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ه 
ّ
غدًا السبت، يبدأ موسم الحّج في السعودية، لكن

الذين  املقيمني  على  الــعــام  هــذا  يقتصر  ســوف 
 ضـــّد فــيــروس كــورونــا 

ً
ــوا تحصينًا كــامــا

ّ
تــلــق

الــجــديــد، فــي حــني ُيستثنى األجــانــب الــوافــدون 
من الخارج للسنة الثانية على التوالي. وتسعى 
السعودية بذلك إلى تكرار تجربة العام املاضي 
ــل فـــي خــالــهــا تــفــٍش  الــنــاجــحــة الـــتـــي لـــم ُيــســجَّ
لفيروس كورونا الجديد في خال مناسك األيام 
الخمسة. وفي موسم هذا العام، يشارك 60 ألفًا 
من املواطنني والوافدين املقيمني املحّصنني، وهو 
عدد أكبر من ذلك الذي شارك في حّج عام 2020 

 بكثير من مواسم الحج االعتيادية.  من 
ّ

ه أقل
ّ
لكن

جهة أخرى، بات مايني الصينيني مهّددين بأن 
لقاحًا  وا 

ّ
لــم يتلق ُيــنــَبــذوا مــن املجتمع فــي حــال 

مضادًا لكوفيد-19، وذلك من خال منعهم من 
ومتاجر  واملستشفيات  الجامعات  إلى  الدخول 
تها نحو عشرين 

ّ
األغذية، بحسب توجيهات تبن

مــنــطــقــة فـــي الـــبـــاد. والـــصـــني الـــتـــي ظــهــر فيها 
فيروس كورونا الجديد للمّرة األولى في أواخر 
 1.4 من  بأكثر  مواطنيها  حّصنت   ،2019 عــام 
مليار جرعة من لقاحاتها املضادة لكوفيد-19، 
نهاية  بحلول  السكان  ي 

َ
ثلث تحصني  عة 

ّ
متوق

املقتنعني  لكّن كثيرين هــم غير  الــجــاري.  الــعــام 
باللقاح، فثّمة منهم من يشكك في فعاليته فيما 
ه غير ضروري بما أّن السيطرة 

ّ
يرى آخرون أن

عــلــى الـــوبـــاء تــّمــت عــمــلــيــًا فـــي الـــبـــاد. ُيـــذكـــر أّن 
مــتــحــّور دلــتــا شــديــد الــعــدوى الـــذي ظــهــر للمّرة 
ى فــي الـــدول املــجــاورة 

ّ
األولـــى فــي الــهــنــد، يتفش

ــّدة  ــعـــات صــيــنــيــة عــ ــاطـ ــقـ وتــــحــــاول واليـــــــات ومـ
وهو  احتياطًا،  سكانها  على  التحصني  فــرض 
املستوى  خذ على 

ّ
ت
ُ
ت بتدابير ســوف  ينبئ  نهج 

الــوطــنــي. فــي ســيــاق مــتــصــل، صـــّرح مستشار 
وزير الصحة اإليطالي لحالة طوارئ كوفيد-19، 

ــه »مــع 
ّ
فــالــتــر ريـــتـــشـــاردي، أمـــس الــخــمــيــس، بــأن

متحّور دلتا من فيروس كورونا الجديد، يمكن 
لــلــمــرء أن يــصــاب الــيــوم بــالــعــدوى حــتــى لــو تــّم 
تحصينه«. وأوضح أّن »هذا املتحّور قادر على 
اختراق دورة التحصني املزدوجة كذلك«، والتي 
الخطيرة  األعـــراض  الحماية ضــّد  بعض  »تمنح 
ريتشاردي  أضــاف  االستشفاء«.  إلى  والحاجة 
األشخاص  إلــى  العدوى  ينقل  دلتا  »متحّور  أّن 
وا الجرعة الثانية من اللقاح في 30 إلى 

ّ
الذين تلق

35 في املائة من الحاالت«.
)فرانس برس، آكي(
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انسحاب الصدر يهدد االنتخابات العراقية
العراقية  االنتخابات  االنسحاب من  الصدر  الصدري« مقتدى  »التيار  يعزز إعالن زعيم 

في 10 أكتوبر المقبل من احتماالت تأجيلها. ]2ـ3[
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باتت االنتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين األول المقبل، مهددة 
الصدر  مقتدى  الصدري«  »التيار  زعيم  إعالن  مع  سابق،  وقت  أي  من  أكثر  بالتأجيل 
االنسحاب منها وسحب يده من المشاركين في الحكومة، بما قد يضع المشهد 

