ملاحقة  القضائية،  والــســلــطــات  املختصة 
ــذم  مـــن يـــتـــعـــّرض لــهــم بــتــهــم الــتــشــهــيــر والــ

والتهديد.
ــــني  ــيــ ــ ــــامــ ــرًا مــــــــن اإلعــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــن عـــــــــــــددًا كــ ــ ــكــ ــ لــ
ــيــــات فـــقـــدوا الــثــقــة فـــي املـــراجـــع  واإلعــــامــ
تأتمر  التي  القضائية  املعنية والسلطات 
ــا ظهر  ــو مـ مـــن األحـــــــزاب الــســيــاســيــة، وهــ
في حــاالٍت عــّدة تحولت فيها الصحافية 
لــذا، نصح املدير  مــن ضحية إلــى متهمة. 
الــتــنــفــيــذي ملــنــظــمــة »ســـمـــكـــس« لــلــحــقــوق 
الــرقــمــيــة، مــحــمــد نـــجـــم، بــاالنــتــبــاه دائــمــًا 
 ،)Phishing Links( الــتــصــّيــد  ــــط  روابـ مـــن 
ــتـــخـــدام مـــيـــزة الــحــظــر عــبــر مــنــصــات  واسـ

التواصل االجتماعي.

ال تثق اإلعالميات في 
السلطات المعنية التي ال 

تحاسب المسيئين

تونس ــ محمد معمري

ــة لــلــصــحــافــيــني  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــابــ ــقــ ــنــ قـــــــــررت الــ
التونسيني والنقابة العامة لإعام، مقاطعة 
لها،  الداعمة  واألحــزاب  الحكومية  األنشطة 
ــى حــــني تـــراجـــعـــهـــا عــــن تــعــيــني كـــمـــال بــن  ــ إلـ
الرسمية  األنباء  لوكالة  عامًا  مديرًا  يونس 
واعــتــذارهــا مــن الــعــامــلــني فــيــهــا. جـــاء الــقــرار 
بــعــدمــا اقــتــحــمــت الـــشـــرطـــة الــتــونــســيــة مقر 
يوم  )تــاب(  لألنباء«  أفريقيا  »وكالة تونس 
بالضرب على صحافيني  الثاثاء، واعتدت 
حاولوا منع دخول املدير العام املعني حديثًا 
كــمــال بــن يــونــس، املــقــرب مــن حـــزب »حــركــة 
الــنــهــضــة«. واحــتــج صــحــافــيــون ومــوظــفــون 
»تـــاب«، رفضًا لتعيني كمال بن يونس،  في 
ــدة لــهــا  ــؤيــ مــتــهــمــني الـــحـــكـــومـــة وأحـــــزابـــــا مــ
الوكالة، ومحذرين  للسيطرة على  بالسعي 
أن استقاليتها أصبحت مهددة. وبعد  من 
رفــعــوا شعار  الــوكــالــة،  ملقر  الشرطة  اقتحام 

»تاب حرة والشرطة على برا«.
عــيــنــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، فــي 5 إبــريــل/

ــالـــي، كـــمـــال بــــن يـــونـــس مـــديـــرًا  ــحـ نـــيـــســـان الـ
مطيبع،  ملنى  خلفًا  الرسمية  للوكالة  عــامــًا 
الذين  فيها،  الــعــامــلــون  يرفضه  الـــذي  األمـــر 
يــــرون أنـــه مــقــرب مــن »حــركــة الــنــهــضــة«، ما 
قـــد يــهــدد اســتــقــالــيــتــهــا، وهــــو اتـــهـــام نفته 

الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، عــلــى لــســان رئيسها 
هــشــام املــشــيــشــي الـــذي قـــال إنـــه لــن يتراجع 
عن التعيني، مضيفًا أن التعيينات اإلداريــة 
ــن تــتــدخــل في  ــا لـ ــهـ ــق الـــحـــكـــومـــة، وأنـ ــن حـ مـ
الـــخـــط الـــتـــحـــريـــري. كــمــا رفــــض بـــن يــونــس 
أنه مستقل  إليه، مؤكدًا  املوجهة  االتهامات 
وليس له أي انتماء حزبي، مشيرًا إلى عمله 
في مؤسسات إعامية منها »هيئة اإلذاعــة 
الــبــريــطــانــيــة« )بـــي بـــي ســـي( لــســنــوات، في 
حديث له مع وكالة »رويترز« يوم الثاثاء. 
»رويــتــرز«: »يــعــرف الجميع أني  لـــ وأضـــاف 
مستقل طيلة مسيرة محترفة في 35 عامًا. 
التي  الــهــدف مــن تعييني إصـــاح املؤسسة 

تعاني من املشاكل اإلدارية واملالية«.
ــراب عــام،  ودعـــا صحافيو الــوكــالــة إلـــى إضــ
األســبــوع املقبل، ألول مــرة فــي تاريخها إذا 
وطالبوا  التعيني،  عن  الحكومة  تتراجع  لم 
بـــوضـــع مــعــايــيــر شــفــافــة ألي تــعــيــني. وقـــال 
الــصــحــافــي فـــي »تـــــــاب«، مــنــيــر الــســويــســي، 
لوكالة »رويترز«، إن »هذا التعيني يدل على 
الوكالة  الــيــد على  فــي وضــع  رغــبــة جامحة 
وجــعــلــهــا بــــوق دعـــايـــة حــكــومــيــة وحــزبــيــة، 
وهذا لن يحصل، ولن نقبل بتعيني من دون 
الوكالة«.  استقالية  معايير شفافة تضمن 
وأضــاف أن أكثر من 150 صحافيًا وموظفًا 
ــعــوا عــلــى عــريــضــة تــرفــض هـــذا التعيني. 

ّ
وق

وكانت نائبة نقيب الصحافيني التونسيني 
»رويــتــرز«: »لــم تعد  أميرة محمد قد قالت لـــ
وكــالــة أنــبــاء، بــل حــولــوهــا إلــى ثكنة أمنية. 
مــهــددة بشكل جدي  الصحافة  الــيــوم حرية 

تحت هذه الحكومة«.
للصحافيني«  الـــدولـــي  »االتـــحـــاد  دان  كــمــا 
اقتحام مقر الــوكــالــة، فــي بيان صــدر أمس 
الـــثـــاثـــاء، مــشــيــرًا إلــــى أن هــــذه الــخــطــوة ال 
لحرية  بــل  للصحافيني،  فقط  تهديدًا  تعد 

الصحافة في تونس. 

العنف اإللكتروني يطاول كل صاحب رأي معارض في البالد )حسين بيضون(

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

أخلت قــوات األمــن املصرية، في الساعات األولــى من صباح يــوم األربــعــاء، سبيل 
الصحافيني حسام الصياد وزوجته سوالفة مجدي، بعدما أمضيا عامًا ونصف 
العام في السجن، بتهمة »نشر أخبار كاذبة واالنتماء إلى جماعة إرهابية«، وذلك 

بعد 24 ساعة من إطاق سراح الصحافي والناشط السياسي البارز خالد داود.
ألقي القبض على مجدي والصياد، وهما صحافيان حّران يعمان لصالح صحف 
ومواقع إخبارية عدة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، في مقهى في ضاحية 
اتهامات  في  التحقيق،  قيد  احتياطيًا  الحني محبوسني  ذلــك  منذ  وظــا  القاهرة، 
بنشر أخبار كاذبة واالنضمام الي جماعة إرهابية، من دون إحالتهما الى املحاكمة.
املــحــبــوســني احتياطيًا فــي أي وقـــت. وبحسب  الــعــامــة إطـــاق ســـراح   للنيابة 

ّ
يــحــق

كــل قضية.  فــي  ملــدة عامني  الحبس االحتياطي  أن يستمر  املــصــري، يمكن  الــقــانــون 
وكانت النيابة العامة أفرجت ليل االثنني الثاثاء عن الصحافي املعارض خالد داود، 
بعد أن أمضى أكثر من 18 شهرًا في الحبس االحتياطي. أوقف داود في سبتمبر/

»نشر  بـ اتهامهم  املعارضة، على خلفية  الشخصيات  أيلول عام 2019، مع عدد من 
أخبار كــاذبــة« و»الــتــعــاون مع جماعة إرهــابــيــة«، بعد أيــام من احتجاجات صغيرة 

نادرًا ما تحصل مناهضة لحكم الرئيس املصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
في السجون املصرية املكتظة، يواجه السجناء السياسيون املصريون خطر البقاء 
قبل  األمنية  السلطات  لهم  توجهها  قــد  جــديــدة  اتهامات  بسبب  طويلة  لسنوات 

إخاء سبيلهم، ما يعني تمديد حبسهم تلقائيًا إلى مدة غير معروفة.
وكانت قد وجهت في أغسطس/آب املاضي إلى مجدي اتهامات في قضية جديدة 
بإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي أثناء وجودها في الحبس، في حني 
لم يكن مسموحًا لها باستخدام أي هاتف داخــل السجن. ومطلع فبراير/شباط، 
قالت »منظمة العفو الدولية« إن مجدي أجبرت على إجراء فحص مهبلي ما أدى 
الى إصابتها بنزيف حاد، وإنها جردت من مابسها لتفتيشها وتعرضت لضرب 

عنيف من حراس السجن.

التهديدات تحاوط صحافيات لبنان: االعتراض مرفوض

ناصر 
خضر

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

املــحــافــظ ناصر  الــدنــمــاركــي  الــســيــاســي  يعيش 
أيامه، بعد الكشف عن »استغالل  خضر أسوأ 
ــانـــي لــتــكــمــيــم أفـــــــواه مــنــتــقــديــه  ــرملـ ــبـ مــنــصــبــه الـ
ــم األكـــاديـــمـــيـــا ووســـائـــل  ــ ــال ــي الـــصـــحـــافـــة وعــ فــ
االنتقادات  من  عاصفة  االجتماعي«.  التواصل 
انــدلــعــت بــعــدمــا تــحــدث بــاحــثــون وصــحــافــيــون 

السياسي واالجتماعي  الشأنني  وناشطون في 
عـــن تــجــربــتــهــم مـــع »تــهــديــد خــضــر بــاالتــصــال 
بـــأربـــاب عــمــلــهــم أو بـــصـــور حــمــيــمــيــة خــاصــة، 
ملا صحيفة  نقلت  ما  وفــق  منتقديه«،  إلسكات 
ــد املـــاضـــي. وتـــوالـــت  ــ ــوم  األحـ ــ »بــيــرلــنــغــكــســا« يـ

القصص في صحف أخرى.
خـــضـــر اتــــهــــم »بـــيـــرلـــنـــغـــكـــســـا« ســـابـــقـــًا بــأنــهــا 
الشرق  صحافة  طريقة  »عــلــى  تعمل  صحيفة 

األوســـــط«، وهـــو يعيش مــنــذ عـــام 2006 تحت 
ــارات الـــدنـــمـــاركـــيـــة، حــيــث ال  ــبـ ــتـــخـ حــمــايــة االسـ
يوجد في البرملان أو في أي مكان عام من دون 
»يعيش  أنــه  تقييم  أن جــرى  بعد  أمنية،  مرافقة 
ــر تــوجــيــهــه انــتــقــادات  حــالــة تــهــديــد بــالــقــتــل«، إثـ
للمسلمني، على خلفية مهاجمة وحرق  عنيفة 
سفارتي الدنمارك في دمشق وبيروت بعد أزمة 
مساء  وحــتــى  مــحــمــد.  للنبي  املسيئة  الــرســوم 

االثنني، رفض خضر التعليق على الضجة التي 
أثيرت في وسائل اإلعالم املحلية حول »وسائل 
لتكميم  منصبه  استغالل  في  ديمقراطية  غير 
األفـــواه«، بحسب ما وصــف خبراء حقوقيون، 
ومـــــن بــيــنــهــم مـــديـــر مـــركـــز الـــفـــكـــر الـــقـــانـــونـــي 
أن  اعتبر  الذي  »جوستيتيا« ياكوب مكانغاما، 
خضر »تــمــادى جــدًا فــي اتصاله بــأربــاب عمل 

نقاده إليقافهم عن التعبير عن آرائهم«.  

ابتزاز وتهديدات وشتائم تالحق الصحافيات اللبنانيات عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتحديدًا من تجرؤ منهن على انتقاد مسؤول 
أو حزب سياسي، من دون أن تتحرك السلطات المعنية لحمايتهن ومساندتهن
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فـــي دار لــلــرعــايــة الــصــحــيــة. ســبــق لــــ أنــتــونــي 
هوبكينز، آخر فرسان الشاشة البريطانية، أن 
جسد شخصية األب عبر أدوار عدة، أشهرها 
ــراج  ــ ــيــــر« بــنــســخــة فــيــلــمــيــة مــــن إخــ ــغ لــ ــنـ ــيـ »كـ
تماًما  املــفــتــرق  لكن هوبكينز،  إيـــر،  ريــتــشــارد 
تابعنا  والـــذي  هوبكينز،  آبيغيل  ابنته  عنه 
فــيــديــوهــاتــه املــنــزلــيــة األخـــيـــرة وهــــو يمضي 
ا برفقة قطته »نيبلو«، أثناء الحجر 

ً
ا لطيف

ً
وقت

إلى  شخصية  الفيلم  تجربة  جعل  الــصــحــي، 

ا من اســم الشخصية وتاريخ  أبعد حــد، فبدًء
إلــى تصريحات هوبكينز   

ً
مــيــادهــا، وصـــوال

 ،»
ً

األخــيــرة بــأن التحضير لــلــدور كــان »ســهــا
ما  بــأخــرى،  أو  يــشــبــه، بطريقة  ألنـــه ببساطة 
الفيلم  يعمل  اليوم.  بنفسه  هوبكينز  يعيشه 
ــا  ــًعـ ــدة ومـــتـــاحـــمـــة، واضـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـ
جــوهــر الــعــاقــات األســـريـــة، خــاصــة تــلــك التي 
ــاء، تــحــت مــجــهــر فــاحــص،  ــ ــنـ ــ بـــني اآلبــــــاء واألبـ
 من تقديم 

ً
ويتركنا مع وابل من األسئلة، بدال

لينا الرواس

ا من مسرحيته التي تحمل 
ً
انطاق

فــلــوريــان  يــصــنــع  الـــعـــنـــوان،  ذات 
ــع الـــكـــاتـــب  ــ ــر، بــــالــــتــــعــــاون مــ ــ ــلــ ــ زيــ
»األب«  األول،  فــيــلــمــه  هــامــبــن،  كــريــســتــوفــر 
)2020(، مصوًرا معاناة رجل، وأب، متقدم في 
الــســن، مــع مــا يبدو مشابًها ألعـــراض مرض 
الزهايمر، من دون أن ُيذكر اسم املــرض، وال 

حتى ملرة واحدة عبر الفيلم.
ــن فـــقـــدان  أنــــتــــونــــي، بـــطـــل فــيــلــمــنــا، يـــعـــانـــي مــ
تـــدريـــجـــي لــــذاكــــرتــــه، تـــرافـــقـــه حـــلـــقـــات عـــديـــدة 
ــزاج  ــ ــــب املــ

ّ
ــل ومـــتـــقـــطـــعـــة مــــن الــــبــــارانــــويــــا وتــــقــ

الطبية،  لحالته  ونتيجة  والقلق.  والعصبية 
يفقد أنــتــونــي قــدرتــه عــلــى الــعــيــش وحــــده، ما 
يــدفــع ابــنــتــه، آن، الــتــي مــثــلــت دورهـــــا ممثلة 
لتوفير  السعي  إلــى  كــوملــان،  أوليفيا  املــســرح 
مستمر.  بشكل  لــه  الصحية  الــرعــايــة  مقدمي 
لكن أنتوني، الذي تمكن منه املرض عند هذه 
ــمـــرض/ة للعناية  املـــرحـــلـــة، يــرفــض وجــــود مـ
بــه، مــا يصعب األمــر أكثر على آن التي تريد 
االنــتــقــال للعيش فــي بـــاريـــس. ومـــع الــتــداعــي 
املستمر لحالة أنتوني، تتخذ آن قرار وضعه 

امرأة ُتبهر األحاسيس 
كلّها للُمشاهد جاذبة إياه 

إلى عمق النّص

يبدو مستحيًال اإلمساك 
بالخط الزمني الذي يسير 

عبره العمل

أطلقت »سوذبيز« 
و»كريستيز« مزادًا على أعمال 

بنسق »أن إف تي«

2223
منوعات

بة؛ كيف نستقبل 
ّ
إجــابــات جــاهــزة وِعــبــر معل

دورة الحياة الحتمية؟ كيف نتعامل مع عالم 
بتنا ال نفهم حتى أبسط معادالته، وتحولت 
فيه تــوافــه األشــيــاء إلــى معضات عصية عن 
الفهم؟ واألهم من كل ذلك؛ كيف نتقن فن خداع 

أنفسنا ونتعايش مع املعارك الخاسرة؟
يصحو أنتوني في كل يوم ليجد عامله وقد 
ا عــن شــرح 

ً
تغير مــن جــديــد، وملـــا بـــات عــاجــز

ــه، غــدا  مـــا يــمــر بـــه أو إيـــجـــاد أذن صــاغــيــة لــ

ا مع كل 
ً
ا أمام انعدام املنطق، متواطئ

ً
صامت

عامله  انقشاع  مع  ا 
ً
متآلف من حوله،  األشــيــاء 

وحلول آخر معقد جًدا بالنسبة له. وفي حني 
أغــراضــه وممتلكاته  كــل  أنــتــونــي مــن  يسلب 
أن  مــا يخشاه هــو  أكــثــر  أن  إال  ا فشيئًا، 

ً
شيئ

يفقد ساعة يده، وهي الغرض األكثر أهمية 
واضحة  داللـــة  بوصفها  ليست  الفيلم،  عبر 
الــذي ينسل من  أنتوني بالزمن  على تشبث 
بــني أصــابــعــه فحسب، وإنــمــا بما هــي دليله 
الــوحــيــد عــلــى »املـــكـــيـــدة« الــتــي تــحــاك ضـــده؛ 
الجميع يسعى وراء سرقة ساعته وحرمانه 

من »تتبع« الوقت بشكل مستمر.
السن  فــي  الــتــقــدم  يــدعــو  أن  الفيلم  ال يخشى 
باملاضي  التعلق  وال  منه،  مفر  ال  »جحيًما« 
بوصفه »لعنة«، أمر سبق أن اختبرناه برقة 
وصــــــدق شـــديـــديـــن مــــع أفــــــام أخــــــرى ســبــقــت 
بليك«  دانييل  »آي  فيلمي  مثل  »األب«،  فيلم 
و»نبراسكا«، يغدو فيها العصر سريع جًدا، 
يمرون  والــنــاس  عنه،  املتخلفني  وراءه  يترك 
بسرعة، يكاد فيها املرء ال يتعرف حتى على 
أقرب املقربني إليه. أما األبناء، فكيف ينقذون 
أنفسهم من دون الهرب؟ آن، التي تتلمس في 
السر ربطة عنق أبيها، وتذيبها كلمة شكر أو 
إطراء ينطق بها، عليها أن تواجه في وحدتها 
ــد، وأن تــغــربــل حب  ــ تــبــخــر عــائــلــتــهــا إلـــى األبـ
أبيها وتتغافل عن أذيته املستمرة وتفضيله 
الصريح البنته الصغرى عليها، علًما أن هذا 
التي  الطريقة  على  عامة  يشكل  قــد  السلوك 
الناجمة  التروما  يعالج عبرها ذهن أنتوني 
التي لعبت دورهــا  الصغرى  االبنة  عن وفــاة 