السياسي في البالد أمام معادلة جديدة

النجف ـ زيد سالم

يضع إعالن زعيم »التيار الصدري« 
في العراق مقتدى الصدر االنسحاب 
مــن االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــقــررة 
في العاشر من أكتوبر/ تشرين األول املقبل، 
ــاركـــن فـــي الــحــكــومــة  وســـحـــب يــــده مـــن املـــشـ
الحالية والالحقة، املشهد السياسي العراقي 
ــام مـــعـــادلـــة جــــديــــدة، إذ قــــد تـــتـــرتـــب عــلــى  ــ أمــ
اإلعـــــالن تــغــيــيــرات كــثــيــرة بــمــا فــيــهــا مــســألــة 
ــتــــي كـــان  إمـــكـــانـــيـــة إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات، والــ
الصدر يمثل أبرز املؤكدين على إجرائها في 
موعدها، على خــالف قــوى سياسية أخــرى، 
عـــدا عـــن وضـــع حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
»التيار  من  أنها مدعومة  على  التي تصنف 
الصدري« وزعيمه مقتدى الصدر، مع وجود 
وزراء مقربن من األخير قد يتجهون إلعالن 

استقاالتهم.
ــة غــضــب  ــــدر بـــعـــد مــــوجــ ــــصـ وجـــــــاء إعـــــــالن الـ
شعبية حادة ضد مختلف القوى السياسية 
الشيعية عقب فاجعة مستشفى الحسن في 
مــديــنــة الــنــاصــريــة، جــنــوبــي الـــعـــراق، اإلثــنــن 
الـــعـــشـــرات  ــتــــي راح ضــحــيــتــهــا  املــــاضــــي، والــ
جراء حريق تشير التحقيقات األولية إلى أن 

الفساد واإلهمال يقفان وراءه.
ــتـــي نــقــلــهــا  ــا فــــي كــلــمــة الــــصــــدر الـ ــتـ وبــــــدا الفـ
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــعــراقــي صــبــاح أمــس، 
الخميس، أنه وضع خلفه وألول مــرة، أعالم 
إلــى جانب  له  التابعن  املسلحن  الفصيلن 
املــوعــود«،  اليوم  »لــواء  العراقي، وهما  العلم 
برت رسالة 

ُ
و»سرايا السالم«، في خطوة اعت

ألطـــــراف داخــلــيــة ســيــاســيــة ومــســلــحــة. وفــي 
مــمــا وصفه  الــصــدر  الــتــي حـــذر فيها  الكلمة 
بــمــصــيــر مــشــابــه لــســوريــة وأفــغــانــســتــان في 
العراق، قال »أسفي وحزني على العراق وأنت 
أســيــر الــكــربــات وأســيــر الــفــســاد والــســرقــات... 
أسفي عليك وقد محوا عنك كل جميل ورفعوا 
 فــيــك ســـوى الــخــراب 

َ
فــيــك كــل عميل فــلــم يــبــق

والـــذل والـــهـــوان«. وأضـــاف: »حفاظا على ما 
ــى مـــن الـــوطـــن وإنــــقــــاذًا لــــه، الــــذي أحــرقــه 

ّ
تــبــق

يـــحـــرقـــونـــه، نعلمكم  الـــفـــاســـدون ومــــا زالــــــوا 
بأنني لن أشترك في هذه االنتخابات، وأعلن 
عـــن ســحــب يـــدي مـــن كـــل املــنــتــمــن للحكومة 
الحالية والالحقة وإن كانوا يدعون االنتماء 
ــر، أو  ــاصــ ــــدر، فــالــجــمــيــع إمـــــا قــ ــــصـ لـــنـــا آل الـ
مــقــصــر أو يــتــبــجــح بـــالـــفـــســـاد والــــكــــل تــحــت 
طائلة الحساب«. وخاطب العراقين بالقول: 
»إيـــاكـــم أن تــبــيــعــوا وطــنــكــم لــهــم بـــأي ثــمــن... 
فــالــوطــن أغــلــى مــن كــل شـــيء، وانــتــبــهــوا قبل 
أن يــكــون مصير الــعــراق كمصير ســوريــة أو 
أفغانستان أو غيرهما من الدول التي وقعت 
ضــحــيــة الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة 
بالقول »لست ممن  والدولية«. وختم كلمته 
في  ما يحدث   

َّ
أن إال  املسؤولية،  من  يتنّصل 

العراق، ضمن مخطط شيطاني دولي إلذالل 
الشعب وتركيعه وإحراقه خوفا من وصول 
ــــالح الـــذيـــن ســيــزيــلــون الــفــســاد  عـــشـــاق اإلصــ
ملثله.  يــركــع  ممن  لسنا  لكننا  بــالــوطــن،  حبا 
فــلــن نــركــع إال لـــلـــه... فــلــيــأخــذوا كــل املناصب 
والــكــراســي ولــيــتــركــوا لــنــا الـــوطـــن«، متمنيا 
ــابـــات الـــنـــجـــاح ووصـــــــول كــل  ــتـــخـ »لــــهــــذه االنـ

الصالحن وإبعاد الفاسدين«.
وعــقــب إعـــالن الــصــدر، أصـــدر عـــدد مــن نــواب 
»الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري« ومـــرشـــحـــيـــه بـــيـــانـــات 
بــاالنــســحــاب مـــن االنـــتـــخـــابـــات، مـــن أبـــرزهـــم 
الكعبي،  الحالي حسن  البرملان  نائب رئيس 
وصــبــاح الــســاعــدي، ومــهــا الـــــدوري، وحسن 

العذاري، وحاكم الزاملي، وآخرون.
قالت مــصــادر مقربة من  ذلــك،  وتعليقا على 
الــصــدري« فــي مدينة النجف،  زعيم »الــتــيــار 
»العربي الجديد«، إن إعالن  جنوبي العراق، لـ
مــقــتــدى الــصــدر االنــســحــاب مــن االنــتــخــابــات 
مع  اجــتــمــاعــات  سلسلة  بعد  جــاء  البرملانية 
قــيــادات فــي تــيــاره ُعــقــدت فــي منزله بمنطقة 
الحنانة في مدينة النجف القديمة، وخلصت 
لن تحقق تغييرًا  املقبلة  االنتخابات  أن  إلــى 
ــرًا ألن  ــي، نــــظــ ــالــ ــحــ مــــنــــشــــودًا فــــي الــــوضــــع الــ
أكــثــر مــن 90 فــي املــائــة مــن املــرشــحــن هــم من 
أحـــــزاب الــســلــطــة، وأن احـــتـــمـــاالت انــخــفــاض 
نسبة املشاركة فيها ستكون كبيرة جدًا من 
ــــدت املـــصـــادر أن إخــفــاق  قــبــل املـــواطـــنـــن. وأكـ

الــكــاظــمــي فــي إبــعــاد الــفــصــائــل املــســلــحــة عن 
الـــســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــي مـــن خــــالل مــشــاركــتــهــا 
ضـــمـــن تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح« املــــنــــاوئ لــلــصــدر، 
وكذلك نفوذها املسلح في أكثر من 30 دائرة 
انتخابية مــن أصـــل 83 دائــــرة، يــعــتــبــران من 
أســبــاب هــذا اإلعـــالن، مــقــرة فــي الــوقــت نفسه 

ــراء االنــتــخــابــات فــي موعدها  بــأن مسألة إجـ
لـــم تــعــد مــحــســومــة، وزادت احـــتـــمـــاالت عــدم 

إجرائها في الوقت املحدد.
أحمد  املدني  التيار  عضو  اعتبر  من جهته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  حــقــي، فــي تــصــريــح لـــ
ــــالن تـــطـــور جـــديـــد لـــن يـــكـــون فـــي صــالــح  اإلعــ

إجــــراء االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، خصوصا 
أن قـــوى مــدنــيــة ســبــق أن أعــلــنــت االنــســحــاب 
وتــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي هــــذا االســتــحــقــاق، 
مــثــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي و»الــبــيــت 
العراقي« و»حــركــة نــازل آخــذ حقي« والتيار 
املدني بعد حادثة اغتيال رئيس تنسيقيات 

كربالء إيهاب الوزني في مايو/ أيار املاضي. 
وأضـــــاف أنــــه فـــي حــــال أجـــريـــت االنــتــخــابــات 
 فلن تذهب أصــوات الصدرين ألطــراف 

ً
فعال

أخـــــرى كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لــجــمــهــور 
القوى املدنية، لذلك ستكون مسألة املشاركة 
االنتخابات بكل  ونسبتها ضعيفة في هــذه 
كتل  اســـتـــفـــراد  »جـــزئـــيـــة  أن  ورأى  األحــــــــوال. 
الــيــمــن الــشــيــعــي )الـــفـــتـــح ودولــــــة الـــقـــانـــون( 
األكبر  السكاني  الثقل  ذات  الجنوب  بــدوائــر 
بعد انسحاب الصدرين واملدنين ستضعف 
قد  لذلك  لالنتخابات،  التمثيلية  الصفة  من 
إلقناع  سياسية  وتحركات  وساطات  نشهد 