برقة ال مثيل لها املمثلة إيموجني بوتس. 
 ،

ً
ــم يــكــن مــســتــحــيــا يـــبـــدو مـــن الـــصـــعـــب، إن لـ

تـــحـــديـــد الـــخـــط الـــزمـــنـــي الــــــذي يــســيــر عــبــره 
الفيلم، أو معرفة تسلسل األحداث، أو التحقق 
املخرج  يــروي  إذ  دقيق.  من صحتها، بشكل 
قــصــة الــفــيــلــم عــبــر مــنــظــور أنــتــونــي، فتتغير 
الشخصيات واألماكن، ويعيش املتفرج ذات 
حــالــة الــشــواش والــتــوهــان الــزمــنــي واملكاني 

التي يعيشها مريض الزهايمر.
ــيـــة« في  هــنــالــك بــعــض املـــشـــاهـــد »املـــوضـــوعـ
الكاميرا  عــبــر  ــــروى 

ُ
ت الــتــي  أي  الفيلم طــبــًعــا، 

وتمثل منظوًرا خارجًيا محايًدا، هو املخرج 
فــي هـــذه الــحــالــة، لكنها مــع ذلـــك غــيــر كافية 
لـــوضـــع حــكــايــة الــفــيــلــم ضــمــن مـــســـار خطي 
دقيق. صحيح أن رؤية أنتوني البنته آن على 
هيئة املمرضة أوليفيا ويليامز، تشير إلى أن 
الفيلم يبدأ ويجري ضمن دار الرعاية، إال أن 
هــذا االفــتــراض يمكن أن ُيبرهن فقط عندما 
وعبر مشاهد موضوعية،  العلم،  تمام  نعلم 
أن هيئة املمرضة التي نراها في نهاية الفيلم 
تـــعـــود بــالــفــعــل لــلــمــمــرضــة الــعــامــلــة فـــي دار 
الرعاية، وليست مجرد اختاط آخر في ذهن 
أنتوني الذي يعيد تدوير كل ما يتاقاه من 
صورة ومعلومات، جديدة أو قديمة، ويصنع 
ا أليامه التي 

ً
منها في كل مــرة كساًء مختلف

باتت متشابهة داخل دار الرعاية.  
ــلــــى الــــرغــــم مــــن اإلغـــــــــراء الـــــــذي يــجــتــذبــنــا  وعــ
بــاســتــمــرار لــفــك األحـــجـــيـــة، تــبــدو الــقــصــة، أو 
الحبكة، هي العنصر األقل أهمية عبر الفيلم. 
فليس الهدف األول من تقنية زيلر اإلخراجية 
هي إدخال املتفرج في متاهات، كالتي يزجنا 
وال  فيها،  لينش  ديفيد  أو  نــوالن  كريستوفر 
ــراق مــتــفــرجــه فــي خــيــارات  هــو يسعى إلـــى إغــ
فنية وإخراجية متطرفة تضع فيلمه في خانة 
األفام التجريبية أو النخبوية. إن هذا التوازن 
بني السنن التجريبية والسائدة، بني املقاربة 
ما  بالضبط  هــو  والــكــاســيــكــيــة،  التقويضية 
 

ً
الفيلم مؤثًرا وفــريــًدا من نوعه، فضا يجعل 

ينفي  يكاد  والـــذي  الهائل،  أداء هوبكينز  عــن 
وجود منافسني آخرين له على جائزة أوسكار 
أفضل ممثل لعام 2021، كما فعل قبل أيام؛ إذ 

حاز جائزة الـ »بافتا« عن دوره في الفيلم.

أشرف الحساني

قــرار مديرية الضرائب في  أثــار  قبل أسابيع، 
اع 

ّ
املغرب، جداًل واسعًا في صفوف نجوم وصن

محتوى الويب املغربي، بعد أن تأّكد واكتشف 
 
ّ
أن الــرصــد،  ــف عملية 

ّ
ــكــل

ُ
امل الضريبي  الــجــهــاز 

بها نجوم  الــدراهــم، يتوّصل  مــن  ثّمة مايني 
املــحــتــوى، مــا ُيــؤّكــد عــامــات الــثــراء الفاحش، 
التي بدأت تغزو مظاهرهم الخارجية وتظهر 
فــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة. بــهــذا، تــعــتــزم مــديــريــة 
ــغــــرب، فــــرض ضــريــبــة على  الـــضـــرائـــب فـــي املــ
ــاع 

ّ
ـــهـــا نــّبــهــت ودعـــــت صــن

ّ
الــــدخــــل، إذ رغــــم أن

 
ّ

املحتوى إلى التصريح بإيراداتهم املالية، إال
التي  الــدعــوة،  لهذه  اهتمامًا  لــم يعيروا  ــهــم 

ّ
أن

ُمــهــّمــة كــُمــحــاولــة لتطبيق  ــهــا 
ّ
يــرى البعض أن

القانون الضريبي على كل األفراد.
 
ّ
أن املغاربة،  ــدّونــني 

ُ
امل من  كثير  اعتبر  فيما 

ذلك يدخل ضمن سياسة أضحت تنهجها 
املـــؤّســـســـات الــرســمــيــة مـــن أجـــل االســتــفــادة 
مــن مــداخــيــل، لــم يتعب فيها هـــؤالء الــذيــن 
أمـــام فضائح  األفــكــار،  يقترحون مثل هــذه 
الــبــطــالــة وأهـــــــوال الــتــعــســف، الـــتـــي يــعــانــي 

السّيدة على الخادمتني كلير وصوالنج )رندة 
األســمــر وجــولــيــا قــّصــار فــي النسخة األولـــى، 
ــارول عــبــود ونـــدى بــوفــرحــات فــي النسخة  وكــ
الــثــانــيــة(. ورغــــم تــشــّددهــا فـــي بـــلـــورة ســطــوة 
 البراعة 

ْ
ـــدرك تمامًا أن

ُ
ــأداء بــاهــر، ت الــســّيــدة، بـ

ــّم تقتضي، أحــيــانــًا، إتــاحــة حّيز  األنــقــى واألهــ
ــن ُيـــشـــاركـــهـــا حــســاســّيــتــهــا الــفــنــيــة  مــطــلــوب ملـ
معنان في 

ُ
ت وقــّصــار  بــاألســمــر  فـــإذا  الجميلة، 

الــرائــع لرينيه ديــك،  ــعــادل التمثيلي 
ُ
امل إيــجــاد 

ــهــمــا تــســتــمــّدان منها أيــضــًا بــعــض جــمــاٍل 
ّ
كــأن

أساسّي في تمثيلهما معها.
رابع   ،)1980( أميركي طويل«  »فيلم  ُمشاهدو 
بسحرها  يقولون  الرحباني،  لزياد  مسرحية 
ُمتقّدمة على آخرين في  ها غير 

ّ
أن أيضًا، رغم 

ها تقف على خشبة 
ّ
أن أدوار البطولة. يكفيها 

ــشــارك فــي كتابة تــاريــٍخ لبلٍد 
ُ
ــهــا ت

ّ
مــســرح، وأن

مــنــهــار، يــخــتــّص )الـــتـــاريـــخ( بلحظة اشــتــغــاٍل 
ــل، عـــن ذاك  ــ ، أو بــعــضــه عــلــى األقــ

ّ
ــد الـــفـــن ُيــحــيِّ

 حكاياته 
ّ

 يستل
ّ
 بعض هذا الفن

ّ
االنهيار، مع أن

ــتــقــن حــضــورًا على 
ُ
مــن انــهــيــار الــبــلــد. فــديــك ت

خــشــبــٍة، كإتقانها وقــوفــًا أمـــام كــامــيــرا، يغلب 
التلفزيوني  مـــن  ــزٌء  ــ وجـ الــتــلــفــزيــونــّي،  عليها 
يناِهض ثقافة استهاكية باهتة، فإذا بأعماٍل 
ــــوازن بــني رغـــبـــاٍت عميقة فــي عــدم  ــّدة لــهــا تـ عــ
بات اشتغاٍل 

ّ
كبح حيويتها التمثيلية، ومتطل

نديم جرجوره

يصعب نسيان الحضور الطاغي لرينيه ديك، 
الــراحــلــة أمـــس، األربـــعـــاء، )14 إبــريــل/ نيسان 
2021(، في »الخادمتان« للعراقّي جواد األسدي 
بهر األحاسيس 

ُ
)1995، مسرح بيروت(. امرأة ت

النّص  إلــى عمق  إيــاه  ها للُمشاهد، جــاذبــة 
ّ
كل

وروحــــه وفــضــائــه، فــتــذهــب وإيــــاه إلـــى األبــعــد 
واألعمق. حضور مستمّد من تاريٍخ وتجربة، 
ـــكـــتـــب فــي 

ُ
يــســتــحــيــل اخـــتـــرالـــهـــمـــا بـــكـــلـــمـــاٍت، ت

 قواًل لجواد األسدي نفسه يعكس 
ّ
رحيلها. لكن

 
ْ
شيئًا كثيرًا من املرأة املمثلة: »ال أحد ُيمكنه أن
 مكان رينيه ديك في دور السّيدة«. بهذا، 

ّ
يحل

يجيب األسدي عن سؤال غياب السّيدة )إحدى 
جينيه،  جـــان  مسرحية  فــي  الــــ3  الشخصيات 
»الــخــادمــتــان«  1947(، فــي الــنــســخــة الــثــانــيــة لـــ
)2010، مسرح بابل(. فرينيه ديك غير متمّكنٍة 
 
ْ
حينها مــن تــأديــة الـــدور، واألســـدي مقتنٌع أن

أمــا تعبير »السيدة«، املختّص  ال بديل منها. 
معنى  من  أكثر  فيحمل  مسرحية،  بشخصية 
امــرأة تتاعب بالشخصيات ومصائرها،  عن 
بما لديها من ُحسن اشتغال ُمتقن، وإمكانية 

ل تمثيلي في ذات الشخصية وروحها.
ّ
توغ

ُيازم حضورها الطاغي هذا ُمشاهداٍت الحقة 
ــشــارك رينيه ديــك فيها 

ُ
ألعــمــاٍل مختلفة، لــن ت

ها. بهاء أدائها ُيرافق املهتّم باملسرح طيلة 
ّ
كل

مشاهداته تلك، فُيصاب املهتّم بلعنة املقارنة 
ـــ20، وبــعــض  ــ ــ غــالــبــًا. فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن ال
العشرية األولى من القرن الـ21، تشهد بيروت 
حيوية ثقافية وفنية، ُيساهم »مسرح بيروت«، 
ثم »مسرح املدينة«، في ُصنعها. تحضر رينيه 
شاهدة مختلفة. حركة 

ُ
صبح امل

ُ
ديك، ومعها ت

جسٍد، ومامح وجه، ومابس تتاءم وسطوة 

منها الشباب املغربي على مستوى البحث 
عــن الــعــمــل وأجــســادهــم تــئــن تــحــت عــذابــات 
املــرحــلــة و»هـــــــراوات« املـــخـــزن، وهـــي تنهال 
على أجسادهم النحيفة، كما حدث ذلك في 
بالرباط  مدينة  فــي  املاضية  القليلة  األيـــام 

في وجه األستاذة.
ظــاهــريــًا، يــبــدو الــــرأي الــثــانــي أكــثــر جـــدارة 
ــاع املــحــتــوى 

ّ
مــن نــاحــيــة الــتــعــاطــف مــع صــن

ــهــم املـــشـــروع فـــي مــواصــلــة أربــاحــهــم، 
ّ
وحــق

لــة   األمــــــر، الـــــذي يـــدعـــو إلــــى املــســاء
ّ
غــيــر أن

والنقد، هو ما طبيعة املواد البصرّية، التي 
غاربة على الويب؟ 

َ
ُيقّدمها بعض النجوم امل

ــّدم  ــقـ ـ
ُ
ــــهــــا ال تـــخـــرج عــــن كـــونـــهـــا ت

ّ
خــــاّصــــة أن

واالجــتــمــاعــيــة،  السياسية  الـــكـــوارث  بــعــض 
ــتـــي يــشــهــدهــا املــــغــــرب. فـــيـــجـــري تــولــيــف  الـ
واألحــداث  والفيديوهات  الصور  من  جملة 
والــتــعــلــيــقــات داخـــــل فــيــديــو واحـــــد يــرتــكــز 
 
ً
على عنصر االستفزاز، الذي يبقى ُمستقا

ومن دون معنى، إذا لم ينجح صاحبه في 
ساخرة  بتعليقات  الفيديو  تذييل  إمكانية 

مرافقة للصورة املعروضة.
ــذه الــطــريــقــة فـــي صــنــاعــة املـــحـــتـــوى، بــدت  هــ
ــهــا هــزيــلــة 

ّ
ــــرة مـــن حــيــث الـــوســـيـــط، لــكــن

ّ
ُمــــؤث

ورديـــئـــة عــلــى مــســتــوى املــحــتــوى نــفــســه، وال 
تعتمد  الــتــي  الــفــيــديــوهــات،   بعض 

ّ
أن سيما 

عوزها 
ُ
ت املغربّية،  االجتماعية  املسائل  على 

شّرحة 
ُ
وامل الثاقبة  السوسيولوجية  النظرة 

لصالح أشياء مكشوفة عابرة.
ؤمن بهذه اإلبداالت 

ُ
لكن مديرية الضريبة، ال ت

ــاع املحتوى 
ّ
املــفــاهــيــمــيــة، الــتــي أحــدثــهــا صــن

فــي املــغــرب، بــل قــد تعتبرها مــجــّرد أساطير 
ــشــاهــد بها مــن أجــل الــثــراء 

ُ
ه امل بــصــرّيــة، ُيــمــوَّ

لــم تنتبه إليه مديرية  الــذي   
ّ
أن أكــثــر. غير  ال 

النجوم  تهّم بتقزيم مداخل  الضرائب، وهي 
 بعض هذه 

ّ
من طريق القانون الضريبي، أن

 ومــضــمــونــًا، 
ً
الــفــيــديــوهــات الــنــاجــحــة شـــكـــا

يرتكز على أفكار وعلى قّوة بصرّية، تستند 
أن  التقني، قبل  الخيال والتوليف  إلى عامل 
شاهدة. هــذا كله 

ُ
امل إلــى  الفيديو طريقه  يجد 

يــجــعــل الــتــلــفــزيــون الــرســمــي يــظــهــر بمظهر 
الضعف والــوهــن، وهــو غير قــادر على مللمة 
جــســده واجــتــراح مــشــروع بــصــرّي، ُيضاهي 
ــذه الــفــيــديــوهــات، الــتــي تــجــري صناعتها  هـ
ــا داخـــــــل مــــقــــاٍه وتـــكـــتـــســـح املــــايــــني مــن  ــمــ ربــ
شاهدين وفي دقائق معدودة باملقارنة مع 

ُ
امل

ــّرب كــل الحيل  الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، الـــذي جـ
واالقتباس  الهجانة  إلى  ستندة 

ُ
امل البصرّية 

أواصر  والتنميط والدبلجة من أجل تقريب 
ــشــاهــد املــغــربــي وكــســب ثقته 

ُ
صــداقــتــه مــع امل

مــــن جــــديــــد، بـــعـــد هـــجـــرة مـــشـــروعـــة طـــاولـــت 
التلفزيون الرسمي في السنوات األخيرة.

تلفزيوني متماسك وعميق وبسيٍط من دون 
 الحقًا )بعض حلقات 

ٌ
تسطيح، وهــذا حــاصــل

»من أحلى بيوت راس بيروت«، تأليف مروان 
نجار، 2001 و2003، نموذٌج(. هذه التوازنات، 
ستحاول رينيه ديك تلبيتها سينمائيًا، رغم 
هوسها األول والدائم: املسرح. في ثمانينيات 
ــشــارك فــي أفـــاٍم لبنانية قليلة، 

ُ
ـــ20، ت الــقــرن الــ

بعضها يسعى إلى التوازنات نفسها، مع ميٍل 
ٍس سينمائّي، يغوص في 

َ
ف

َ
واضٍح إلى إشاعة ن

اللبنانية(،  راهن تلك املرحلة )الحرب األهلية 
ُمــعــّريــًا انــهــيــاراٍت ومــخــاوف وقــاقــل، وعاكسًا 
ــي الــفــعــل  ــ ــــس مـــخـــرجـــني مــــتــــوّرطــــني فـ ــواجـ ــ هـ
واالستهاكّي.  للتجارّي  املخالف  السينمائّي 
 على مــثــابــرٍة ثقافية 

ٌ
بعض تلك األفـــام دلــيــل

وأخاقية وفنية لسينمائيني يريدون الكاميرا 
الروائّي واملتخّيل  توثيقًا بصريًا، فيعتمدون 
أداة كشٍف وتفكيك، ضمن شروط تلك املرحلة 

وقواعدها وإمكانياتها.
مع ديــك، هناك »امللجأ« )1981( لرفيق حجار، 
عــلــويــة،  لـــبـــرهـــان   )1982( ــلـــقـــاء«  الـ و»بــــيــــروت 
و»املخطوف« )1983( لفؤاد جوجو. أمثلة تشي 
بمخالفة السينما لخراب بلٍد واجتماٍع وناٍس، 
عــبــر الــتــقــاط نــبــض الــحــالــة وانـــفـــعـــاالت أفــــراٍد 
ُمقيمني فيها. الحــقــًا، يــتــعــاون أســد فــوالدكــار 
معها، فــي إنــجــازه »ملــا حكيت مــريــم« )2004(، 
أول روائّي طويل له. مع برناديت حديب وطال 
الــجــردي، تـــؤّدي ديــك دور أم زيـــاد )الــجــردي(، 
املمتلئة موروثاٍت اجتماعية متزّمتة وقاسية، 
فـــي رحـــلـــة عــــــذاٍب ومـــتـــاهـــة وقـــلـــق، تــخــوضــهــا 
مــريــم )حــديــب( وحــيــدة فــي مــواجــهــة كثيرين. 
 ديــك، بذهابها إلــى أقصى النقيض فيها 

ّ
كــأن

إلــى خصوصيتها  الشخصية  حيل 
ُ
ت كــامــرأة، 

االجتماعية، فيزداد حضورها طغيانًا وجمااًل.