الصدر بالعدول عن قراره«.
أمـــا عــضــو الــبــرملــان عــن تــحــالــف »ســـائـــرون« 
»التيار الصدري«، رعد املكصوصي،  التابع لـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــريـــح لــ ــال فــــي تـــصـ ــقــ فــ
خاضعون  »إنــنــا  الــصــدر:  كلمة  على  تعليقا 
لتوجيهات وقــرارات السيد مقتدى الصدر«. 
ــلــــل كـــبـــيـــر فـــــي الـــعـــمـــل  وأضــــــــــاف »هـــــنـــــاك خــ
السيادة  وتــجــاوزات على  وفــســاد  السياسي 
ــرى الــســيــد  ــ ــرار الــــعــــراقــــي، وبـــالـــتـــالـــي يـ ــ ــقـ ــ والـ
)مقتدى الصدر( أن املشاركة في االنتخابات 
ــدة، ونــنــتــظــر  ــ ــديــ ــ ــؤدي إلــــــى مـــشـــاكـــل جــ ــ ــتـ ــ سـ
إلصــدار  الــصــدري  للتيار  السياسية  الهيئة 

التوجيهات في الوقت الحالي«.
املفوضية  باسم  املتحدثة  أكــدت  املقابل،  في 
إيجاز  العليا لالنتخابات جمانة غــالي، في 
بــغــداد ظــهــر أمــس،  فــي  قــّدمــتــه للصحافين 
باالنسحاب من  أي طلب رســمــي  عــدم ورود 
االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، مــوضــحــة أنـــه »فـــي ما 
املفوضن  قــرر مجلس  االنــســحــابــات  يخص 
فــي 20  بــاب قبول طلبات املنسحبن  إغــالق 
يونيو/ حزيران املاضي، واملفوضية صادقت 
على املرشحن وأنهت القرعة الخاصة بأرقام 
املرشحن«، لكنها أشــارت إلى أنه »في حال 
ـــّدمـــت طــلــبــات االنــســحــاب لــلــمــفــوضــيــة، فــإن 

ُ
ق

يعود ملجلس  والفصل  واألخير  األول  القرار 
املفوضن«.

وتــعــلــيــقــا عــلــى هـــذه الـــتـــطـــورات، قـــال رئــيــس 
إحسان  بــغــداد  فــي  السياسي  التفكير  مــركــز 
الشمري، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
»قضية انسحاب الصدرين مرتبطة بطبيعة 
األحداث األخيرة واالتهامات للتيار الصدري 
بتحّمله جزءًا من الفشل الحالي«. واعتبر أنه 
»في حال تمسك الصدر بقرار االنسحاب فقد 

نرى مبادرات قريبة لتأجيل االنتخابات«.

الصدر  مقتدى  ــالن  إع يُعتبر  ال 
من  االنــســحــاب  الخميس  ــس  أم
عن  واالبتعاد  السياسية  العملية 
الشأن الحكومي األول من نوعه، 
إذ سبقته إعالنات عدة مماثلة، 
منها في 5 أغسطس/ آب 2013، 
 ،2014 شباط  فــبــرايــر/   21 ــي  وف
 ،2020 فبراير   24 فــي  وكــذلــك 
وصفه  ــا  م فيها  أكـــد  ــي  ــت وال
الشأن  ــل  وك السياسة  بتطليق 
عاد  ما  سرعان  لكنه  الحكومي، 
مفاوضات  فــي  رئيس  كطرف 
برئاسة  الحالية  الحكومة  تشكيل 
وكــان  الــكــاظــمــي.  مصطفى 
الصدر قد أكد في وقت سابق 
عزمه  الماضي  نيسان  إبريل/  من 
ــاســة  ــول عــلــى رئ ــص ــح عــلــى ال
ما  أجل  من  المقبلة  الحكومة 
قال إنه »تحقيق اإلصالح وإبعاد 

المفسدين«.