صنّاع المحتوى المغربيون: ضريبة السخريةرينيه ديك... حيوية األداء
تعتزم مديرية الضرائب 

في المغرب، فرض 
ضريبة على الدخل الذي 
يحققه صنّاع المحتوى 

على وسائل التواصل 
االجتماعي

بعد بيع عمل رقمي بـ69 مليون دوالر أميركي لدى 
دار كــريــســتــيــز، أطــلــقــت »ســوذبــيــز« و»كــريــســتــيــز« 
اإلثنني مزادًا على أعمال بنسق »أن إف تي« الرائج 
أخيرًا، في مؤشر إلى سعي دور املزادات التقليدية 
التكنولوجيا  هــذه  على خريطة  لها  موقع  لحجز 

التي أحدثت خضة في سوق األعمال الفنية.
إذ قبل ثاثة أشــهــر، قلة مــن األشــخــاص كانت قد 
»أن إف تـــي«، وهــو أســلــوب تشفير عبر  ـــ سمعت بـ
الرموز غير القابلة لاستبدال، يتيح منح شهادة 
تثبت أصالة أي منتج رقمي، سواء أكان صورة أو 
رسمًا تعبيريًا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية أو 
مقالة صحافية. لكن املصطلح أصبح متداواًل بقوة 
فــي األســابــيــع املــاضــيــة، خــصــوصــًا بــعــد بــيــع عمل 
بأسلوب  بيبل  األمــيــركــي  للفنان  »رقــمــي«  كـــوالج 
بــــ69.3 مليون دوالر أميركي. كما أن  »أن إف تــي« 
بيانات موقع »داب رادار« تظهر أن أكثر من عشرة 
مــايــني دوالر أمــيــركــي تــتــنــقــل مـــن يـــد إلـــى أخـــرى 

يوميًا، لشراء هذه القطع غير املادية بالكامل.
أثـــر األعــمــال  تــوفــر »أن إف تـــي« ضــمــانــات لتقفي 
ما  السابق،  في  كانت مفقودة  الرقمية وسامتها 
تكون مجااًل جديدًا لصفقات تجارية  أن  يخولها 
ــذه الــــســــوق، املــرتــبــطــة مــبــاشــرة  هـــائـــلـــة. وتـــضـــم هــ
العمات املشفرة مثل »بيتكوين«، منصات  بعالم 
تبادل خاصة مثل »نيفتي غايتواي و»أوبن سي« 

الفنون. وفي ظل  نشئتا على هامش عالم 
ُ
أ اللتني 

الفنية  دورهــا كركيزة أساسية في ســوق األعمال 
املـــزادات ترغب في تفويت  التقليدية، لم تكن دور 
الفرصة. وتقول الخبيرة في الفنون املعاصرة لدى 
بعد  العاملية  ــزادات  املـ دور  أكبر  ثالث  »فيليبس«، 
»كريستيز« و»سوذبيز«، ريبيكا بولينغ، إن الدور 
التقليدية توفر »إطارًا« لهذه السوق الجديدة التي 

ال تزال تعتمد معايير غامضة.
ومـــن خـــال بــيــع أعـــمـــال »أن إف تـــي« لــلــفــنــان بــاك 
املــتــخــصــص فــــي األعــــمــــال الـــرقـــمـــيـــة، بــــني اإلثـــنـــني 
واألربــــعــــاء، تــســعــى »ســوذبــيــز« أيــضــًا إلـــى إعــطــاء 
ضــمــانــة مــصــداقــيــة لــهــواة الــجــمــع غــيــر الضليعني 
بهذا العالم الذي يثير »شكوكًا إزاء مشروعيته«، 
وفق الخبير في الفنون املعاصرة في الدار ماكس 
مـــور الـــذي يــتــوقــع »إقــبــال هـــواة جــمــع لــم يشتروا 
سابقًا قطعًا بنسق )أن إف تي( على اقتناء أعمال 

رقمية للمرة األولى، ألن املزاد تنظمه )سوذبيز(«.
كذلك تخوض »سوذبيز«، عبر هذا املزاد، تحديًا 
جديدًا، لكونه يبتعد عن املعايير االعتيادية في 
املــــــزادات. يــطــرح الــفــنــان بـــاك للبيع »مــكــعــبــات«، 
الهندسي،  الشكل  هــذا  تمثل  رقمية  أعمال  وهــي 
لــلــوحــدة، وبــكــمــيــات  أمــيــركــي  بــســعــر 500 دوالر 
محدودة. وخال خمس عشرة دقيقة يوميًا بني 
اإلثنني واألربعاء، تباع »املكعبات« بالعدد الذي 

يرغب به هواة الجمع، وبالسعر اإلفرادي عينه.
وتـــــقـــــول دار »ســـــوذبـــــيـــــز« إنــــــه »مــــــن خــــــال هـــذه 
املــجــمــوعــة، يــتــســاءل بـــاك عــن معنى الــقــيــمــة. مــاذا 
تعني القيمة؟«. باعت »سوذبيز« خال ربع ساعة 
اإلجمالية  قيمتها  تقرب  »مكعبات«  اإلثــنــني  فقط 
مــــن عـــشـــرة مـــايـــني دوالر أمـــيـــركـــي، عـــبـــر مــنــصــة 

»نيفتي غايتواي« املشاركة في العملية.
االبــتــكــار، وهو  تــعــّول »فيليبس« على عامل  كذلك 
عنصر أساسي في عالم »أن إف تي«، عبر اقتراحها 
 فريدًا للكندي ماد دوغ جونز سيوفر تلقائيًا 

ً
عما

ــــذي يــشــتــريــه. ويــشــكــل  ــــرى لــلــشــخــص الـ أعـــمـــااًل أخـ
»ريبليكايتر«، املطروح في املزاد منذ اإلثنني وحتى 
 متبداًل سيؤدي خال فترة 

ً
23 إبريل/نيسان، عما

تقرب من عام لظهور ما بني 75 و300 قطعة رقمية 
أخرى، ستكون كلها ملكًا للشاري األساسي.

)فرانس برس(

أن تحيا ماضي األيام اآلتية

)Getty( يعاني الشباب المغربي من أهوال البطالة

بيع هذا العمل 
الرقمي للفنان 
بيبل بـ69.3 مليون 
دوالر أميركي 
)رسالن رحمن/
فرانس برس(

ياُلزم حضورها الطاغي ُمشاهداٍت الحقة ألعماٍل مختلفة )فيسبوك(

)Imdb( حاز أنتوني هوبكينز جائزة »بافتا« أفضل ممثل عن دوره

ال يتوانى فيلم »األب« عن دعوة التقّدم في الّسن بـ »الجحيم«، الذي يصّوره من خالل قصة 
رجل، يُدعى أنتوني، يرزح تحت وطأة الزهايمر، وتختلط الشخوص واألماكن عليه

فيلم »األب«

حّمى »أن إف تي« تتمّدد

فنون وكوكتيل
قراءة

إضاءة

قضيةرحيل

إن ترك الباب مفتوحًا 
للتأويل الذاتي، وإتقان لعبة 

اإليحاء بالشيء بدًال من 
قوله جهارًا، يعيداننا إلى 

خلفية المخرج فلوريان زيلر 
)الصورة( المسرحية. لعل 

عالقة التلقي التي يقيمها 
المتفرج مع الفيلم، هي 
التجلي األوضح لتقنيات 
المسرح، فالمشاهد يرى 

األحداث عبر عيني أنتوني، 
ما يخلق تماهيًا وثيقًا بينه 
وبين الشخصية، لكن هذه 

العالقة ُتقاَطع بوسائل 
عدة، منها تغيير الديكور 

واأللوان بين مشهد 
وآخر.

عبر عيني 
أنتوني

Thursday 15 April 2021 Thursday 15 April 2021
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إلى جزيرِة الّساِحِف
 الـــهـــادئ ُمـــجـــّرَد قــنــاٍة 

ُ
 املــحــيــط

َ
ــان كــمــا لـــو كــ

مائّية.
ف هنا

ّ
ك ستتوق

ّ
من كان ليحِزَر أن

الطريِق  أنــجــلــوس، فــي منتِصِف  لــوس  فــي 
إلى القمر.

ورأيُت 
من سماٍء إلى سماِء...

مي
ُ
وجَهَك ووجَه أ

ووجوَه النجوِم الّصيفية.
ومن نجمٍة إلى نجمٍة...

في املجّرة الحلزونية
ّمي أواًل، 

ُ
ْت أ

َ
َرَحل

ها في 
َ
ْعت

َ
ط

َ
 درِب تّبانٍة ق

َ
ّمــي أطــول

ُ
ألم تكن أ
حياِتَك؟

يا فتى قرية الخوانق الثاثة
بجوار نهر اليانغتسى، 

ــــي حـــــيـــــاِتـــــَك طـــريـــقـــًا  ــًا فــ ــ ــومـ ــ ــل وجـــــــــــدَت يـ ــ هــ
مختصرًا؟

 
ــى أن أكـــون ابــنــتــَك مــجــّددًا فــي الــحــيــاِة 

ّ
أتــمــن

القادمة يا راعي الوعول. 
 أعثُر على الكوكب

َ
ني كيف

ّ
ُدل

ّمي،
ُ
الذي ستلتقي فيه بأ

أريُد أن أولَد من جديد، وأن أكَبَر إلى درجة 
صِبَح يتيمة. 

ُ
 أ

ّ
أال

مِسَك َيَدَك، 
ُ
أريُد أن أ

سيماِت الهواء.
ُ
 بعيدًا مثل ن

ُ
َك تنزلق

ّ
لكن

بحثُت عنَك من نسمٍة إلى أخرى...

ومن جبٍل إلى آخَر...
ومن جدوٍل إلى آخَر...

 من األنهاِر 
ً
 جديدة

ً
ومن حزني ُوِلَدْت حقبة

الجليدّية.

2020.11
■ ■ ■

ِشراع
 نهَر اليانغتسي َيُصبُّ 

ّ
 يومًا أن

ْ
لم أعرف

في املحيط 
ى أبحرُت في املحيط الهادئ. 

ّ
حت

وصلُت بسرعٍة إلى كاليفورنيا 
 تّياٍر دافئ،

ِّ
على كف

ــّريــــِح  ــتــــومــــول* يـــتـــحـــّرُك مــــع الــ ــان قـــــــارُب الــ ــ كـ
املوائمة،

 اآلن عن طريِق العودة
ً
وكم أصبحُت بعيدة

إلى ووهان.
 ترتفُع هناك

ُ
 القديمة

ُ
قة

ّ
التوابيُت املعل

 املنحدراِت بجانِب نهِر اليانغتسى
َ

فوق
زٍح

ُ
 كقوِس ق

ُ
ق

ّ
الذي يتدف

صلة من املّد البحري. 
ّ
آلالف السنني املت

 الوباُء التاجيُّ
َ
أنتظُر اليوم أن َيهَدأ

 من أخِذ رماِدَك إلى املنزل،
َ
حتى أتمّكن

ولتمتّد ذراعي إلى هناك 
كِشراع.

2021.2.4

مينغ دي

مرثيّة صيفيّة
)إلى أبي( 

مُت. 
َّ
َيت

َ
نْي، ُوِلْدُت وت

َ
ِصل

ّ
ني ُمت

َ
ْيران

َ
 ُحز

َ
بني

كان املاُء ذاكرتي األولى: 
ــي فـــي حــــوِض االســتــحــمــام  ــ ــ ّم

ُ
كــنــُت مــعــَك وأ
األشبه بنهر. 

ومن نهٍر إلى نهٍر...
 ،

ٌ
ُعُهما يابسة

َ
ال تقط

 آالف ميٍل ألرى العالَم فقط،
َ
ة

ّ
َسِبْحُت ست

ولترى هذه الّرحلة في عينّي.

في الثالثة من عمري، 
 مرٍة في نهِر اليانغتسي،

َ
سبحُت معَك أّول

ِة
ّ
ّمي تراقُبنا تحَت امِلظل

ُ
كانت أ

ِة نهِر ووهان بوند.
ّ
على ضف

هّبْت عليَّ الرياُح،
ـــطـــنـــي الـــّصـــغـــيـــر اصـــطـــدُت 

ُ
ًوبـــقـــمـــيـــِصـــَي الـــق

سمكة
 بالّريح. 

َ
ْت لتلَحق

َ
ز

َ
ف

َ
ها ق

ّ
ولكن

ومن ريٍح إلى ريٍح... 
كأمواِج البحر،

ومن موجٍة إلى موجٍة...

نشأُت هنا، نشأُت على هذا املدِّ املائّي.
... ومن َمدٍّ إلى مدٍّ

ِطْرنا من نهر اليانغتسي

الكويت ـ العربي الجديد

»قاعة بوشهري  قامت  املاضية،  الفترة  خال 
للفنون«، في العاصمة الكويتية، بجمع أعماٍل 
ــانــني عــــرب يــمــلــكــهــا الــعــديــد مـــن املــقــتــنــني 

ّ
لــفــن

الــكــويــتــّيــني، لــتــقــّدمــهــا فـــي مــعــرض »لــوحــات 
ــتــح في 

ُ
عــربــيــة فــي بــيــوت كــويــتــيــة«، الـــذي افــت

السادس من نيسان/ أبريل الجاري ويتواصل 
حتى نهاية أيار/ مايو املقبل.

ــي بــيــانــهــم  ــ ــــرض، فـ ــعــ ــ ـــمـــو املــ
ّ
ــنـــظ يـــســـتـــعـــيـــد مـ

ــويـــت مـــنـــذ ســتــيــنــيــات  ــكـ الـ ــافـــي، دور  الـــصـــحـ
الــــــقــــــرن املــــــاضــــــي فــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
 فنية 

ً
العربية واحــتــضــانــهــا، مــا كـــّرس ذائــقــة

ــــدى أبـــنـــائـــهـــا وِحــــّســــًا قـــومـــيـــًا أبـــــــرزه شــعــار  لـ
ــعـــرب« الــــذي كــــان يــتــصــّدر  »الـــكـــويـــت بــــاد  الـ
ويمهر  الــدولــة،  فــي  الرسمية  املطبوعات   

ّ
كــل

كــافــة، وانعكس  البريدية  والــطــرود  الــرســائــل 
في طبيعة اختياراتهم الفنية. يضّم املعرض 

لوحاٍت لعدد من رّواد الفن في الوطن العربي، 
االتجاهات لتشمل  األعمال متنّوعة  وجــاءت 
ل أجيااًل فنية مختلفة، 

ّ
مدارس تشكيلية تمث

املــدّرس  فاتح  السوري  الفنان  وفي مقّدمتهم 
التي  لــوحــاتــه  مــن  بــنــمــاذج   ،)1999  –  1922(
الشعبية  والــقــصــص  األســاطــيــر  تــنــاول فيها 
بــلــغــة تــصــويــريــة ســريــالــيــة، وكـــذلـــك حــلــقــات 
الـــراقـــصـــني  تــــبــــدو رؤوس  حـــيـــث  الـــصـــوفـــيـــة 

وكأنها تطير في الهواء.
ومن سورية، تحضر أيضًا أعمال لؤي كّيالي 
)1934 – 1978(، وقد قــّدم في معظمها وجوه 
الــبــســطــاء واملــهــّمــشــني، عــلــى اخــتــاف ِمَهنهم 
وطــبــيــعــة أعــمــالــهــم، فـــي بــورتــريــهــات تــصــّور 
يـــومـــيـــات عــمــلــهــم ولـــحـــظـــات انـــتـــظـــارهـــم أو 
تأّملهم. وقد عّبرت أعمال كّيالي عن الواقعية 
تغلب  حيث  العربية،  سياقاتها  في  الجديدة 
املـــضـــامـــني االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
ــعــرض لــوحــاٌت ملــواطــنــه إدوار 

ُ
الــلــوحــة. كــمــا ت

شهدا )1952( يعيد من خالها إنتاج أساطير 
القديمة  الــســوريــة  املــيــثــولــوجــيــا  إلـــى  تنتمي 
املستّمدة  السردّيات  وكذلك  السرياني  والفن 

من جبل إلى آخر 
ومن نجمة إلى نجمة

يتضّمن المعرض، الذي 
يتواصل حتى نهاية 

الشهر المقبل، أعماًال 
ألجياٍل مختلفة من 
الفنانين العرب تمثّل 

تيارات الواقعية والتجريد 
والحروفيات

تنشر »العربي الجديد«، 
هنا، ترجمًة لثالث 

رسائل من محفوظات 
قصر ماري في سورية، 

قد تكون أقدم 
الوثائق في التاريخ 

حول سياسات الحجر 
الصحي

اللوحات التي في البيوت في ثقافة االقتناء

رسائل عن الوقاية والعدوى في سورية القديمة

لكنَّك تنزلق بعيدًا مثل نُسيماِت الهواء

يضيء المعرض 
ذائقة المقتنين 

التي شّكلها انتماء 
قومي عربي

بسبب مرض 
هذه المرأة سُتصاب 

نسوة كثيرات بعدوى 
مرض ِسُمم

في  مــولــودة  صينية  شــاعــرة   Ming Di
اإلنكليزي  األدب  درســت  ــان.  ووه إقليم 
الــواليــات  فــي  واللسانيات  الصين  فــي 
المتحدة، ودرّست الصينية في »جامعة 
كاليفورنيا  إلى  تنتقل  أن  قبل  بوسطن« 
حيث تعيش اليوم. لها سبع مجموعات 
شعرية  ومجموعة  بالصينية  شعرية 
الشعراء  من  العديد  ترجمت  باإلنكليزية. 
بين هاتين اللغتين، وحرّرت أنطولوجيات 
شعرية عّدة، من بينها »شعرٌ جديد من 
ـ 2017« الصادرة عام 2019  الصين، 1917 

لدى منشورات »بالك سوير«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

معرض

إضاءة

فعاليات

*التومول: نوع من املراكب استعمله أوائل 
ــلــــيــــني فــــي لــــــوس أنـــجـــلـــوس  الــــســــكــــان األصــ
فــي مــا يــعــرف الــيــوم بـــ »الـــواليـــات املــتــحــدة 

األميركية«. 
■ ■ ■

كيف تصبح مستحاثّة
 نفَسَك

َ
دِفن

َ
ال بّد أن تموَت بسرعٍة وت

على َعَجٍل أيضًا 
قبل أن تلتهَمَك األسماك.

 بقّوٍة
ْ
ِاقِفز

للوصول إلى ُعمِق سّت أقداٍم
 واحدة.

ً
ُه قطعة

ّ
بقي جَسَدَك كل

ُ
لت

 إلى ضفتي نهٍر محاٍط بالجبال
ْ
ًِاقفز

 املنحدراُت حاّدة
ْ
ولتكن

مثل الخوانق الثاثة.

ــِطــُع الــهــواُء 
َ
ـــُهـــبُّ عــلــيــَك الـــريـــاُح، وســيــنــق

َ
لــن ت

لفترٍة طويلة.
 تحَت املاء، ملفوفًا بالطني.

َ
ابق

دون أّي أوكسجني.

ثم ُعدَّ القرون: 
 قرون.

ُ
واحٌد واثنان وثاثة

ى عن جلِدَك ولحِمَك،
ّ
تتخل

 َدُمَك وتتشّوُه
ُّ

يجف
وتذوي أعضاؤَك الداخلية.

مـــن تــــراث بـــــاده. تـــشـــارك أيــضــًا فـــي املــعــرض 
أعمال للفنان العراقي ضياء العزاوي )1939(، 
األول  أســاســنْي؛  مسارين  لوحته  خذ 

ّ
تت الــذي 

في تلك العاقة املتازمة بني الصورة والنص 
التي يعّبر عنها بتقنيات متعّددة، وكذلك في 
ات سياسية بارزة في التاريخ 

ّ
ترجمته ملحط

العربي املعاصر خاصة في فلسطني والعراق 
ولبنان.

فــيــصــل لعيبي )1945(  مــواطــنــه  يــشــارك  كــمــا 
بــأعــمــالــه الـــتـــي تــحــاكــي الــــواقــــع االجــتــمــاعــي 
ــــال ســـتـــيـــنـــيـــات وســـبـــعـــيـــنـــيـــات  ــ ــــي خـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــقـــرن املـــاضـــي، مـــن خــــال تــعــبــيــريــة واقــعــيــة 
تــرصــد امِلــَهــن والــطــقــوس الشعبية واألشــغــال 
الــــيــــومــــيــــة فـــــي الــــــشــــــارع واملــــقــــهــــى والــــســــوق 
والـــبـــيـــت، وتــســتــعــيــد بــعــضــًا مــــن خــصــائــص 
تجاور  سّيما  وال  التقليدي،  اإلســامــي   

ّ
الــفــن

العناصر في اللوحة مع تقليٍلِ من حّدة الُبعد 
أو نقطة التاشي فيها.