ليست المرة األولى 

بغدادـ براء الشمري

ــي  ــراقــ ــعــ ــــس الـــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ ــى رئـ ــقــ ــتــ الــ
الخميس،  أمــس  الكاظمي،  مصطفى 
البيت  منسق  برئاسة  أميركيا  وفــدًا 
األبــــيــــض لــــشــــؤون الــــشــــرق األوســـــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، بـــريـــت مــاكــغــورك. 
ــبــــاحــــث  ــتــ وجـــــــــــرى خـــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء الــ
بــشــأن عـــدد مـــن الــقــضــايــا املــشــتــركــة؛ 
أهـــمـــهـــا اســـتـــئـــنـــاف جــــــوالت الـــحـــوار 
وواشنطن،  بغداد  بن  االستراتيجي 
ــقـــوات  وتــصــعــيــد املــلــيــشــيــات ضــــد الـ
األجـــــنـــــبـــــيـــــة وانـــــــســـــــحـــــــاب الـــــــقـــــــوات 
العراق. ويأتي وصول  األميركية من 
املبعوث األميركي بالتزامن مع زيارة 
يجريها وزير االستخبارات اإليراني 
محمود علوي، ووفد أمني مرافق له 
إلى بغداد، التقى خاللها بمسؤولن 
ــادات ســيــاســيــة  ــ ــيــ ــ ــكـــومـــة وقــ فــــي الـــحـ
وأورد  أيـــــضـــــا.  مـــســـلـــحـــة  ــل  ــائــ وفــــصــ
ــــي لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  ــــالمـ املـــكـــتـــب اإلعـ
ــه جـــرى خــالل  الـــعـــراقـــي، فـــي بـــيـــان، أنـ
لقاء الوفد األميركي »بحث التنسيق 
والـــــتـــــعـــــاون املــــشــــتــــرك فـــــي مــخــتــلــف 
املجاالت، والتحضيرات لعقد الجولة 
املــقــبــلــة مــــن الــــحــــوار االســتــراتــيــجــي 

ــــن الـــــعـــــراق والـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة،  بـ
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة آلـــيـــات انــســحــاب 
القوات املقاتلة من العراق، واالنتقال 
ــاون  ــعـ ــتـ ــة جــــديــــدة مــــن الـ ــلـ إلــــــى مـــرحـ
االســتــراتــيــجــي الــــذي يــطــور الــعــالقــة 
ــزز أمـــــن الـــعـــراق  ــعــ ــديـــن، ويــ ــلـ ــبـ بــــن الـ
ــة إلــــى تــوســيــع  ــافـ وســـيـــادتـــه، بـــاإلضـ
الـــتـــعـــاون فـــي املـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 
والــثــقــافــيــة والـــتـــجـــاريـــة، وفــــي مــجــال 
جائحة  ومواجهة  الصحي  التعاون 
كــورونــا«. ولفت البيان إلــى أن اللقاء 
ــا األوضــــــــاع اإلقــلــيــمــيــة،  ــاقـــش أيـــضـ نـ
ــلــــى »حـــــاجـــــة املـــنـــطـــقـــة إلــــى  وأكـــــــــد عــ
الـــحـــوار والــتــهــدئــة«، مع  تغليب لــغــة 
املتنامي  الـــعـــراق  »دور  إلـــى  ــارة  ــ اإلشـ
ــه، قـــال  ــتـ ــهـ ــال«. مــــن جـ ــ ــجــ ــ ــذا املــ ــ فــــي هــ
»العربي  لـ عــراقــي،  حكومي  مــســؤول 
استكمال جــوالت  إن ملف  الــجــديــد«، 
واشنطن،  مــع  االستراتيجي  الــحــوار 

وهـــجـــمـــات الــفــصــائــل املــســلــحــة على 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة، طــغــيــا عــلــى لقاء 
ــركـــي.  ــيـ ــع املــــســــؤول األمـ الـــكـــاظـــمـــي مــ
ــد األمــــيــــركــــي جـــاء  ــوفــ وأوضـــــــح أن الــ
ملعرفة موقف الحكومة من التطورات 
الحالية في ملف تصعيد الجماعات 
املسلحة، مشيرًا إلى أن بغداد ال تزال 
بحاجة إلى الجهود األميركية ضمن 
ــار الــتــحــالــف الــدولــي الـــذي تــقــوده  إطـ

واشنطن ضد تنظيم »داعش«. 
أكــد مساعد وزير  املــاضــي،  والثالثاء 
الشرق  لــشــؤون  األمــيــركــي  الخارجية 
األدنى، جوي هود، أن الجولة الرابعة 
لـــلـــحـــوار االســـتـــراتـــيـــجـــي بــــن بـــغـــداد 
موضحا  قــريــبــا،  ستعقد  وواشــنــطــن 
في تصريحات نقلتها وسائل إعالم 
ــدًا في  ــــالده نــشــطــة جــ أمــيــركــيــة، أن بـ
إعــادة االستقرار للمجتمعات  جهود 
ــا تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــي  ــرهــ الـــتـــي دمــ
ــّن أن واشـــنـــطـــن لــيــســت  ــ ــراق. وبــ ــ ــعـ ــ الـ
في حــرب مع املليشيات املسلحة في 
العراق، مضيفا »نريدهم أن يتركونا 
وشــأنــنــا، ويــتــركــوا الــشــعــب الــعــراقــي 
وشـــأنـــه«. وأكـــد أن الـــواليـــات املتحدة 
العراقية  الحكومة  ستعمل على دفع 

ملواجهة تلك املليشيات.

ال يُتوقع أن تذهب أصوات مناصري الصدر ألطراف أخرى )مرتضى السوداني/األناضول(

ناصر السهلي

لسنوات قّدم النظام الرسمي العربي 
العراق كفزاعة للجم مطالب الحرية 

والكرامة والعدالة. لم يحتج املستوى 
السياسي الحزبي العراقي على 
ذلك االستخدام، وكأن اإلنسان 
العربي أمام توافق ضمني على 

املفاضلة بني نموذجي: القهر باسم 
»األمن واألمان«، واملواطنة بمعناها 

الحقيقي. مأساة مستشفى الحسني 
بالجنوب العراقي أخيرًا، وقبلها في 

إبريل/نيسان املاضي في مستشفى 
ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، 

مؤشر إلى املستوى الذي تتعايش 
فيه دولنا مع تكرار الفواجع، وترقيم 
املواطن، وتهافت الجميع، في العراق 
وفي لبنان، عبر »أفرقاء املنظومة«، 

لفرك امللح في الجراح، مع وعد 
املتحالفني في السلطة تحقيق العدالة 

للضحايا بأنفسهم.
وعلى الرغم من قدرة الناس في 

التعبير عن غضبهم وربما »قرفهم« 
من االستغالل الحزبي ملآسيهم 
إلى حد ما، في الحالتني العراقية 
واللبنانية، إال أن ذلك ليس جزءًا 

من مقاصد »الحكم الرشيد«، 
كما أن صناديق االقتراع ليست 

كل القصة. في مانيفست »إعالن 
»قطع  البراءة« يتوعد الجميع بـ

رأس الفساد«، والتصدي للنخر 
الطائفي، والعصبيات التي ترى 

ساق حيثما يريد 
ُ
املواطنني قطعانًا ت

»البيك« و»الزعيم« و»القائد«. بالتالي 
يحتار قّراء املآسي في تفسير 

الجرأة العجيبة على استغفال ألف 
باء مكافحة الفساد ووقف هدر 

األموال وإفراغ جيوب الناس، ملزيد 
من شد العصب واستالب العقل 

»الجماعة«، بحجة ما  الجمعي لـ
يسمى »منعطفًا خطيرًا وتاريخيًا«. 

فمئات املليارات تتبخر في العالم 
العربي، وُيرد الفساد وكوارث تردي 

البنى التحتية للدول إلى املؤامرات 
الخارجية، وإن في نسخة دمشق 

»مؤامرة كونية«، حتى ال يعتب أحد.
ويبدو الجامع بني فواجع احتراق 

الناس في العراق وتحت ركام 
وشظايا االنفجار في بيروت 

والغرق بحثًا عن هجرة، وتعذيبا 
في الزنازين واملستشفيات وتحت 

أنقاض قصف املدن في سورية، 
وتحت القطارات في أخرى، أن 

كل أصحاب بيانات البراءة غير 
مكترثني بنتائج تحويل األوطان إلى 

مسارح جرائم، وحماية مشتبهني 
»الحصانة« و»العصبية«. بـ

وبعيدًا عن تفسير وقائع الجوع، 
بمعناه الحرفي في »سورية األسد« 

وضياع مقومات األوطان، بكل ما 
تظهره مآسي البحث عن أوطان 

بديلة، كالجئني ُمهّربني عبر الحدود، 
فإن محصلة هذا املشهد العربي 

الكارثي تنذر بتزايد مسببات 
انفجار الشارع في عام 2011، بل 

باتت أوسع وأعمق، وربما أعنف.
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  شرق
      غرب

تسريب عقار جديد في 
بلدة سلوان

اقتحم مستوطنون متطرفون، أمس 
غرفتن  مــن  مكونا  عــقــارًا  الخميس، 
وقــطــعــة أرض تــزيــد مــســاحــتــهــا عن 
250 مــتــرًا فـــي حـــي وادي حــلــوة من 
أراضــي بلدة سلوان جنوب املسجد 
األقصى. وأفاد مدير مركز معلومات 
وادي حلوة، جواد صيام، بأن عملية 
االستيالء على العقار وقطعة األرض 
تمت عن طريق أحــد الــورثــة ويدعى 
قــبــل شهرين.  تــوفــي  الـــذي  )ف. ص( 
وأفــاد صيام بأن املستوطنن كانوا 
اســـتـــدعـــوا زوجـــــة املـــتـــوفـــي بــاألمــس 