أّمـــــا لـــوحـــات الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي الــلــبــنــانــي 
فتشترك   ،)1993  -  1926( غيراغوسيان  بــول 
إدوار شهدا في جذورها  الــســوري  أعمال  مع 
بعدها  وفــي  املسيحية،  باأليقونات  املرتبطة 
ثيمات  على  اشتغاله  إلــى جانب  الــروحــانــي، 
ــنـــاس  ــة الـ ــركــ ــه حــ ــقـ ــيـ الــــلــــجــــوء واملــــنــــفــــى وتـــوثـ
 
ً
لة

ّ
اليومية في الشوارع والعّمال والعائلة، ممث

بشكل أساسي بصورة األّم.

ُعدُّ مجددًا:
َ
ت

واحٌد اثنان ثاثة آالف سنة.
ى عن روِحَك،

ّ
ثم تتخل

 أفكاِرَك وجيناِتَك
َّ

وتمتصُّ كل
نها في عظاِمَك.

ّ
خز

ُ
وت

أنَت عظاُمَك. لن تموَت أبدًا طاملا كنت تمتلك 
عظاَمك.

عظاُمك لَك َوحَدك.

وكل ما عداها لله.
 بعظاَمَك بقّوة،

ْ
شّبث

َ
ت

وُعدَّ مجددًا:
واحــد اثــنــان ثاثة أربــعــة خمسة مايني من 

السنني.

 بعمِر نهِر اليانغتسي، 
َ
ال بّد أن تكون

 باملعادن
ٌ
وعظاُمك غنية

َم حجُمك.
ّ

خ
َ

ض
َ
وقد تستمّر بالنمّو ليت

ُعثر على الديناصورات في يونان.
وعلى التنني في قويتشو.

وعلى التماسيح في هوبي.
وعليَك هناك، في الجنوب العربي،

بالقرِب من هوبي.
)ترجمة: عماد األحمد(

تصويب

ذاكرة كويتية للفن العربي

حْجر صّحي في مملكة ماري

في »مركز الحرية لإلبداع« في اإلسكندرية، يقام يومي الثالثاء واألربعاء، 20 و21 
نيسان/ أبريل الجاري، عرض المسحراتي، من تصّور وإخراج إيهاب يونس. يتضّمن 
العمل مجموعة من اللوحات االستعراضية صّممها أحمد يونس، فيما وضع 

الموسيقى المرافقة شريف ياسر، وصّممت األزياء واألكسسوار ناهد عادل.

تنّظم منشورات ألبان ميشال الفرنسية مساء اليوم حفل تقديم كتاب محاكمة 
فيسبوك.  على  المباشر  البث  تقنية  عبر  سيتحّدث  الذي  شاكرون  جاك  لـ   سبينوز 
وحمالت  الهولندي  الفيلسوف  لها  تعرّض  التي  التضييقات  إلى  الكتاب  يعود 
ضد  عنفًا  الفلسفة  تاريخ  فصول  أكثر  من  كواحدة  عقيدته  في   التشكيك 

الفكر العقالني.

يحتفل »غاليري دار الكتب الوطنية« في تونس العاصمة بمرور عشر سنوات على 
 12 حتى  يمتّد   ،2021  -  2011 اقتباسات  بعنوان  جماعي  معرض  عبر   إطالقه، 
أيار/مايو المقبل. من الفنانين المشاركين في المعرض: عبد السالم عياد، وأسامة 
الغيلوفي،  وأسماء  القادر،  عبد  وذكريات  جغيريم،  الدين  ونور  الطرودي، 
وعمر بسيس، وأيمن مباركي، وفيصل ماجري، ونورة مزوغي، وعماد جميّل.

عبر تطبيق زووم، يقام يومي السبت واألحد المقبَليْن المؤتمر الدولي االفتراضي 
الجسدية،  السالمة  في  اإلنسان  حّق  على  التكنولوجي  التطور  انعكاسات 
برلين و»جامعة فلسطين  العربي« في  الديمقراطي  بتنظيم مشترك من »المركز 

األهلية« في بيت لحم، وجامعة الجفرة )ليبيا( وجامعة محمد الخامس )الرباط(.

حكمت درباس

ربما تكون الرسائل الثاث التي تضّمها 
مــحــفــوظــات قــصــر مــــاري )تــــل الــحــريــري 
ق 

ّ
قرب مدينة البوكمال السورية(، وتتعل

بــســيــاســات الــحــجــر الــصــحــي، األقــــدم في 
ــاريـــخ حــــول هــــذا املــــوضــــوع. ومــــاري  ــتـ الـ
مملكة سورية رافدية قديمة ازدهرت من 
الثالث قبل املياد حتى  منتصف األلــف 
ســقــوطــهــا فـــي يـــد حـــمـــورابـــي، مــلــك بــابــل 
الضخمة  املحفوظات  تقّدم  ق.م(.   1762(
لهذه اململكة معلوماٍت قّيمة عن التاريخ 
السياسي واالجتماعي والثقافي للشرق 
الثاني  األلــف  األول من  الربع  القديم في 

قبل املياد.
والــرســائــل الــثــاث مــتــبــادلــة بــني زمـــري-
 1762-1775( ــيــــر  األخــ ــاري  ــ مــ مـــلـــك  ــم،  ــيـ لـ
ــه ِشــبــتــو، حــلــبــّيــة األصــــل.  ــتـ ق.م(، وزوجـ
إلــى نهاية عهده، حيث كان  وهــي تعود 
يقود حملة عسكرية في مناطق حوض 
ــلــــى. ونـــاحـــظ أن الــنــســاء  الـــخـــابـــور األعــ
املـــذكـــورات فــي الــرســائــل يحملن أســمــاًء 
ُحورية )نسبة إلى الحوريني، وهم أقوام 
الشرقية  الجبال  فــي  هــنــدو-آريــة عــاشــت 
هن 

ّ
والشمالية لباد الرافدين(. ويبدو أن

من السبايا الاتي جلبهن زمري-ليم إلى 
قصر مـــاري بعد الــغــزوات الــتــي قــام بها 
فليس  غريبات،  هن 

ّ
أن وبما  الشمال.  في 

ــــهــــن تـــســـّبـــن بــانــتــشــار 
ّ
مــــن املــســتــبــعــد أن

أمراض غير معروفة في ماري.
 
ّ
 باللغة األكدّية وبالخط

ٌ
الرسائل مكتوبة

ــٍم، ألواٍح طينية(، وقد 
ُ
املسماري )على ُرق

ــد الــعــاشــر مـــن سلسلة 
ّ
ـــشـــرت فـــي املــجــل

ُ
ن

بالفرنسية  امللكية«  مـــاري  »مــحــفــوظــات 
وأرقامها   ،)Archives royales de Mari(
قمُت  وقـــد   .130  ،129  ،14 الــتــوالــي  عــلــى 
آخذًا   ،

ً
مباشرة األم  اللغة  عن  بترجمتها 

بالحسبان ما جاء في الترجمة الفرنسية 
الرموز  لها. وفيما يلي توضيح لبعض 

املستخدمة في الترجمة:
- ]    [: مقاطع مجتزأة قصيرة في النّص، 
عــيــد تركيُب 

ُ
أ ـــْيـــم، وقـــد 

َ
ق الـــرُّ  لتلف 

ً
نــســبــة

املعنى داخل القوسني املعقوفني استنادًا 
إلى نصوص موازية.

الــقــوســني الهاليني  الــكــام بــني   :)    ( -
 إلى الترجمة استكمااًل  للمعنى 

ٌ
مضاف

والصياغة.
.....: النقاط تشير إلى عدد من األسطر   -

م.
ّ

املحذوفة نتيجة التهش

م هذا ُمعٍد«. نسوة كثيرات. إن مرض ِسمُّ

ــم« )simmum(، هو  * الــداء املــذكــور، »ِســمُّ
على األرجح أحد أمراض الطفح الجلدي 
املــصــحــوب بــحــّكــة شــديــدة. وربــمــا يكون 

الجدري أو جدري املاء )الحماق(.

الرسالة الثالثة
)من زمري-ليم إلى شبتو(

إلّي  التي كتبِت  ُســّمــوُدم،  »..... بخصوص 
صاب 

ُ
عنها، ]بسبب مرض[ هذه املرأة ست

ــم إيــاه.  نسوة كثيرات بــعــدوى مــرض ِســمُّ
]يجب أن تقيم[ هذه املرأة في بيت منفصل، 
فا يزورها أحد. أّما إذا لم يكن هناك بيٌت 
منفصل، وهذا ما أخشاه. فطاملا أن الفؤول 
املتعلقة بُسّموُدم سّيئة** ]فِلَم[ االنشغال 
بعاج هذه املرأة؟ سواًء ]ماتت[ هذه املرأة 
أو عاشت، ففي الحالتني ستصاب ]نساء[ 
ُمت هذه املرأة 

َ
)أخريات( ]بهذا[ املرض. لت

. إن هــذه املـــرأة مناسبة لحجرات 
ً
مــعــزولــة

ـــحـــَمـــل 
ُ
الــــــطــــــوارئ. أعــــطــــي األوامــــــــــر بــــــأن ت

ها إلى حجرات الطوارئ، 
ُ
النساُء التي مثل

ــنـــاســـب.....«  ــرات الــــطــــوارئ بــشــكــل مـ وحـــجـ
مة(.

ّ
)تتّمة النص مهش

** كـــــان تــحــضــيــر الــــفــــؤول والــتــنــجــيــم، 
ــص أحـــشـــاء الــحــيــوانــات،  بــواســطــة تــفــحُّ
أمرًا ضروريًا الستقراء املستقبل واتخاذ 

أّي قرار. 

)شاعر وأكاديمي فلسطيني، يعمل محاضرًا 
في جامعة والية أوهايو(

الرسالة األولى
َك.

ُ
َمت

َ
»قل لسيدي: هكذا تقول ِشْبتو، أ

]القصر[ سالٌم، واملعابد واملشاغل ساملة.
م بضعة أسطر(.....

ُّ
]حيث[ املدينة )تهش

]قــالــوا[ لي اآلتــي: ›لــن يجدي العاج مع 
ّكا. 

َ
ت

ْ
املرأة‹. ]سألُت[ عن اسمها. تدعى أش

أســكــنــُت هــــذه املـــــرأة حــالــيــًا فـــي الــبــيــوت 
الجديدة. ]شرابها[ وطعامها منفصان، 
مــن  يـــقـــتـــرب  أن(  ــه  ــ لـ ــمــــح  ــــســ )ُي أحــــــد  وال 
 

ْ
سريرها وكرسّيها. ليأِت سيدي وليفعل

ما يراه مناسبًا«.

الرسالة الثانية
دك. »قل لِشْبتو: هكذا يقول سيُّ

ــم*.  )داء( ِســمُّ ـــ  بــ
ٌ
ــا مــريــضــة

ّ
سمعُت أن نــان

 في القصر غالبًا، فا بّد 
ٌ
بما أنها مقيمة

ها ستعدي نسوة كثيرات. اآلن، أعطي 
ّ
أن

قرارات صارمة: ال أحد يشرب من الكأس 
التي تشرب منها، وال أحــد يجلس على 
الكرسي الذي تجلس عليه، وال أحد ينام 
 تعدي 

ّ
فــي الــســريــر الـــذي تــنــام فــيــه، لــئــا
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احترام األلم
مصطفى قصقصي

ثّمة ترويج، في مجتمعاتنا العربّية، 
ــّي نــفــســّي   لـــخـــطـــاب عــــالجــ

ٌ
ــق ــِلـ ــقـ مـ

ويسلبها  البشرّية  النفس  ح 
ّ
يسط

غموضها وجمالها املرعب أحيانًا، 
وألـــغـــازهـــا املـــؤملـــة أحـــيـــانـــًا أخــــرى، 
وتناقضاتها  انكساراتها  ويــوّبــخ 
الــفــادحــة، تحت عــنــاويــن بــّراقــة من 
السيطرة الذهنّية الكاملة والفردانّية 
املــطــلــقــة املـــفـــصـــولـــة عــــن اآلخـــريـــن 
ويختزلها  تــــني،  واملــــذوَّ الحقيقيني 
فــي »جــهــاز ذهــنــّي« مــع »تعليمات 
ــاٌت أو  ــبـ لــالســتــخــدام« ال تـــهـــّزه رغـ
عذابات أو نداءات داخلّية ال تحتكم 

إلى »املنطق السليم«.
ليس الكالم هنا دفاعًا عن أو نقدًا 
ما 

ّ
ملدرسة عالجية دون غيرها. وإن

الخطاب من  يرتكبه هذا  ملا  تثليٌب 
ــس 

ّ
ــَبــخ

ُ
وامل املــفــرط  التبسيط  خــطــأ 

للتجربة اإلنسانّية.
ــف، 

ِّ
ــكــر أو يــســخ هــــذا الـــخـــطـــاب يــِن

ولــــو ظـــاهـــرّيـــًا، املـــســـاحـــة الــُعــظــمــى 
حياتنا،  في  الالوعي  ها 

ّ
يحتل التي 

م 
ّ
التحك على  الــقــدرة  كلّية  ويــّدعــي 

بــاألفــكــار واملــشــاعــر. يــصــادر األلــم 
والــفــشــل الــلــذيــن يــعــتــريــان الــحــيــاة 
تكوين  فــي  ويساهمان  اإلنسانية 
بــأّن  يعترف  وال  امللتَبس،  معناها 
املعنى  على  تعثر  قد  أصيلة   

ً
حياة

على  بالضرورة  تعثر  أن  دون  من 
السعادة.

ــون بـــاســـتـــحـــضـــار  ــبــ ــ ــال ــطــ ــن مــ ــحــ نــ
ــيــــات عــالجــيــة«  ــيـــخ »أخــــالقــ وتـــرسـ
ــار إلــــــــى املــــعــــانــــاة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــيــــد االعــ ــعــ تــ
 من لغات 

ً
اإلنسانية باعتبارها لغة

 من 
ً
التواصل مــع الــوجــود، وشــكــال

البحث عن معنًى ال يمكن  أشكال 
»تعليبه« في »معادالت منطقّية« أو 
طب وعظّية« ينقصها التواضع 

ُ
»خ

أمام األلم اإلنساني.

)شاعر واختصاصي نفسي 
النص الكامل ِعيادي من فلسطني(

على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

مينغ دي

عمل لـ فيصل لعيبي )من المعرض(

)Getty( غرفة العرش في قصر ماري في تل الحريري، شمال سورية، الذي يعود لأللف الثاني قبل الميالد
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رياضة

تحول النجم 
التونسي وهبي 
الخزري إلى 
مادة دسمة 
للمختصين في 
اإلحصاءات، بعد 
تألقه الالفت 
مع ناديه سانت 
إتيان الفرنسي 
بتسجيله ثالثية 
أمام بوردو، 
األحد الماضي. 
وكشف 
التونسي عماد 
الكيالني، 
عضو المكتب 
التنفيذي لالتحاد 
الدولي لتاريخ 
وإحصاء كرة 
القدم، لـ»العربي 
الجديد«، أّن 
الخزري بات 
ثالث العب 
تونسي يحرز 
»هاتريك« في 
أحد الدوريات 
الـ5 الكبرى في 
أوروبا، بعد 
عادل السليمي 
وصابر خليفة.

)Getty/الخزري سجل »هاتريك« في شباك بوردو )مارسيو ماكادو

الخزري ورقٌم مهم

أعلن نادي أم صال انتهاء التعاقد مع املغربي 
عزيز بن عسكر، املدير الفني لفريق كرة القدم. 
وقال النادي في بيان رسمي، إن عدم التجديد 
للمدرب املغربي جاء بناء على رغبة الطرفني، 

مقدمًا الشكر له على الفترة التي قضاها مع 
الفريق. ونجح بن عسكر في قيادة أم صال للبقاء 

في الدوري القطري لكرة القدم )دوري نجوم 
QNB(، باحتاله املركز العاشر في جدول الترتيب 

العام برصيد 21 نقطة.

اقترح العب ريال مدريد وميان وأياكس السابق 
كارنس سيدورف أن يعاقب الحكام ببطاقة 

صفراء الاعبني الذين يقومون بتغطية أفواههم 
بأيديهم عندما يخاطبون منافسا في امللعب، في 
محاولة لتجنب اإلهانات العنصرية. وقال خال 

كلمته في حوار ضد العنصرية وخطاب الكراهية 
في الفعاليات الرياضية، نظمه مجلس أوروبا: »ال 

يمكننا تغطية أفواهنا إذا تحدثنا إلى منافس، 
يجب أن تكون هناك بطاقة صفراء«.

أعلن نادي كاشيما أنتلرز، بطل الدوري الياباني 
لكرة القدم ثماني مرات، أنه أقال املدرب أنطونيو 
كارلوس زاجو. وسيتولى املدافع السابق ناوكي 
سوما، البالغ من العمر 51 عامًا، قيادة كاشيما 
خلفًا للمدرب البرازيلي بعد انطاقة متواضعة 
هذا املوسم شهدت تحقيق فوزين فقط في أول 

ثماني مباريات خاضها. وعانى كاشيما، املتوج 
بلقب دوري أبطال آسيا 2019 مع املدرب جو 

أويوا، كثيرا في فترة زاجو.

أم صالل ينهي 
تعاقده مع مدربه 

المغربي بن عسكر

سيدورف يقدم مقترحًا 
غريبًا لمواجهة العنصرية 

بين المنافسين

كاشيما أنتلرز الياباني 
يقيل المدرب زاجو 

ويعين سوما
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باسل طلوزي

ــم  ــيـ الـــزعـ ــم  ــهـ ــتـ يـ أن  فـــــي وســــعــــه  أحـــــــد  ال 
بـــاالنـــغـــاق، فــقــد كــــان مـــن أوائــــــل زعــمــاء 
الــعــالــم الــثــالــث الــذيــن ســعــوا إلـــى توطني 
ــا فــــــي بـــــــادهـــــــم، ســيــمــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
تلك  تــحــديــًدا، فقد استهوته  الــروبــوتــات 
الـــكـــائـــنـــات الـــحـــديـــديـــة الـــضـــخـــمـــة الــتــي 
تستجيب لكل األوامــــر، بــا اعــتــراض أو 
ــــع خــطــة عــاجــلــة  ــه »وضـ تـــبـــّرم، فــأعــلــن أنــ
ــــات؛ تــمــاشــًيــا  ــــوتـ ــــروبـ الســـتـــيـــراد هـــــذه الـ
ــرورات الــعــصــر«. بــالــطــبــع، أثـــارت  ــ مــع ضـ
ا في أوســاط الشعب؛ ألنهم، 

ً
الخطة لغط

وبــحــكــم خــبــرتــهــم »الــحــجــريــة« بــالــزعــيــم، 
ــــــا لــلــتــحــديــث، 

ً
يـــعـــرفـــون أنــــه ال يــقــيــم وزن

عرشه،  على  خصوًصا  الثبات،  ل 
ّ

ويفض
غير أنهم سرعان ما طــردوا هذه األفكار 
الــروبــوتــات تتسلل  الــســوداء عندما رأوا 
بــيــنــهــم وتــصــبــح حــقــيــقــة، فــاســتــبــشــروا 
خيًرا وراحوا ينتظرون الخطوة التالية، 
فتوقعوا  الــروبــوتــات،  بوظيفة  املتعلقة 
أنــهــا ســتــقــوم بــمــهــمــات ثــقــيــلــة يــعــجــزون 
لــم تكن  بأنها  فــوجــئــوا  أنــهــم  عنها، غير 
ـــا غـــيـــر الـــتـــصـــفـــيـــق لـــكـــل مــا 

ً
تـــفـــعـــل شـــيـــئ

يتعلق بالزعيم فقط، من صور ومواكب 
وخطابات.