وطالبوها بإخالء املنزل.
)العربي الجديد(

فرنسا: البّت بموضوع 
تعاون »الفارج« 

و»داعش« في 7 سبتمبر
الــفــرنــســيــة،  الــنــقــض  أعــلــنــت محكمة 
وهــــــــي أعـــــلـــــى مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
فـــي فـــرنـــســـا، أمــــس الــخــمــيــس، أنــهــا 
ــع بـــشـــأن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ أرجــــــــــــأت قـــــــرارهـــــــا املـ
ــامـــات لــشــركــة »الفـــــارج  ــهـ تــوجــيــه اتـ
»الــضــلــوع فـــي جــرائــم  لــأســمــنــت« بـــ
بعملياتها  تتصل  اإلنسانية«  ضــد 
و2014،   2013 عامي  في  في سورية 
إلى 7 سبتمبر/أيلول املقبل. وكانت 
إذا  فيما  تحقق  الفرنسية  السلطات 
كـــانـــت »الفــــــــارج«، الـــتـــي اســتــحــوذت 
عـــلـــيـــهـــا مـــنـــافـــســـتـــهـــا الـــســـويـــســـريـــة 
دفــــعــــت   ،2015 فـــــــي  »هـــــولـــــســـــيـــــم« 
أمـــــــوااًل لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« لــلــحــفــاظ 
ــتـــمـــراريـــة عـــمـــل مــصــانــعــهــا  عـــلـــى اسـ
التنظيم  كــان  فــي مناطق  املــوجــودة 

يسيطر عليها.
)رويترز(

أوكرانيا: قبول 
استقالة وزير الداخلية

صــــــّوت الـــبـــرملـــان األوكــــــرانــــــي، أمـــس 
وزير  استقالة  قبول  على  الخميس، 
أفاكوف  أرســن  األوكــرانــي  الداخلية 
)الصورة(، التي قدمها يوم الثالثاء 
لم يكشف عن أسباب  لكنه  املاضي، 
قــــــــراره. وأّيـــــــد 291 نـــائـــبـــا اســتــقــالــة 
الــوزيــر مــن أصــل 450 نــائــبــا. وشغل 
ــــام 2014،  ــاكــــوف مــنــصــبــه مـــنـــذ عـ أفــ
وكــان وزيــر الداخلية األطـــول خدمة 
االتحاد  أوكرانيا ما بعد  تاريخ  في 

السوفييتي.
)أسوشييتد برس(

الهند: المحكمة العليا 
تدعم مراجعة قانون 

»التحريض«
وجـــهـــت املــحــكــمــة الـــهـــنـــديـــة الــعــلــيــا، 
أمــــس الــخــمــيــس، ســــــؤااًل لــلــحــكــومــة 
ــان قــانــون  ــا إذا كــ املـــركـــزيـــة بـــشـــأن مـ
ــــض«، الــــــــذي تـــــم إعــــــــداده  ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــــالل الـــفـــتـــرة االســـتـــعـــمـــاريـــة لــقــمــع  خـ
الحريات، ال يزال ضروريا في البالد. 
وتـــســـاءل رئـــيـــس املــحــكــمــة الــهــنــديــة 
الــعــلــيــا، املـــكـــونـــة مـــن ثـــالثـــة قــضــاة، 
»قانون  رامانا:  فينكاتا  نوثاالباتي 
اســتــعــمــاري، ألنه  قــانــون  التحريض 
ــات. وتـــــم اســتــخــدامــه  ــريــ يــقــمــع الــــحــ
)أشهر  املهاتما غاندي وتيالك  ضد 
زعيمن حاربا الحكم البريطاني في 
شــبــه الــقــارة الــهــنــديــة(، فــهــل ال يــزال 
هــذا القانون ضــروريــا بعد 75 عاما 

من االستقالل؟«.
)األناضول(

تونس: استقالة محمد 
عمار من »الكتلة 

الديمقراطية« 

»الكتلة  لـ الــســابــق  الــرئــيــس  اســتــقــال 
الــديــمــقــراطــيــة«، الــنــائــب عــن »الــتــيــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« فــــي تـــونـــس مــحــمــد 
الكتلة املؤلفة  )الـــصـــورة(، مــن  عــمــار 
ــن جــمــيــع هــيــاكــل  ــ مــــن 38 نـــائـــبـــا ومـ
ــــزب، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد أن  ــــحـ الـ
تــم إبــعــاده أخــيــرًا بــقــرار مــن مركزية 
الـــــحـــــزب، لـــيـــتـــم تـــعـــويـــضـــه بــزمــيــلــه 
نــعــمــان الــعــش. وانــســحــب عــمــار إثــر 
قرار الحزب أخيرًا إبعاده عن رئاسة 