كان ذلك بالضبط ما أراده الزعيم عندما 
أوصى على طلبية الروبوتات، فقط طلب 
مـــن الــشــركــة الــصــانــعــة بــرمــجــتــهــا لغاية 
بـــدأ يلحظ  فــقــط، ســيــمــا وأنــــه  التصفيق 
فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة انــخــفــاض مــنــســوب 
التصفيق له من قبل شعبه الذي »لم يعد 
ــا على مــا يــبــدو«. أمــا الــصــدمــة التي  وفــًيّ
أطــاحــت الــزعــيــم، فــكــانــت عــنــدمــا توقفت 
الروبوتات ذات يوم عن التصفيق بشكل 
جــمــاعــي بـــا أي ســـابـــق إنـــــــذار، وراحــــت 
تــرمــي صـــوره ومــواكــبــه بــاألحــذيــة، على 
الرغم من أن الشركة الصانعة نفت تماًما 

أنها برمجت الروبوتات لهذه الغاية.

من  قــانــونــًا موقعًا  أخــيــرا  الــروســيــة  الحكومة  أعلنت 
ــه الـــبـــقـــاء رئــيــســًا  الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــني يــتــيــح لـ
لواليتني إضافيتني يستمر كل منهما ست سنوات، 
مانحًا لنفسه بذلك إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2036، 
لم يفوته  الحدث  أبديًا لروسيا، وهــذا  ومتوجًا نفسه قيصرًا 
الــرســامــون الــســاخــرون حــيــث جــســد الــعــديــد مــنــهــم شخصية 

بوتني كحاكم متسلط شمولي يفّصل القوانني على هواه.

بوتين 
إلى األبد

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

تمّرد آلي

شريط
رأفت الخطيب، فيسبوك

أين األمير 
حمزة؟

)فالديمير كازنافسكي/كيغل كارتونز(

السد اإلثيوبي والعطش القادم للسودان ومصر )القدس العربي(

رمضان في زمن الحجر الكوروني )محمد ثالب/تويتر(

بوتين وراء الكرسي إلى األبد )ماريان كمنسكي/كارتون موفمنت(بوتين ينسخ نفسه ويكررها كالماتريوشكا )جان غودا/كارتون موفمنت(

ذكرى الحرب األهلية اللبنانية في ظل األزمة المالية )النهار اللبنانية(هالل رمضان في الحرب اليمنية )هالل المرقب/فيسبوك(

نار األسعار المشتعلة مع قدوم شهر رمضان )الوطن القطرية(

أبيض وأسوأ
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عرشه سجن كبير )ماركو دي آنجلس/كارتون موفمنت( بوتين يوقع بشارة الالنهاية ببقائه في السلطة )إيمانويل ديل روسو/كارتون موفمنت(



الدوحة ـ العربي الجديد

أبـــطـــال  دوري  مـــســـابـــقـــة  تـــشـــهـــد 
لحساب  كبيرة  مواجهات  آسيا، 
املــجــمــوعــتــني األولــــــى والــثــالــثــة، 
على أمــل تحقيق بــدايــة جيدة فــي البطولة 
ــارة الـــصـــفـــراء.  ــ ــقـ ــ األعــــــــرق عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
ويـــشـــارك فـــي دوري األبـــطـــال 40 فــريــقــا تم 
يتأهل  10 مجموعات، حيث  إلــى  توزيعهم 
صاحب املركز األول إلى دور الـ16، باإلضافة 
إلــى أفــضــل ستة فــرق تحتل املــركــز الثاني، 
الـــشـــرق ومــثــلــهــا ملنطقة  بـــواقـــع 3 ملــنــطــقــة 
الغرب. وتستضيف مدينة جدة السعودية 
مباريات املجموعة الثالثة من دوري أبطال 
السعودي  األهــلــي  الــتــي تضم  آســيــا 2021، 

2829
رياضة

تقرير

واالســـتـــقـــال اإليــــرانــــي والـــشـــرطـــة الــعــراقــي 
والــدحــيــل الــقــطــري. وســلــط مــوقــع االتــحــاد 
اآلسيوي الضوء على هذه املجموعة، التي 
ستقام منافساتها على استاد مدينة امللك 
عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة أو »الـــجـــوهـــرة« كما 
يطلق عليه في السعودية، حيث يعتبر من 
أهـــم املــعــالــم الــريــاضــيــة هــنــاك، تــم افتتاحه 
لــــ62 ألـــف متفرج،  فــي الــعــام 2014 ويــتــســع 
وسبق أن أقيمت عليه الكثير من املواجهات 
الكروية الكبرى مثل كأس السوبر اإليطالي 
 2020 ــانــــي  ــبــ اإلســ الـــســـوبـــر  وكـــــــأس   2019

وغيرها من األحداث الرياضية. 
اليوم  يلتقي  الثالثة،  املجموعة  ولحساب 
الــخــمــيــس الــدحــيــل الــقــطــري أمــــام الــشــرطــة 
العراقي، في مواجهة عربية خالصة، فيما 

الــســعــودي، نظيره استقال  يــاقــي األهــلــي 
طــــهــــران اإليـــــرانـــــي. وســـتـــتـــكـــرر الــكــثــيــر مــن 
املـــواجـــهـــات، بــعــد أن وضــعــت الــقــرعــة فــرق 
األهلي والشرطة واالستقال في املجموعة 
ذاتــــهــــا فــــي الـــنـــســـخـــة األخـــــيـــــرة مــــن دوري 
األبـــطـــال الـــتـــي اســتــكــمــلــت مــنــافــســاتــهــا في 
املــرة  هــذه  لكن  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة 
الوحدة  مــن  بــداًل  القطري  الدحيل  بتواجد 

اإلماراتي. 
وتـــبـــادل األهـــلـــي واالســـتـــقـــال الـــفـــوز الــعــام 
الــجــولــة  فـــي  األول 1-2  فــــوز  بــعــد  املـــاضـــي 
كبير  بانتصار  الــثــانــي  عليه  ورد  الــثــانــيــة، 
ــداف دون مـــقـــابـــل، ويــتــقــابــل  بــلــغ ثـــاثـــة أهــــ
املجموعة.  من  األولــى  الجولة  في  الفريقان 
اللتني جمعتا  املواجهتني  أنــه في  في حني 
ــقــــال اإليــــرانــــي  ــتــ الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي واالســ
اإليجابي  بالتعادل  واحــدة  النتيجة  كانت 
بــهــدف لــكــل فــريــق، لــذلــك يتطلع كــل منهما 
لــلــتــفــوق عــلــى اآلخــــر هـــذا الـــعـــام. وســتــكــون 

هناك أيضًا مواجهة ذات طابع خاص بني 
اثنني من أفضل الاعبني في العالم العربي 
وهما مدافع الدحيل مهدي بن عطية الذي 
صنع لنفسه اسمًا المعًا في دوري الدرجة 
اإليطالي بقميص فريق يوفنتوس  األولــى 
ــــزي، وســـيـــحـــاول إيـــقـــاف  ــيـ ــ ــنـ ــ ورومـــــــا وأوديـ
قــائــد منتخب ســوريــة عــمــر الــســومــة، الــذي 
األهلي،  في  الكروية  مسيرته  معظم  قضى 
ليصبح الهداف التاريخي للنادي والدوري 
لــم يكن هذا  الــســعــودي للمحترفني. وربــمــا 
املـــوســـم جــيــدًا لــألهــلــي مـــع احــتــالــه املــركــز 

الهالل بطل نسخة 
2019 يأمل في العودة 

للمنافسة على اللقب

تايرون لو مدرب 
كليبرز أشاد بأداء بول 

جورج المميز

الــســابــع فـــي مــســابــقــة الــــــدوري الــســعــودي، 
لــكــن ذلـــك لــم يــمــنــع الــســومــة مــن االســتــمــرار 
في تسجيل األهــداف للموسم السابع على 
الــتــوالــي منذ وصــولــه قــادمــًا مــن القادسية 
الــكــويــتــي، حيث تــجــاوز الــاعــب الــبــالــغ من 
ـــ 130 هــدفــًا  الــ الــعــمــر 32 عـــامـــًا اآلن حـــاجـــز 
فــي الــــدوري، وهــو أيــضــًا مــن بــني مجموعة 
الذين سجلوا أكثر من 20 هدفًا  املهاجمني 

في دوري أبطال آسيا. 
على الجهة اآلخرى، يتألق البرازيلي دودو، 
منذ وصــولــه إلــى الــدحــيــل قــادمــًا مــن نــادي 
2020، حيث  الـــبـــرازيـــلـــي صــيــف  بـــاملـــيـــراس 
أثبت صانع األلعاب إدواردو بيريرا الشهير 
ــه عــامــل أســاســي فــي توليفة  »دودو«، أنـ بــــــــ
الفريق، وتشير األرقام إلى أن الاعب ساهم 
فـــي صــنــاعــة هـــدف فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
تمريرة  و62  فـــرص،  ثــمــانــي  2020، وصــنــع 
انتهت بالثالث األخير في ملعب املنافسني، 
ــر عــلــى ذلـــك بــل ســاهــم في  ولـــم يقتصر األمـ

ــتــــس خـــســـارتـــه  ــق بــــروكــــلــــني نــ ــ ــريـ ــ عـــــــــّوض فـ
ــــوس أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز فــي  الـــقـــاســـيـــة أمــــــام لـ
الــدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة 
مينيسوتا  على  كبيرًا  فـــوزًا  وحــقــق   )NBA(
تـــمـــبـــروولـــفـــز، كــــان لــكــيــفــن دورانـــــــت الــفــضــل 

األكبر فيه، مع تسجيله 31 نقطة.
وتصّدر دورانــت هدافي املباراة التي انتهت 
تــأجــلــت ألربـــع وعشرين  قــد  127-97 وكــانــت 
ساعة بعد مقتل الشاب األسود داونت رايت 
)20 عــامــًا( بــرصــاص الشرطة خــال اعتقاله 
ــا أثـــــار اضــــطــــرابــــات. وفــي  األحـــــد املــــاضــــي، مـ
ظهوره الثالث منذ عودته من غياب دام نحو 
شــهــريــن بسبب اإلصـــابـــة، لــم ُيــضــع دورانـــت 
 ثــمــانــي 

ً
وقـــتـــًا فـــي تــأكــيــد حـــضـــوره، مــســجــا

نقاط في أول خمس دقائق له في امللعب.
ويعتبر دورانـــت واحـــدًا مــن أفــضــل الاعبني 

أن يترك األخير حني  2016 حتى 2019، قبل 
انتقل لصفوف بروكلني نتس.

ولــــم يــكــن فــريــق تــمــبــروولــفــز صــاحــب أســـوأ 
مع  للمحترفني  األميركي  الـــدوري  في  سجل 
14 انـــتـــصـــارًا فــقــط و41 خـــســـارة، فـــي وضــع 
ف بفارق 45 نقطة في 

ّ
تنافسي مطلقًا وتخل

إحدى فترات الربع األخير.
في املقابل، تلقى دورانت الدعم من زميله جو 
هاريس الذي أنهى املباراة برصيد 23 نقطة، 
والنــدري شاميت الذي أضاف 19 نقطة بعد 
. وســجــل دي أنــــدري جــــوردان 

ً
دخــولــه بـــديـــا

رقمًا مزدوجًا أيضًا مع 13 نقطة. من جهته، 
قاد أنتوني إدواردز الذي كان االختيار األول 
للوولفز في »درافت« العام املاضي، أصحاب 

األرض مع تسجيله 27 نقطة.
 فريق نتس حجب خلفيات 

ّ
وقال دورانــت إن

الــتــوتــر الــعــنــصــري فــي مــيــنــيــابــولــيــس، التي 
دفعت إلــى تأجيل املــبــاراة. وأضـــاف: »أعتقد 
 الــرجــال يــدركــون بــوضــوح مــا يــحــدث في 

ّ
أن

بادنا، ونخوض محادثات حيال هذا األمر 
طـــوال الــوقــت. لــكــن، بــمــجــرد أن تــطــأ أقــدامــنــا 
األرض، نفهم ما هي وظيفتنا«. وفي غضون 
ذلك، أوضح أفضل العب في الدوري األميركي 
سعيدًا  ببساطة  كــان  نتس  فريق   

ّ
أن سابقًا، 

ب خسارة خارج أرضــه. وقال دورانــت: 
ّ
بتجن

 الدوري األميركي للمحترفني 
ّ
»أنا سعيد ألن

نا لم نأِت إلى هنا من 
ّ
جعل املباراة تقام، وأن

أجل ال شيء، بل أنهينا األمر لصالحنا«.
ــع فــيــادلــفــيــا  ويــلــعــب نــتــس مــــبــــاراة قـــويـــة مـ
ســفــنــتــي ســيــكــســرز فـــي صــــراع عــلــى صــــدارة 
االنتصارات  في  تعادل  مع  الشرقية  املنطقة 

والهزائم 37 فوزًا و17 خسارة.
وأعـــرب مــدرب بروكلني نتس، ستيف نــاش، 
ــفـــوز الــكــبــيــر الــــــذي حــقــقــه  ــالـ ــه بـ ــادتـ ــعـ عــــن سـ
فــريــقــه، رغـــم غــيــاب عـــدد كــبــيــر مـــن الــاعــبــني 
ــــري إيــــرفــــيــــنــــغ، وجـــيـــمـــس  ــايــ ــ ــيـــنـــهـــم كــ ــن بـ ــ مــ
 
ّ
هــاردن، والماركوس ألدريدج. وقال ناش إن
الكثير من  لقد حققنا  »الــرجــال بذلوا جهدًا. 
االنــتــصــارات هـــذا املــوســم عــنــدمــا كـــان لدينا 
أنــا فخور بهذا الجهد وكانت  نقص عــددي. 
املهمة  فيها  ننجز  التي  الليالي  إحــدى  هــذه 

التي أمامنا«.

فوز سادس تواليًا لكليبرز
ــا جـــاز  ــوتـ ــي مـــبـــاريـــات أخـــــــرى، تــخــطــى يـ ــ وفـ
ــنـــني أمـــــام واشــنــطــن  خـــســـارتـــه املــفــاجــئــة اإلثـ
عــلــى   96-106 فــــــــــوزًا  لـــيـــحـــقـــق  ويـــــــــــــــــزاردز، 

أوكاهوما سيتي ثاندر.
وقاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش املاكينة 
بينما  نقطة،   23 ليوتا بتسجيله  التهديفية 

أنــهــى زمــيــلــه دونـــوفـــان مــيــتــشــل املـــبـــاراة مع 
الــذي يتصدر ترتيب املنطقة  22 نقطة لجاز 

الغربية بـ41 انتصارًا و14 خسارة.
ــان بــوغــدانــوفــيــتــش قــد اخــتــيــر فــي درافـــت  وكـ
ــه لــم يلعب 

ّ
2004 مــن قــبــل مــيــامــي هــيــت، لــكــن

هـــنـــاك، إذ خــــاض عــــّدة تـــجـــارب فـــي صــفــوف 
أندية أوروبية مغمورة وكبيرة قبل وصوله 

.»NBA« إلى الـ
بصفوف  السابق  في  بوغدانوفيتش  ولعب 
نادي ريال مدريد وفنربخشة، ليجد الفرصة 
فــي عـــام 2014 لــلــعــب فــي الـــــدوري األمــيــركــي 
ملحترفي كرة السلة، بصفوف بروكلني نتس، 
فــقــضــى هــنــاك 3 ســـنـــوات، قــبــل أن يــلــعــب مع 
إنديانا بيسرز،  ثم  نــادي واشنطن ويـــزاردز 

ليرحل عام 2019 لصفوف يوتا جاز.
ــك، حـــقـــق لـــــوس أنــجــلــيــس  ــ ــ وفـــــي غــــضــــون ذلـ
كليبرز فوزه السادس على التوالي 115-126 
أمـــام مضيفه إنــديــانــا بــايــســرز، وســـط تألق 
بــول جــورج الــذي سجل 36 نقطة مصحوبة 
حاسمة.  تمريرات  وثماني  متابعات  بسبع 
وهذه هي املباراة الرابعة على التوالي التي 

يسجل فيها جورج 30 نقطة أو أكثر.
وبدأ بول جورج مسيرته في عالم كرة السلة 
قبل  إنديانا بيسرز  فريق  عــام 2010 مع  في 
أن يلعب لفريق أوكاهوما سيتي ثاندر بني 
إلـــى صــفــوف  بــعــدهــا  لــيــرحــل  و2019،   2017
ــذي خــاض  لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز، وهـــو الــ
 النجوم في سبع مناسبات سابقة. 

ّ
مباراة كل

ــــدرب كــلــيــبــرز، تـــايـــرون لــــو، عـــن أداء  ــــال مـ وقـ
ه »عندما يلعب بهذه 

ّ
الاعب املميز جورج إن

الطريقة، نكون فريقًا صعبًا«.
وعـــلـــى مــلــعــب تـــشـــارلـــوت هـــورنـــتـــس، تــمــّكــن 
كايل كوزما من تسجيل 24 نقطة ليفوز مع 
ليكرز 101-93 على أصحاب  أنجليس  لوس 
مسجلي  كتيبة  كــوزمــا  ــاد  قـ وفــيــمــا  األرض. 
ليكرز، كانت لزميله أليكس كاروزو 13 نقطة 
، أسهمت في قلب املواجهة 

ً
بعد دخوله بديا

رأسًا على عقب لصالح حامل اللقب. وسجل 
ليكرز  ليضع  رمية ثاثية  كــاروســو  الــاعــب 
ثانية  قبل 45  املقدمة  فــي  املقدمة 91-95  فــي 
مــن النهاية، ثــم أضـــاف رميتني حــرتــني ملنح 
فــريــقــه أريــحــيــة مــن ســت نــقــاط. وقــــال مــدرب 
ــو: »يــــؤدي  ــاروســ لــيــكــرز فـــرانـــك فـــوغـــل عـــن كــ
كثيرًا مــن األمـــور الصعبة مــن أجــلــنــا. أمــر ال 
يــصــدق. الجميع ســعــداء مــن أجــلــه«. بـــدوره، 
خسر تورونتو رابتورز أمام أتانتا هوكس 
على  صــنــز  فــيــنــيــكــس  فــــاز  فــيــمــا   ،108-103
وبــوســطــن سلتيكس   ،86-106 هــيــت  مــيــامــي 

على بورتاند ترايل بايزرز 115-116.
)العربي الجديد، فرانس برس(

31 نقطة لدورانت تعيد نتس إلى سكة االنتصارات
فاز بروكلين نتس 

على نظيره مينيسوتا 
تمبروولفز، فيما 

هزم يوتا جاز منافسه 
أوكالهوما سيتي ثاندر

)Getty/الدحيل القطري سيقابل الشرطة العراقي في أول لقاء )فادي األسعد

)Getty( كيفن دورانت سجل 31 نقطة في المباراة األخيرة

بمسابقة  والثالثة  األولى  المجموعتين  مواجهات  تنطلق 
دوري أبطال آسيا، بلقاءات من العيار الثقيل، تأمل من خاللها 
األندية العربية كسب الرهان وتحقيق بداية مميزة على أمل 

التأهل للدور التالي

الــــدوري هــذا املوسم  تسجيل 12 هــدفــًا فــي 
كأبرز هدافي النادي في املسابقة إلى جانب 

مواطنه إدميلسون جونيور. 
وعلى الرغم من انضمامه إلى فريق الشرطة 
الــعــراقــي فــي شــبــاط/ فــبــرايــر املــاضــي فقط، 
ريفاس  جيلمني  الفنزويلي  املهاجم  أن  إال 
نــجــح بــالــتــأقــلــم مـــع زمـــائـــه بــســاســة وهــو 
ثاني أفضل هــداف في الــدوري هــذا املوسم 
بــرصــيــد خــمــســة أهــــــداف، ويــتــمــتــع الــاعــب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 32 عــامــًا بــخــبــرة واســعــة 
في دوري أبطال آسيا، بعد أن سجل عشرة 
أهــــــداف فـــي الــبــطــولــة مـــع الــــريــــان الــقــطــري 
واالتحاد السعودي، كما سبق أن مثل أندية 
كبيرة أخرى في املنطقة كالهال السعودي 

والشارقة اإلماراتي. 
وتــنــبــأ الــكــثــيــر مـــن املــتــابــعــني لـــكـــرة الــقــدم 
النجم الصاعد مهدي قائدي،  أن  اإليرانية، 
ــي مــــاعــــب كـــرة  ــ ــه شــــــأن مـــهـــم فـ ــ ســـيـــكـــون لـ
الــقــدم، حيث بــدأت موهبته تبرز فــي فريق 
االســتــقــال حــتــى أصــبــح أهـــم الــاعــبــني في 
ــبـــق لـــقـــائـــدي أن ســـجـــل هــدفــًا  ــريـــق، وسـ ــفـ الـ
وصــنــع أخــر فــي دوري أبــطــال آســيــا 2020، 
ويتطلع النادي الستغال إمكاناته لتجاوز 
دور املجموعات للمرة الرابعة في السنوات 
الخمس األخـــيـــرة.  وفــي املجموعة األولـــى، 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
العام 2019  الهال بطل  الــريــاض، سيلتقي 
مع إيه جي إم كي األوزبكي، وشباب األهلي 
دبــي وصــيــف نسخة 2015 ضــد االستقال 

الطاجيكي. 
ومــع وصــولــه إلــى ســن الخامسة والثاثني 
بافيتيمبي  الفرنسي  النجم  يحتفظ  عاما، 
غــومــيــز بــمــســتــويــات فــنــيــة وبــدنــيــة عــالــيــة 
ويــعــتــبــر مـــن األســلــحــة الــحــاســمــة لــفــريــقــه، 
ــرز جــائــزتــي أفــضــل العــب  وســبــق لـــه أن أحــ
وهداف نسخة العام 2019، وسجل مهاجم 
الفرنسي وســوانــزي سيتي  لــيــون  أوملــبــيــك 
ــــدوري  ــًا فــــي الــ اإلنـــكـــلـــيـــزي ســـابـــقـــًا 27 هـــدفـ
الــســعــودي املــوســم املــاضــي و18 هـــذا الــعــام 
يتصدر بها ترتيب الهدافني. شباب األهلي 
دبي، وجد مديره الفني مهدي علي ضالته 
املـــنـــشـــودة فـــي املـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي إيــغــور 
جــيــســوس، الـــذي فـــرض حــضــوره بــقــوة في 
التشكيلة األساسية بعد تسجيله 12 هدفًا 
 
ً
 بديا

ً
في موسمه األول بعد أن مكث طويا

للمهاجم البارز أحمد خليل، وهو ما اضطر 
إلى إبعاد العب الوسط األوزبكي أوديلغون 
خــامــروبــيــكــوف عـــن الــقــائــمــة املـــشـــاركـــة في 

دوري األبطال. 
إلـــــــــى مـــرحـــلـــة  وتـــــــأهـــــــل أيـــــــــه جـــــــي إم كـــــــي 
ــال آســـيـــا 2021  ــطــ املـــجـــمـــوعـــات بـــــــدوري أبــ
بــطــريــقــة درامــاتــيــكــيــة، حــيــث ســجــل نجمه 
ــان دوكــيــتــش فــي الــدقــيــقــة األخــيــرة من  دوفــ
الــوقــت اإلضــافــي ملــســاعــدة فــريــقــه بالتفوق 
ــة الـــقـــطـــري وتـــحـــقـــيـــق الــحــلــم  ــرافــ ــغــ ــلـــى الــ عـ
حيث  القارية،  املسابقة  في  األول  بالظهور 
يمثل دوكــيــتــش مــصــدر إلــهــام لــزمــائــه في 
يمثل  املجموعات. حيث  دور  الفريق خــال 
الفريق  في  لزمائه  إلهام  دوكيتش مصدر 

خال دور املجموعات.

كثيرًا  عامًا(،   30( جليلوف  مانوتشير  برز 
كأس  وهي  الثانية  القارية  المسابقة  في 
فريقه  قــاد  بعدما  اآلســيــوي،  االتــحــاد 
استقالل دوشنبه إلى الوصافة مرتين عام 
2015 الذي أحرز فيه الالعب جائزة أفضل 
لنسخة  باإلضافة  البطولة،  في  العــب 
إلى  الوصول  التي كرر فيها  العام 2017، 
مشاركته  وتشكل  الختامي.  المشهد 
في دوري األبطال فرصة الختبار مستواه 

في المسابقة األبرز على صعيد األندية.

جليلوف نجم دوشنبه

في الدوري األميركي لكرة السلة، وهو الذي 
يبلغ من العمر حاليًا 32 عامًا، وحقق خال 
للمحترفني  األميركي  الـــدوري  لقب  مسيرته 
وكـــان  و2018،   2017 عــامــي  مــنــاســبــتــني  فـــي 

حينها من أفضل الاعبني في النهائي.
وبـــدأ دورانــــت مسيرته عـــام 2007 مــع فريق 
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر قبل أن يــرحــل إلى 
غولدن ستايت ووريرز، الذي لعب له من عام 

دوري 
أبطال آسيا

مواجهات مهمة للعرب

تــمــّكــن نــــادي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان من 
خــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى نــصــف نهائي 
الـــخـــســـارة  رغـــــم  أوروبــــــــــا،  أبــــطــــال  دوري 
بهدٍف نظيف في املباراة التي جمعته مع 
بايرن ميونخ األملاني في ملعب »حديقة 
إياب  منافسات  ضمن  الثاثاء،  األمـــراء«، 
ــقــــاريــــة، بــفــضــل  ــع نـــهـــائـــي املـــســـابـــقـــة الــ ــ ربـ
النجم  رفــاق  التي حققها  الذهاب  نتيجة 
نادي  وبسط  سيلفا.  دا  نيمار  البرازيلي 
بالهجمات  نفوذه  جيرمان  ســان  باريس 
ــاراة، بــقــيــادة  ــ ــبــ ــ ــطــــاق املــ املــــرتــــدة مـــنـــذ انــ
نــجــمــيــه كــيــلــيــان مــبــابــي، وزمــيــلــه نــيــمــار 
النتيجة  يفتتح  أن  كـــاد  الـــذي  سيلفا،  دا 
بــهــدف الـــتـــقـــدم، لــكــن املــهــاجــم الــبــرازيــلــي 

أضاعها، نتيجة الرقابة الدفاعية.
ــّكـــل نــيــمــار مــفــتــاح الـــخـــطـــورة لــنــادي  وشـ
بــاريــس ســان جيرمان فــي الــشــوط األول، 
ــاع إحـــــراز 4 أهـــــداف مــحــقــقــة،  ــ بــعــدمــا أضـ
ــارس املــخــضــرم مــانــويــل نــويــر،  ــحـ لــكــن الـ
حـــامـــي عـــريـــن بـــايـــرن مـــيـــونـــخ، اســتــطــاع 
التصدي ملحاولتني، فيما قامت العارضة 
والــقــائــم بــحــرمــان الــبــرازيــلــي مــن هــدفــني. 
وعـــاقـــب بـــايـــرن مــيــونــخ أصـــحـــاب األرض 
ــدرة، لــيــتــمــكــن املــهــاجــم  ــهــ ــ

ُ
عــلــى الـــفـــرص امل

من  موتينغ  إيــريــك تشوبو  الــكــامــيــرونــي 
 ،)40( ـــ الــ الدقيقة  الــهــدف األول فــي  إحـــراز 
بــعــدمــا تــابــع الــكــرة الــعــرضــيــة املتقنة من 
ــارس  ــحـ ــاك الـ ــبـ ــلـــه، وأســـكـــنـــهـــا فــــي شـ ــيـ زمـ
كيلور نافاس. وفي الشوط الثاني، واصل 
ــان إضـــاعـــة  ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ نـــجـــوم بــ
ــبـــاك الــــحــــارس مــانــويــل  ــام شـ ــ الــــفــــرص أمــ
نـــويـــر، بــعــدمــا اعـــتـــمـــدوا عــلــى هجماتهم 
املرتدة، فيما حاول بايرن ميونخ الحفاظ 
ــبــــاراة، مـــع الــتــركــيــز على  عــلــى نــتــيــجــة املــ

إحراز الهدف الثاني.
ولـــم تفلح جميع مــحــاوالت نــجــوم نــادي 
بــايــرن مــيــونــخ فــي الــدقــائــق األخـــيـــرة من 
املــبــاراة، التي شهدت فرصًا خطيرة لكا 
الطرفني، مــا جعل بــاريــس ســان جيرمان 
العماق  أمـــام  الصعب  بامتحانه  ينجح 
إلى  التأهل  بطاقة  »الــبــافــاري«، ويخطف 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل 
ــاب، لـــيـــجـــرد رفــــاق  ــ ــذهـ ــ نــتــيــجــة مــــبــــاراة الـ

الحارس مانويل نوير من اللقب القاري.

ردود فعل الباريسي
أعـــــرب الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــخــلــيــفــي، رئــيــس 
نــادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن 
ســعــادتــه بتأهل الــفــريــق إلــى الـــدور نصف 
وفخره  ــا،  أوروبـ أبطال  دوري  من  النهائي 
بما حققه الفريق خال املباراة ضد بايرن 

ميونخ، بطل أوروبا العام املاضي.
 RMC ــال الــخــلــيــفــي فـــي تــصــريــح لــقــنــاة وقــ
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ بـ الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
قـــادرًا خــال مباراة  التأهل، وكــان  استحق 
اإلياب رغم هزيمته، على تسجيل أكثر من 
هدف بعدما صنع عديد الفرص السانحة 

للتهديف ولكن الفريق لم يكن محظوظًا.
التي  الصعوبات  أن  إلــى  الخليفي  ــار  وأشـ
ــاراة كــانــت  ــبـ وجـــدهـــا الــفــريــق فـــي نــهــايــة املـ
متوقعة بما أن فريقه واجه واحدًا من أفضل 
الفترة، ولكنّه  العالم خــال هــذه  الفرق في 
كان يثق في قدرة الفريق على التأهل إلى 
واجه  الفريق  أن  وخاصة  النهائي،  نصف 
هـــذا املــوســم أنــديــة قــويــة، مــثــل مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي أو برشلونة اإلسباني، 
ــه فــي كــل مـــرة كــســب الــتــحــدي، ولــهــذا 

ّ
ولــكــن

ه لم يشك بقدرة الفريق على العبور.
ّ
فإن

ــــه كــشــف مــنــذ بــدايــة  ـ
ّ
وأضـــــاف الــخــلــيــفــي أن

الــنــادي الفرنسي، عــن رغبته  املــشــروع مــع 
األبــــطــــال، وأن  عــلــى دوري  الـــحـــصـــول  فـــي 

ه أصبح من األندية الكبرى 
ّ
الفريق أثبت أن

في أوروبا، وأنه فخور بما يقوم به املدرب 
والــاعــبــون وكــذلــك املــديــر الــريــاضــي، ولكن 

.
ً
الحصول على هذا اللقب لن يكون سها

وبـــخـــصـــوص إمـــكـــانـــيـــة رحـــيـــل نـــيـــمـــار أو 
مبابي عن الفريق، قال الخليفي إن باريس 
ــه من أكبر األندية في 

ّ
سان جيرمان أكد أن

أوروبا، وأن ما يبحث عنه الاعبان يتوفر 
في الفريق.

ــال نـــيـــمـــار فــــي تــصــريــحــات  ــ ــبـــه، قـ ــانـ مــــن جـ
ــاراة، إن بــاريــس ســان  ــبـ تــلــفــزيــونــة عــقــب املـ
»نــاديــًا كبيرًا« وال يرضى  جيرمان أصبح 
بــالــوصــول إلــى هــذه املرحلة فــقــط. وصــّرح 
الـــاعـــب »أنـــــا ســعــيــد رغــــم هــزيــمــتــنــا أمـــام 
الــعــالــم. نحن فريق كبير.  أحــد أفضل فــرق 
أقــصــيــنــا بـــطـــل أوروبـــــــــا. نـــحـــن فــــي نــصــف 

النهائي. علينا العمل والتطور«.
ــال نــيــمــار »أثــبــتــنــا أنــنــا فــريــق متحد.  وقــ
تحدثنا كثيرًا في امللعب ونظمنا أنفسنا 
جيدًا«. وأضاف الاعب »الحت لنا فرص 
كـــثـــيـــرة، أهـــدرنـــاهـــا بـــفـــارق ضــئــيــل، لكن 
أهــــم شــــيء أنـــنـــا تـــأهـــلـــنـــا«. وخـــتـــم نــيــمــار 
ــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان فـــريـــق كــبــيــر ال  »بــ
 يرضى بالقليل. نحن على أقل تقدير في 

نصف النهائي«.
أنخيل دي  األرجنتيني  قــال  املــقــابــل،  فــي 

مــاريــا عــقــب املـــبـــاراة: »لــقــد جــربــنــا أشــيــاء 
الفريق األفضل خال املوسم  أمــام  كثيرة 
املــاضــي وكــذلــك حــامــل الــلــقــب. إنــهــا ميزة 
الــتــدريــبــات،  فــي  بجد  عملنا  جميعا،  لنا 
إنه شيء مهم جدا بالنسبة لنا. أنا سعيد 
أشياء  األحيان تحدث  في بعض  للغاية. 
أشياء  ليست  إنها  امللعب.  خــارج  قبيحة 
ممتعة للغاية، لكننا اآلن سعداء للغاية«.

ردود فعل الجانب البافاري
وقال املدير الفني لبايرن ميونخ األملاني 
ــع نـــهـــائـــي  ــ ــ عــــقــــب إقـــــصـــــاء فــــريــــقــــه مـــــن ربـ
األفــضــل  ــان  كــ فــريــقــه  إن  ــال،  ــطــ األبــ دوري 
في مباراتي الذهاب واإليـــاب. وأكــد فليك 
بــعــد املــــبــــاراة قــائــا »أعــتــقــد أن مـــا حــدث 
فــي الـــذهـــاب هــو الـــذي جعلنا نــخــرج من 
ربما  كثيرة.  فرصًا  أهــدرنــا  لقد  البطولة. 
كان من األفضل أن تنتهي املباراة بهدفني 
ملثلهم«. وصّرح املدرب بأنه »لم يحالفنا 
التوفيق الــيــوم فــي الــدقــائــق األخــيــرة من 
املـــبـــاراة، على األخـــّص فــي فــرصــة ليروي 
ساني الذي كان في وضعية جيدة وفضل 
املــدرب  وأضـــاف  التسديد«.  على  التمرير 
ــع بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان جــيــدًا  »لــقــد دافــ
جــــدًا، وكــمــا حـــدث فـــي الـــذهـــاب لـــم نتحل 
بــالــحــســم الـــكـــافـــي. افــتــقــرنــا إلــــى الــلــمــســة 
األخـــيـــرة«. وتــابــع فليك »أعــتــقــد أنــنــا كنا 
املــبــاراتــني، لكن على أي حال  األفضل في 
لعبه  على  لفريقي  التهنئة  أقــدم  أن  علّي 
التهنئة  نــقــدم  أن  ـــا 

ً
أيـــض عــلــيــنــا  الـــجـــيـــد.. 

لباريس سان جيرمان على التأهل«.
ــر، مــهــاجــم  ــ ــولـ ــ ــــاس مـ ــومـ ــ بــــــــــدوره، أعــــــــرب تـ
بــايــرن مــيــونــيــخ، عــن أســفــه إلقــصــاء فريقه 
مـــن هــــذا الــــــدور، مـــؤكـــدًا أن العــبــي الــفــريــق 
الكافي  الضغط  مــمــارســة  فــي  ينجحوا  لــم 
عــلــى الــفــرنــســيــني. وفــــي تــصــريــحــات عقب 
ــبــــاراة لـــم تكن  املـــواجـــهـــة، قـــال مــولــر إن »املــ
مثل تلك التي أقيمت في ميونخ. لم ننجح 
في ممارسة الكثير من الضغط عليهم في 
بــاريــس  الـــبـــدايـــة، وحــصــل  مــنــذ  منطقتهم 
سان جيرمان على أفضل الفرص. قام نوير 

بالتصديات بشكل جيد«.
وتابع: »في الشوط الثاني، تحسن الجهد، 
لكن املباراة كانت مغلقة للغاية، ولم نتمكن 

من تسجيل أهداف أكثر في شباكهم«.
وأضاف: »إنه ألمر مخيب لآلمال للغاية أن 
الفوز  املنافسة بعد  يتم إقصاؤك من هــذه 

في باريس«.
وتــعــد هـــذه هــي املـــرة الــثــانــيــة الــتــي يــغــادر 
فــيــهــا الــفــريــق الــبــافــاري الــبــطــولــة مــن دور 
الثمانية خال آخر 5 سنوات، حيث كانت 
املــنــاســبــة املــاضــيــة فــي مــوســم )17-2016(، 
عندما خرج على يد ريال مدريد اإلسباني، 

بطل تلك النسخة.
)العربي الجديد، إفي(

سان جيرمان وبايرن قمة أوفت بالوعود
جرّد باريس سان جيرمان 

الفرنسي نظيره بايرن 
ميونخ األلماني من لقبه 
في دوري أبطال أوروبا 
بعدما أزاحه من الدور 

ربع النهائي

)Getty/سان جيرمان خسر بهدف دون رّد إيابًا )خافيير لين
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لندن ـ العربي الجديد

ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تــــــتــــــوجــــــه أنـــــــــظـــــــــار الـ
الخميس،  اليوم  مساء  الرياضية، 
ــن املـــاعـــب فـــي الـــقـــارة  ــى عـــــدٍد مـ إلــ
األوروبــــــيــــــة، ملـــتـــابـــعـــة مــــواجــــهــــات إيــــــاب ربـــع 
املباراة  رأسها  وعلى  »اليوروباليغ«،  نهائي 
التي ستجمع بني ناديي مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي، وضيفه غرناطة اإلسباني. واقترب 
إلــى نصف  الــوصــول  مــن  يونايتد  مانشستر 
الـــدوري األوروبــــي، بعدما انتصر في  نهائي 
لـــقـــاء الــــذهــــاب بــهــدفــني مــقــابــل ال شـــــيء، لكن 
»الشياطني الُحمر« ُيدركون جيدًا أن أي شيء 
الــفــريــق اإلسباني  لــم يحسم بــعــد، خــاصــة أن 
يـــعـــد مـــفـــاجـــأة املــــوســــم الـــحـــالـــي فــــي الــــــدوري 
الرائعة. لكن نادي  األوروبــي، نتيجة نتائجه 
غــرنــاطــة تــعــّرض لــضــربــة مــؤملــة فــي مــواجــهــة 
الذهاب ضد مانشستر يونايتد، بفضل خبرة 
أولـــي غونار   النرويجي  املـــدرب  كتيبة  نــجــوم 
سولشاير، إال أن كل شيء سيكون مفتوحًا في 
لقاء اإليـــاب فــي ملعب »أولـــد تــرافــورد«، الــذي 
سيكون حاسمًا للغاية لجماهير »الشياطني 
ــن يــــريــــدون رؤيـــــة فــريــقــهــم في  ــذيـ ــر«، الـ ــمـ ــُحـ الـ
ــــي. وسيعتمد  األوروبـ الــــدوري  نهائي  نصف 
سولشاير على عدد من نجومه الذين نجحوا 

الدوري 
األوروبي

إلى  اإلنكليزي،  وأرسنال  اإليطالي،  وروما  اإلسباني،  فياريال  أندية  تطمح 
تجنب المفاجآت في مواجهات إياب ربع نهائي بطولة الدوري األوروبي، 
من أجل خطف مقعد التأهل إلى نصف المسابقة القارية، فيما يريد رفاق 

بول بوغبا في مانشستر يونايتد تأكيد االنتصار على منافسه غرناطة

3031
رياضة

تقرير

أهــداف  أمــام توتنهام بثاثة  القمة  فــي حسم 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد فــي الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي، 
ــلــــى رأســــهــــم األوروغــــــوايــــــانــــــي املـــخـــضـــرم  وعــ
إديــنــســون كــافــانــي، الـــذي عــاد مــرة أخـــرى إلى 
تشكيلة املــــدرب الــنــرويــجــي، عــقــب غــيــاب عن 
الحالي،  املوسم  املهمة في  املباريات  عــدد من 

بسبب اإلصابات التي تعرض لها.
وأصــــبــــح املـــخـــضـــرم كـــافـــانـــي يـــمـــنـــح نـــاديـــه 
خط  فــي  مختلفا  بــعــدا  يــونــايــتــد  مانشستر 
الــهــجــوم، بعد أن فشل اعــتــمــاد املـــدرب أولــي 
غــونــار ســولــشــايــر، عــلــى الــفــرنــســي أنــطــونــي 
ــاب مـــاركـــوس  مـــارســـيـــال أو اإلنـــكـــلـــيـــزي الـــشـ

راشفورد في مركز املهاجم الرئيسي.
ــهـــاجـــم األوروغـــــوايـــــانـــــي إديـــنـــســـون  وبــــــات املـ
كـــافـــانـــي، ُيــشــكــل تــهــديــدًا خــطــيــرًا فـــي منطقة 
جزاء خصومه، حيث يجيد توقيت انطاقاته 
ــتـــغـــال املـــســـاحـــات الســتــقــبــال تــمــريــرات  واسـ

الجناحني العرضية، بعدما استطاع إحراز 5 
أهداف بالرأس، باإلضافة إلى إجادته األدوار 
الدفاعية، ما سيجعله أحد األعمدة األساسية 
ضد غرناطة في حال قرر سولشيار االستعانة 
يونايتد  مانشستر  مواجهة  عد 

ُ
وت بخدماته. 

ضد منافسه غرناطة، هي اللقاء الوحيد الذي 
مــا، مقارنة باملباريات  حسمت نتيجته نوعا 
األخرى التي لم تشهد تفوقا مؤكدا. ويحاول 
فياريال وروما استكمال الطريق نحو نصف 
ــيـــاب  وغـ الــــحــــالــــي  الــــوضــــع  أن  إال  الـــنـــهـــائـــي، 
الجمهور واملاعب الخاوية تدفع إلى التكهن 
بنتائج غير متوقعة، وربما مفاجآت مدهشة. 
واستطاع نادي فياريال اإلسباني خطف فوٍز 
صــعــب بـــهـــدٍف نــظــيــف عــلــى مــنــافــســه ديــنــامــو 
زغـــــرب، الــــذي ســيــكــون مــحــط أنـــظـــار الجميع 
ــام تــوتــنــهــام  ــ بـــا اســتــثــنــاء، نـــظـــرًا ملـــا فــعــلــه أمـ
اإلنكليزي، بعدما أقصاه من املسابقة القارية 
فياريال  ويــحــاول  ومــثــيــر.  متوقع  غير  بشكل 
االســتــفــادة مــن الــتــفــوق فــي مــواجــهــة الــذهــاب، 
البطولة، خاصة مع  كي يواصل مسيرته في 
وجــــود أونـــــاي إيـــمـــري، املـــــدرب املــخــضــرم في 
»اليوروباليغ«. ويبدو الفريق اإلسباني أقرب 
إلى التأهل رغم حقيقة إقصاء دينامو زغرب 
ــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مورينيو  لـــرجـــال املـ
في الــدور السابق. وجــاء 4 من نــادي فياريال، 
ضمن تشكيلة األسبوع، التي نشرها االتحاد 
األوروبي لكرة القدم »يويفا«، وهم األرجنتيني 
خوان فويث، وزميله داني باريخو، وألفونسو 
تألقوا في  الذين  بيدراسا وجــيــرارد مورينو، 
مواجهة دينامو زغــرب في ذهــاب ربع نهائي 

املسابقة القارية.
من جانبه، فرض نادي روما اإليطالي كلمته 
أرينا«  كــرويــف  »يــوهــان  ملعب  على جنبات 
كي  البداية  فــي  الهولندي  الفريق  تقدم  رغــم 
ــرة  ــ ــتــــمــــرار داخــــــل دائـ ــالــــه فــــي االســ يــحــيــي آمــ
املنافسة، ويخوض لقاء اإلياب متسلحًا بأنه 

لم يهزم على امللعب األوليمبي.
بـــــدوره، طــلــب إيــريــك تــني هــــاغ، مــــدرب نــادي 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، مـــن حــــارس مـــرمـــاه كيل 
ــه املــعــنــويــة بعد  شــيــربــن الــحــفــاظ عــلــى روحــ
خطأ أهــدى املنافس رومــا هدف التعادل في 
املباراة بني الفريقني في ذهاب دور الثمانية 

بالدوري األوروبي لكرة القدم.
وقال مدرب أياكس أمستردام، في تصريحاته 
للصحافيني: »لقد سيطرنا بقوة على مباراة 
الــذهــاب، ولــم يكن هناك ما يشير إلــى دخول 
أي أهــداف مرمانا، وطلبت من الحارس كيل 
شــيــربــن أن يـــرفـــع رأســــــه. لــقــد قــــدم مــواجــهــة 
ــادة مــا  ــ ــارس املــــرمــــى عــ ــ جــــيــــدة، لـــكـــن خـــطـــأ حــ
ــــودة فــي  ــعـ ــ يــتــســبــب فــــي هـــــــدف«، مــضــيــفــًا »الـ
الصعوبة،  فــي  غاية  مهمة  ستكون  النتيجة 
ــذا املـــســـتـــوى،  ــ لـــكـــن بــوســعــنــا الـــلـــعـــب عـــلـــى هـ
وسنحصل على فرصة التأهل لو قدمنا نفس 
املستوى الـــذي ظهرنا بــه فــي لــقــاء الــذهــاب«. 
كـــمـــا يــســتــطــيــع ســـافـــيـــا بــــــراغ بـــلـــوغ نــصــف 

يريد أرسنال تحقيق
الفوز على منافسه 

سالفيا براغ

كونميبول يعلن تبرع سينوفاك بـ 50 ألف جرعة لقاح
أعلن اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية )كونميبول( عن تبّرع شركة األدوية الصينية 
اللقاحات املضادة لفيروس كورونا لتحصني  ألف جرعة من  )سينوفاك( بإجمالي 50 
للرجال والنساء ألعلى مؤسسة رياضية لكرة  الرئيسية  البطوالت  الفرق املشاركة في 
ل »دعمًا 

ّ
تمث الــجــرعــات  أن  بــيــان  فــي  الكونميبول  ــح  الجنوبية. وأوضـ أمــيــركــا  فــي  الــقــدم 

ملموسًا من قبل الشركة الصينية لتنظيم بطولة كوبا أميركا واملنافسات الكروية األخرى 
في أميركا الجنوبية«. وفي هذا الصدد، قال رئيس الكونميبول، أليخاندرو دومينغيز، إن 
»هذه هي أفضل األخبار التي يمكن أن تتلقاها عائلة كرة القدم في أميركا الجنوبية«. 
وتابع: »إنها خطوة كبيرة لألمام للتغلب على وباء كوفيد-19، لكن هذا ال يعني، بأي حال، 
أننا نتخلى عن حذرنا. سنحافظ على عملنا املسؤول، والذي سمح لنا باختتام بطوالتنا 
البادرة  »هذه  لـ الكونميبول عن امتنانه  البطوالت«. وأعرب رئيس  بسالسة ودون تغيير 
القدم هي نشاط  التي أدركــت أن كرة  العظيمة والدعم من شركة سينوفاك،  التضامنية 

أساسي لالقتصاد والثقافة والصحة البدنية والعقلية ألميركا الجنوبية«.

دي روسي يغادر المستشفى
ومساعد  السابق  اإليــطــالــي  الــدولــي  النجم  حصل 
روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، دانييلي 
دي روســي، على اإلذن الطبي ملغادرة املستشفى 
الذي كان فيه بسبب مشاكل في الرئة ناتجة عن 
برنامجه  وسيواصل  كــورونــا،  بفيروس  إصابته 
الــعــالجــي فــي مــنــزلــه. وكــــان قــائــد رومــــا اإليــطــالــي 
سابقًا قد دخل املستشفى، الجمعة املاضي، بعد 
أســبــوع قضاه فــي الــعــزل داخــل منزله، بعد ثبوت 
التاجي،  الــفــيــروس  عــن  الكشف  اخــتــبــار  إيجابية 
خالل معسكر منتخب بالده، أثناء التوقف الدولي 
ــود مــشــاكــل فــي الــرئــة. وانــضــّم دي  األخــيــر، ووجــ
اإليطالي  واملنتخب  يوفنتوس  ثنائي  إلــى  روســي 
بيرنارديسكي،  وفيديريكو  بونوتشي  ليوناردو 
ــاء معسكر  ــنـ الـــلـــذيـــن أصــيــبــا أيـــضـــًا بـــالـــعـــدوى أثـ
»اآلتــزوري«. واعترف العب الوسط اإليطالي السابق، املوجود بالفعل في املستشفى، في 
ل األطباء، على الرغم من أنه في هذا الوقت 

ّ
ب تدخ

ّ
رسالة، بأنه يعاني من التهاب رئوي تطل

خارج نطاق الخطر. وإثر تحسن حالة صاحب الـ37 عامًا، قرر األطباء السماح له بمغادرة 
املستشفى واستكمال البرنامج العالجي في منزله.

عزل خابيير أغيري عن فريقه رايادوس مونتيري
ــــدرب رايـــــادوس  تـــقـــّرر عــــزل خــابــيــيــر أغـــيـــري، مـ
انتهاكه  بــعــد  الــفــريــق  عــن  املكسيكي،  مــونــتــيــري 
انــتــشــار كــوفــيــد-19،  للحد مــن  الصحية  الــلــوائــح 
حسبما أعــلــن االتـــحـــاد املــكــســيــكــي لــكــرة الــقــدم. 
وأوضح االتحاد في بيان أن مدرب أتلتيكو مدريد 
السابق ضبط أثناء مشاركته في حدث ال عالقة 
له بالنادي ودون التزام باملعايير الصحية املعمول 
وانتشر  الجائحة.  على  للسيطرة  البالد  في  بها 
فيديو  مقطع  االجتماعي  التواصل  عبر شبكات 
يظهر فيه أغيري بينما يرقص في أحد األفــراح، ما دعا االتحاد املكسيكي إلى تكليف 
لجنة االنضباط بالتحقيق في الواقعة وفرض عقوبة. وتولى أغيري )62 عامًا( مسؤولية 
رايــادوس مونتيري مطلع العام الجاري، ويحتل الفريق املركز الثالث في جدول الدوري 
أتلتيكو  الخميس  يستقبل  كونكاكاف، حيث  أبطال  دوري  في  يشارك  كما  املكسيكي، 

بانتوخا الدومينيكاني الذي فاز عليه في ذهاب ثمن النهائي 3-0.

حرمان حكم مساعد لم يحتسب هدفا لكريستيانو 
من المشاركة في اليورو

لن يشارك الحكم املساعد ماريو ديكس، الذي لم يحتسب للبرتغالي كريستيانو رونالدو 
في كأس  العالم 2022،  كــأس  في مواجهة صربيا خــالل تصفيات  هدفًا شرعيًا سجله 
األمم األوروبية )يورو 2020( التي ستلعب هذا الصيف، وفقا ملا أكده مصدر من االتحاد 
)إفي( إنه من املتوقع أن يدخل الحكم يان دي فرايس  الهولندي لكرة القدم. وقال املصدر لـ
بدال منه في طاقم التحكيم الهولندي الذي سيقوده داني ماكيلي. ويأتي قرار االستغناء 
والتي  والبرتغال،  التي شهدتها مواجهة صربيا  اللعب  عن ديكس بعد ثالثة أسابيع من 
للفوز. وال تطبق  املباراة  لرونالدو كان سيغير نتيجة  لم يحتسب بسببها هدفًا شرعيًا 
تقنية حكم الفيديو املساعد في التصفيات املؤهلة ملونديال قطر، لهذا فكان القرار نهائيًا. 
انتهت  اعتراضاته. وحــني  على  الرئيسي  الحكم  من  بطاقة صفراء  رونــالــدو  تلقى  بعدها 
املباراة، ألقى النجم البرتغالي بشارة القيادة على أرض امللعب. وبعد ثالثة أيام، أبلغ الحكم 
الرئيسي مساعده أنه سيستبدله ألنه لم يعد واثقا في التعاون معه، كما قال ديكس نفسه 

في تصريحات صحفية في هولندا.

في دوري األبطال، فلم ينجح ربما سيريغو رغم براعته 
ــــذود بالشكل املــطــلــوب عن  وبــعــدهــا تـــراب وأريــــوال فــي ال
عرين الباريسي، حتى إن املخضرم جيانلويجي بوفون، 
الـــذي ضــّمــتــه اإلدارة، ارتــكــب هــفــوة أطــاحــت بحلم ســان 

جيرمان في إحدى املناسبات باألبطال.
انضّم  يــوم  يـــورو،  مليون   15 الصفقة  قيمة  تتجاوز  لــم 
إلى باريس سان جيرمان، لكنه أثبت أنه قطعة أساسية 
في النجاح إلى جانب نجوم آخرين، على غرار الفرنسي 
ف خزينة النادي 180 مليون يورو، 

ّ
كيليان مبابي الذي كل

والبرازيلي نيمار دا سيلفا 222 مليون يورو.
ــم حـــصـــده لــقــب دوري األبـــطـــال ســابــقــًا مع  ــافـــاس رغــ نـ
في  شــغــفــًا  أظــهــر  و2018  و2017   2016 فــي  املــيــرنــغــي 
الريال كان  املضي قدمًا، ربما يريد أن يثبت للجميع أن 
على خطأ يوم تخلى عنه، وهو الذي يمتلك خبرة كبيرة 

ستلعب دورًا مــهــمــًا فــي نــصــف الــنــهــائــي، مــع الــعــلــم أنــه 
العالم، إضافة إلى نهائي  خاض أيضًا ربع نهائي كأس 
األبطال في العام املاضي، الذي خسره الفريق الفرنسي 
أمام بايرن ميونخ. ُولد نافاس في بيريس سيليدون عام 
1986، وظهر ألول مرة مع ديبورتيفو سابريسا في 6 
الكوستاريكي  الــدوري  لقب  معه  وحقق   ،2005 نوفمبر 

وبطولة كونكاكاف لألندية.
فــي دوري  ألباسيتي  نــافــاس مــع  ـــع 

ّ
فــي يوليو 2010، وق

الدرجة الثانية في إسبانيا، ليجد نفسه في أوروبا للمرة 
األولى، فلعب 36 مباراة من أصل 42 خالل موسمه األول، 
لكن فريقه عانى من الهبوط بعد أن احتل املركز األخير.

أعير بعدها إلى نادي ليفانتي في موسم 2012-2011، 
قــبــل أن يــضــّمــه األخــيــر فــي املــوســم الــتــالــي ليستمّر في 

صفوفه حتى عام 2014، قبل رحيله إلى ريال مدريد.

حسين غازي

تحقيق  نافاس  كيلور  الكوستاريكي  الــحــارس  استطاع 
لقب دوري أبطال أوروبــا في صفوف نادي ريال مدريد 
اإلسباني، وساهم في العديد من التتويجات، قبل أن يقرر 
النادي امللكي التفريط فيه، بعد وصول الحارس البلجيكي 

تيبو كورتوا إلى صفوف النادي املدريدي.
ــادي بـــاريـــس ســان  ــى نــ بــعــد تــركــه مـــدريـــد وانــضــمــامــه إلـ
أنــه واحــٌد من األفضل في  أثبت كيلور نافاس  جيرمان، 
العالم، وهذا ما كان واضحًا للعلن في مباراتي برشلونة 
اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني، بعدما وقف سدًا منيعًا 

من خالل تصدياته املذهلة، وإعطاء الثقة لزمالئه.
لطاملا عانى باريس سان جيرمان في السنوات املاضية 
من مشاكل في حراسة املرمى حرمته من الذهاب بعيدًا 

كيلور نافاس

على هامش الحدث

حارس كوستاريكي 
متألق، ساهم في 

تأهل باريس سان 
جيرمان لدور نصف 

النهائي

تمكن مانشستر 
يونايتد من 
الفوز ذهابًا 
بهدفين من 
)Getty( دون رد

اإليطالي،  روما  نادي  مهاجم  مايورال،  بورخا  اإلسباني  النجم  يطمح 
إلى هز شباك منافسه أياكس أمستردام الهولندي في المواجهة التي 
نهائي  ربع  إياب  منافسات  ضمن  الخميس،  اليوم،  مساء  تجمعهما 
الدوري األوروبي، من أجل أن ينافس على لقب هّداف المسابقة القارية.
أمامه  الطريق  أصبح  بعدما  أهــداف،   7 رصيده  في  مايورال  ويملك 
مفتوحًا في المسابقة القارية، بعدما خرج ُمعظم الهدافين، الذين 

هزوا شباك منافسيهم، وعلى رأسهم هاري كين.

هّداف »يوروباليغ«

وجه رياضي

النهائي، بعد أن فرض التعادل في العاصمة 
البريطانية لندن، أمام ُمضيفه أرسنال بهدٍف 
ملثله، حيث اعترف املدرب التشيكي يندريش 
إلنهاء  فــرصــة  »هــنــاك  بقوله:  تربيسوفسكي 
املــهــمــة فـــي مــلــعــبــنــا«، رغـــم أن مــايــكــل أرتــيــتــا 
والعــبــيــه يـــدركـــون أن بــطــولــة »يــوروبــالــيــغ« 
هــي فــرصــة للعودة إلــى دوري األبــطــال، بعد 

ساكا وغابرييل مارتينيلي، أصبحا جاهزين 
بعدما  »الــيــوربــالــيــغ«،  فــي  املرتقبة  للموقعة 

تبني أنهما ال يعانيان من اإلصابة.
وخــرج ساكا من امللعب في مباراة أرسنال 
األخــــيــــرة أمــــــام شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، مــســاء 
األحــد املاضي، وتبني الحقا أنه يعاني من 
إجهاد في الساق، من دون وجود أي إصابة 

أن كشف املدرب اإلسباني »الفكرة هي الفوز 
باملباراة. هذه هي العقلية. يجب أن نسجل«. 
ــى الــجــهــاز الــفــنــي لــنــادي أرســنــال أنــبــاء 

ّ
وتــلــق

ســارة قبل موقعته أمــام سافيا بــراغ، مساء 
اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي مسابقة 
الـــــدوري األوروبـــــــي، بــعــدمــا كــشــفــت صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية، أن الثنائي بوكايو 

ــــذي اســتــبــدل  ــا مــارتــيــنــيــلــي الــ ــ عــضــلــيــة. أمـ
أيضا، فإنه الئق للمشاركة، بعدما تبني أنه 
تبعده  لــن  الكاحل،  فــي  فقط  لكدمة  تعرض 
الظهير  تأكد عدم لعب  املاعب، بعدما  عن 
االســكــتــلــنــدي كـــيـــران تــيــرنــي حــتــى نــهــايــة 
املوسم، فيما لن يلعب املخضرم ديفيد لويز 

املباراة ضد سافيا براغ.

وافقت السلطات اإليطالية على أن تلعب املباريات املقررة على امللعب األوملبي في العاصمة 
رومــا خالل كأس أوروبــا لكرة القدم الصيف املقبل، أمــام مدرجات ممتلئة »بنسبة 25 
اإليطاليني  والكأس  الــدوري  مباريات  وتقام  االستيعابية.  قدرتها  من  األقــل«  على  باملئة 
ومسابقتا دوري األبطال ويوروبا ليغ من دون جمهور هذا املوسم بسبب كورونا، لكن 
إيطاليا وجدت نفسها تحت ضغط كبير من االتحاد األوروبــي لكرة القدم )يويفا( من 
أجل السماح بحضور الجمهور ولو بعدد محدود خالل املباريات املقررة الصيف املقبل 

على أرضها بعدما أرجئت املسابقة لصيف هذا العام.

صورة في خبر

حضور جماهيري محدود

Thursday 15 April 2021 Thursday 15 April 2021
الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة



Thursday 15 April 2021
32الخميس 15 إبريل/ نيسان 2021 م  3  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2418  السنة السابعة

محمية الدوسري
ضباع وطيور وأشجار تستقطب أهالي وزوار قطر

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

ــعــّد حــديــقــة ومــحــمــيــة الـــدوســـري، الــواقــعــة 
ُ
ت

 50 نــحــو  بــعــد  عــلــى  الشيحانية  فــي منطقة 
الدوحة،  القطرية  العاصمة  غــرب  كيلومترًا 
مـــقـــصـــدًا ســـيـــاحـــيـــًا لـــلـــمـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني 
والــزوار، خصوصًا يومي الجمعة والسبت. 
كما تستقبل نهاية األسبوع طاب املدارس 
والجامعات والرحات التي تنظمها جهات 
مختلفة على الرغم من أنها استثمار خاص. 
وتقدم املحمية أنشطة ترفيهية في األعياد، 
أبــرزهــا ركـــوب الخيل والــجــمــال، وتقصدها 
لقضاء  املقيمة  والجاليات  العائات  معظم 
نهاية األسبوع بعيدًا عن ضوضاء املدينة، 
ــة  ــ وبــــهــــدف االســـتـــمـــتـــاع بـــالـــطـــبـــيـــعـــة، ورؤيــ
ــيــــور. وال يــخــلــو  ــيـــوانـــات الـــبـــريـــة والــــطــ الـــحـ
األمر من حفات الشواء، وال سيما أن إدارة 
ــــرت مـــواقـــد مــخــصــصــة لــلــشــواء  املــحــمــيــة وفـ
ــاب،  ــشــ ومـــظـــات مـــن ســعــف الــنــخــيــل واألخــ
إلــى جانب مسرح يضم عــددًا من املدرجات 
ــقـــات واألنـــشـــطـــة  ــابـ إلقــــامــــة الـــحـــفـــات واملـــسـ
ــام أحــــد أبـــنـــاء الــجــالــيــة  ــ ــد أقـ الــتــرفــيــهــيــة، وقــ
السودانية حفل زفافه داخل املحمية في عام 
ألكثر  املحمّية  تأسيس  تاريخ  يعوُد   .2018
مـــن 40 عـــامـــًا، وقــــد أســســهــا مــهــنــدس درس 
علوم الطيران في بريطانيا وأميركا، يدعى 
محمد مطر الدوسري، فترك مهنته ليتفرغ 
ملشروعة الخاص الذي هدف من خاله إلى 
إثراء البيئة القطرية الصحراوية بالنباتات 
والــحــيــوانــات الــبــريــة. وعــن الــبــدايــات، يقول 
الـــدوســـري: »عـــام 1980، بـــدأت أجــمــع بعض 

مدخل المحمية )العربي الجديد(

ــقـــردة والــنــعــام والــغــزالن  أنــــواع الــطــيــور والـ
وحــيــوانــات مــن الــبــيــئــة الــقــطــريــة. وفـــي عــام 
الـــــــدول  إلـــــــى  صــــيــــد  رحــــــــات  بــــــــدأت   ،1988
ــــة لجلب  ــيـ ــ األفــريــقــيــة واآلســـيـــويـــة واألوروبـ
املحمية  البرية، وصــارت  الحيوانات  بعض 
تــضــم عـــددًا مــن الــضــبــاع الــعــربــيــة واألســـود 
األفـــريـــقـــيـــة، إلــــى جـــانـــب الــــوعــــول والـــغـــزالن 
واملها والِجمال والساحف البرية والطيور 
املـــتـــنـــوعـــة، مـــن الـــصـــقـــور إلــــى والـــبـــبـــغـــاوات 
وغـــيـــرهـــا«. فـــي املــحــمــيــة 14 قــســمــًا، أولــهــا 
قسم النباتات، ويحتوي علي مجموعة من 
والثمر  والكنار  كالعوسج  البرية،  النباتات 
والتمر الهندي والدمس السعودي والسدر، 
نباتات  كــل  ليشمل  لتوسعته  ة 

ّ
وهــنــاك خط

الــبــيــئــة الــقــطــريــة ويــصــبــح مــرجــعــًا للطاب 
والباحثني. 

ويــــضــــم قـــســـم الـــطـــيـــور املـــحـــنـــطـــة نـــحـــو 75 
األسترالي  والنعام  األفريقي  كالنعام  نوعًا، 
الزاجل  البلدي والحمام  والحبارة والحمام 
والنسر  والصقر  والــطــاووس  والبط  واإلوز 
وغـــيـــرهـــا. وثـــّمـــة قــســم لــلــحــيــوانــات الــبــريــة 
املحنطة، يضّم املها العربي والاما والجمل 
»أبــــو ســنــامــني« والـــوعـــل املــغــربــي والـــغـــزال 

األرقط وغزال الريم وغيرها.
ــرة ومــتــحــف  ــيـ ــحـ ــم الــــبــــحــــري بـ ــقـــسـ وفــــــي الـ
لحيوانات محنطة، كاألسماك والتماسيح 
والشعب املرجانية وهام البحر، باإلضافة 
كالشباك  الصيد،  أدوات  من  إلــى مجموعة 
والصنانير. كما تحتوي الحديقة على نحو 
50 حــظــيــرة تــضــم الــعــديــد مــن الــحــيــوانــات 
والضباع  والتماسيح  كاألسود  املفترسة، 

وكاب الصيد، باإلضافة إلى طيور الزينة، 
كـــالـــقـــمـــري والـــحـــمـــام الــــزاجــــل والــــزواحــــف 
والساحف البرية واملائية والثعابني. كما 
تحتضن املحمية قسما للتراث، يضم 100 
قطعة من الفلكلور القطري القديم، وأدوات  
ــادرة اســتــخــدمــهــا األقـــدمـــون فــي حياتهم  نــ
والبنادق،  والخناجر  كالسيوف  اليومية، 

 عن الزي التقليدي القطري.
ً
فضا

ويــعــتــبــر قـــســـم ركــــــوب الـــحـــيـــوانـــات ثــابــتــًا 
الـــزوار  ويستقطب  املحمية  فــي  وأســاســيــًا 
من مختلف األعمار ملمارسة هواية ركوب 
الــخــيــل والـــجـــمـــال، حــيــث يــلــتــقــطــون صـــورًا 
ــة، وثـــمـــة قــســم مــخــصــص لــلــزراعــة  ــاريـ تـــذكـ
ــدام أي أســـمـــدة  ــتــــخــ الـــعـــضـــويـــة بـــــــدون اســ
ــانـــب كـــونـــهـــا مــقــصــدًا  ــــى جـ كــيــمــيــائــيــة. وإلــ
تقام  للسكان،  ومتنفسًا  وبيئيًا  سياحيًا 
الشتوي،  املوسم  املحمية، وخاصة في  في 
الــعــديــد مـــن املـــهـــرجـــانـــات، مــنــهــا مــهــرجــان 
ــــى جـــانـــب عــــروض  الــــطــــائــــرات الــــورقــــيــــة، إلـ
األلـــعـــاب الــســحــريــة واألكــــروبــــات والــحــرف 

واملأكوالت الشعبية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ويــقــول الـــدوســـري لـــ
 200 يتجاوز  واملحمية  الحديقة  زوار  عــدد 
ألـــف زائــــر ســنــويــًا، مـــن مــواطــنــني ومقيمني 
وســـيـــاح وضـــيـــوف الــــدولــــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
واليتامى. ويؤكد  اإلعــاقــة  األشــخــاص ذوي 
أن املــحــمــّيــة حققت الــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات، 
ومن خالها حصل على جائزة الشخصية 
األولــى في قطر، وجائزة شخصية  البيئية 
البيئة لــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 
وشـــهـــادة  و2004،   2003 لـــعـــامـــي  الـــعـــربـــيـــة 

ــزو الــدولــيــة لــلــبــيــئــة، والــكــثــيــر مـــن كتب  ــ األيـ
الــشــكــر مـــن الـــســـفـــراء والــــــــوزراء واملــنــظــمــات 
الــدولــيــة وضــيــوف الــبــاد. وحـــول التكاليف 
ــم املـــــــــادي، يــوضــح  ــ ــــدعـ الـــتـــي يــتــحــمــلــهــا والـ
الــــدوســــري أن الــتــكــالــيــف ضــخــمــة، وتــشــمــل 
رواتـــــــب لــلــعــامــلــني فــــي املـــحـــمـــيـــة، وصــيــانــة 
دوريــــــة لـــلـــمـــرافـــق، واألعـــــــاف لــلــحــيــوانــات، 
ــة وغــيــرهــا. ويتمنى  ــزراعـ ــى الـ بــاإلضــافــة إلـ
أن يلقى الــدعــم املــالــي مــن الــجــهــات املعنية، 
للمساهمة في تطوير املحمية، التي يسعى 
الذين سيتوافدون  ألن تستقطب املشجعني 
كأس  بطولة  فعاليات  لحضور  الــبــاد  إلــى 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 2022. مــن جــهــة أخـــرى، 
يلفت إلى أنه كان لتفشي كورونا تأثير على 
عــدد زوار املحمية، مــؤكــدًا فــي الــوقــت نفسه 
االحترازية  اإلجـــراءات  تطبيق  على  حرصه 
املطلوبة، مــن قياس درجــة حـــرارة كــل زائــر، 
ومتابعة تطبيق »احتراز« )ُيتيح تتّبع آخر 
مستجدات كــورونــا(، والــحــرص على وضع 
الكمامة، الفتًا إلى أن الناس يقضون معظم 
األوقــات في الهواء الطلق، مع الحفاظ على 

التباعد االجتماعي.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول املــقــيــم الـــســـوري يــاســني 
ــــارة مــحــمــيــة وحــديــقــة  ــه اعـــتـــاد زيـ ــ

ّ
الــعــلــي إن

الــدوســري بشكل دوري، وخــصــوصــًا حني 
تــكــون درجـــة الـــحـــرارة والــرطــوبــة معتدلة، 
كثيفة تشبه  أشجارًا  أنها »تضم  موضحًا 
إلــى حد ما الغابات واألحـــراج في سورية. 
كــمــا يستمتع األطـــفـــال بــرؤيــة الــحــيــوانــات 
والطيور النادرة التي ال يشاهدونها إال من 
خال التلفاز، كالضبع واألسد والطاووس 
ــيــــوانــــات  ــة إلـــــــى الــــحــ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــا، بـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــطــة«. يضيف الــعــلــي أنـــه مــنــذ قــدومــه 

ّ
املــحــن

الدوحة قبل نحو عشر سنوات، يزور  إلــى 
ــاء، خصوصًا  األهـــل واألصـــدقـ مــع  املحمية 
في فصل الشتاء، ويقضون أوقاتًا ممتعة، 
الفتًا إلى أن الدخول كان مجانيًا، لكن منذ 
أكــثــر مــن عــامــني، أصــبــح رســـم الـــدخـــول 10 
رياالت )نحو 2.7 دوالر( للشخص الواحد.

عام 1980، بدأت أجمع 
بعض أنواع الطيور 

والقردة والنعام 
والغزالن وحيوانات 
من البيئة القطرية. 
وفي عام 1988، 

بدأت رحالت صيد 
إلى الدول األفريقية 

واآلسيوية واألوروبية 
لجلب بعض 

الحيوانات البرية، 
وصارت املحمية تضم 

عددًا من الضباع 
العربية واألسود 

األفريقية

■ ■ ■
كان لتفشي كورونا 

تأثير على عدد 
زوار املحمية، ويؤكد 
الدوسري حرصه 

على تطبيق اإلجراءات 
االحترازية املطلوبة 

فيها، من قياس 
درجة حرارة كل 

زائر، ومتابعة تطبيق 
»احتراز«، والحرص 
على وضع الكمامة 
والتباعد االجتماعي

باختصار

تعد  فالمحمية  المدينة.  بعيدًا عن صخب  بأوقاتهم  لالستمتاع  الدوسري في قطر  يقصدون محمية  الذين  كثيرون هم 
المكان المناسب للتعرف إلى الحيوانات وقضاء وقت جميل

هوامش

سعدية مفرح

كــل عــام وأنــتــم بخير وصحة وســالمــة.. وهــذا لسوء 
الحظ ال يحُدث دائما، لكننا نكّرر التهاني على سبيل 
األمنيات املستمّرة فرديا وجمعيا، فما زالت األمنيات 
 
ً
قــدرة أكثر  الحياة، وتجعلنا  أود  تقيم  أن   على 

ً
قـــادرة

على تحّمل ما يواجهنا فيها من مشكالٍت ومصاعب. 
مكّبلني  رمضان  نستقبل  التوالي،  على  الثاني  للعام 
بقيوٍد فرضتها علينا الجائحة التي اتسعت رقعتها، 
وتـــمـــّدد وقــتــهــا كــثــيــرا، وبــشــكــل لــم نــكــن نــتــوقــعــه في 
البدايات. لكن التجربة االضطرارية التي وجدنا أنفسنا 
نعيشها مستمرة. وما كان بعيدا أصبح قريبا.. في 
املرض واملوت أيضا، وفي بشائر النجاة هنا وهناك. 

هل يحق لنا اآلن أن نتحّدث عن خالصات التجربة، أو 
عــن دروســهــا، ونــحــن مــا زلــنــا فــي خضمها؟ الـــدروس 
انهالت علينا منذ اليوم األول للجائحة، ولكنها متغيرة 
ونــحــن مــتــغــيــرون أيــضــا، فــال شـــيء ثــابــت تــحــت ظــالل 
فـــيـــروس أنـــتـــج مـــزيـــدا مـــن الـــفـــيـــروســـات االقــتــصــاديــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحـــتـــى الــســيــاســيــة، فــفــي وقـــــٍت بــدأنــا 

كـــورونـــا، على  الشخصية بسبب  إحــصــاء خــســائــرنــا 
صعيد املــرض واملــوت تحديدا، كان كثيرون في العالم 
أمـــواٍل  مــن  فيها  تبقى  ومــا  يتحّسسون جيوبهم،  كله 
ملواجهة املجهول. ويبدو أن هذا أحد الــدروس املتأخرة 
تقريبا، فقد فقد  التي عطلت كل شــيء  الجائحة  لهذه 
أن  بعد  أرزاقــهــم،  مــصــادر  وبالتالي  أعمالهم،  كثيرون 
أو قلصت  أبوابها،   

ٌ
كثيرة أغلقت شركاٌت ومؤسساٌت 

بسبب  امللّحة  الخسائر  ملواجهة  فيها  العاملني  ــداد  أعـ
اإلغالقات الكلية والجزئية في العالم كله. قصص كثيرة 
نعيشها ونتعايش معها ونسمع بها، نتجت عن هذه 
اإلغالقات، وكلها تشير إلى أننا ضعفاء أكثر مما كنا 
م فيه بنا أسباٌب لم 

ّ
نتوقع. ضعفاء بالقدر الــذي تتحك

نكن نتخيل أنها يمكن أن تعيقنا عن ممارسة أعمالنا 
ل فيها مسارات هذه األعمال كليا، 

ّ
إلى الدرجة التي تتعط

ما يجعلها تموت، فنموت معها ونحن على قيد الحياة. 
أكثر ما يؤملني، هذه األيام، سماع قصص هذا النوع من 
املوات املجتمعي الذي أصبح مصيرا لكثيرين جدا، منك 
وفيك وحولك؛ أهل وأصدقاء وزمــالء ومعارف من كل 
األعمال واألعمار والجنسيات، وخصوصا من شرائح 

يها الحلول الرسمية أو الحكومية التي 
ّ
مجتمعية، ال تغط

توفرها الدولة ملواطنيها، كشريحة البدون، غير الحاملني 
البلدان  فــي  العاملني  الــوافــديــن   وشريحة  جنسية،  أي 
الدائمة  وربــمــا  املــؤقــتــة،  اإلقــامــة  سبيل  على  الخليجية 
مثال، فقد فقد كثيرون من هؤالء أعمالهم في فترة هذه 
الجائحة الثقيلة، وطاول ذلك املصير املؤلم، حتى الذين 
املخاطر،  أنها في مأمٍن من  وا 

ّ
يعملون في وظائف ظن

معطيات  مــع  واضــح  أو  مباشر  بشكل  تقاطعها  لعدم 
الجائحة.. ولكن يبدو أن الخطر يحُدث بالجميع نسبيا. 

األســرة  إذ يفقد رب  والقصص كثيرة وموجعة فعال. 
العمل فجأة. ال بسبب تقصيره، بل بسبب الظروف التي 
كلها  الحياة  فتتوقف  العمل،  هــذا  لها مصدر  يتعّرض 
في بيته، فراتبه من هذا العمل هو كل موارده املالية في 
في  تستمر  أن  أســرتــه  استطاعت  وبواسطته،  الــحــيــاة. 
مناشطها في العيش والدراسة والتطبيب، وغيرها من 
مناشط ضرورية. ما يجعل التفكير بخيارات الهجرة، 
بعد فقدان مصدر الرزق الوحيد ألسرة مثل تلك األسرة، 
طبقا جاهزا على مائدة النقاشات اليومية في املصير. 
ــدور، يــحــُدث أن تنشط  وفـــي خــضــم الــنــقــاشــات الــتــي تــ
الذاكرة في إحياء املشكالت القديمة والصعوبات املهملة، 
ليصبح التحّدي أكبر وأصعب. وهو ما أصبحنا نشاهد 
نتائجها في املحاكم ما بني طالق وانفصال، باإلضافة 
الى نتائج أخرى وراء أبواب البيوت املوصدة على حاالت 
املرض واالكتئاب والخيارات القاسية األخرى.  إلى أين 
تسير بنا هذه الجائحة بالضبط؟ قد تنتهي فجأة أو 
ننجح في السيطرة عليها بواسطة اللقاحات، وغيرها 
من الحلول الطبية ، ولكن ما تركته في أعماق البشرية 

أكبر بكثير مما نتوقع .. والله غالب!

كم نحن ضعفاء... واهلل غالب

وأخيرًا

للعام الثاني على التوالي، 
نستقبل رمضان مكبّلين 

بقيوٍد فرضتها الجائحة 
التي اتسعت رقعتها
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