الكتلة بسبب تصريحاته ومواقفه.
)العربي الجديد(

بيروت ـ العربي الجديد

ــع اعـــتـــذار  ــهـــول مــ يـــقـــف لـــبـــنـــان أمــــــام املـــجـ
رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري عن 
مهمته أمس الخميس، بعد نحو 9 أشهر 
من تكليفه بذلك في أكتوبر/تشرين األول 
املاضي، وذلك بعدما قّدم أكثر من تشكيلة 
حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون، 
آخـــرهـــا أمــــس األول األربــــعــــاء ضـــّمـــت 24 
ــرًا، غير أن عــدم االتــفــاق بــن الرجلن  وزيــ
ــة، دفـــعـــا الـــحـــريـــري إلعــــالن  ــقـ ــثـ ــيــــاب الـ وغــ
اعـــتـــذاره بــعــد زيــارتــه الــقــصــر الجمهوري 
أمــس. ويــأتــي االعــتــذار ليضع الــبــالد أمــام 
مـــــأزق جـــديـــد، فـــي ظـــل تــصــاعــد األزمـــــات 
املعيشية واالقتصادية والسياسية، وعدم 
ــراءات  ــ ــود حــكــومــة أصــيــلــة تــتــخــذ إجــ ــ وجـ
عــاجــلــة ملــواجــهــة االنــهــيــار الــشــامــل، على 
الـــرغـــم مـــن املــطــالــبــات الــدولــيــة واشـــتـــراط 
املؤسسات  مــع  للتفاوض  حكومة  وجـــود 

النقدية الدولية.
ــذار  ــتـ ــكـــاســـات ســـريـــعـــا العـ ــعـ وظــــهــــرت االنـ
اللبنانية  الليرة  قيمة  بتراجع  الحريري، 
ــروز  أمــــــام الـــــــــدوالر بــشــكــل كـــبـــيـــر، ومـــــع بــ
تــحــركــات فـــي الـــشـــارع وقــطــع طـــرقـــات من 
قـــبـــل مـــنـــاصـــري »تــــيــــار املــســتــقــبــل« الــــذي 
الحريري. كذلك، ال يبدو واضحا  يترأسه 
ــاذا بــعــد اعـــتـــذار الـــحـــريـــري عــلــى مــســار  ــ مـ
تشكيل الحكومة، مــع أحــاديــث عــن رفض 
أكثر من شخصية تولي املهمة، بما يرفع 
الـــتـــوقـــعـــات بـــبـــقـــاء الـــحـــكـــومـــة املــســتــقــيــلــة 
ــراء  الــتــي يــرأســهــا حــســان ديــــاب حــتــى إجـ
املقبل،  العام  املقررة  النيابية  االنتخابات 

والتي قد تصبح مهددة أيضا.
وقــــــــّدم الــــحــــريــــري، بـــعـــد زيـــــارتـــــه الــقــصــر 
ــه عــــون،  ــائـ ــقـ الـــجـــمـــهـــوري عـــصـــر أمـــــس ولـ
اعـــتـــذاره عــن عـــدم تشكيل الــحــكــومــة، بعد 
إصــــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى مــوقــفــه، 
بحسب مــا أكــد الــحــريــري فــي تــصــريــٍح له 
ــاف بــعــد الــلــقــاء  ــ ــام الــصــحــافــيــن. وأضــ ــ أمـ
الذي لم يدم ألكثر من نصف ساعة، »طلب 

التشكيلة  عــلــى  تــعــديــالت  عــــون  الــرئــيــس 
األربعاء(  الحريري  قّدمها  )التي  الوزارية 
ــهــا جــوهــريــة، ونــاقــشــنــا أمــــورًا لها 

ُ
اعــتــبــرت

عــالقــة بــالــثــقــة، وطــرحــت عليه إذا مــا كــان 
أنه  الــوقــت للتفكير، بيد  يــريــد مــزيــدًا مــن 
قـــال إنـــه مــن الـــواضـــح أنــنــا لــن نتمكن من 
االتـــفـــاق«، مضيفا »لــذلــك قــدمــت اعــتــذاري 
الله  وليعن  الحكومة،  تشكيل  )عـــدم(  عــن 
البلد«. وقالت أوساط مقربة من الحريري 
 »الـــرئـــيـــس عــون 

ّ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

إجــراء تعديالت في وزارات سيادية،  أراد 
ــم مـــن أن الــــــــوزارات األســاســيــة  ــرغـ عــلــى الـ
الــتــي أعــطــاهــا الــحــريــري لــفــريــق عـــون في 
يكن سابقا يرضى  لــم  األخــيــرة  التشكيلة 
الــفــريــق، ولــكــن مــن بوابة  بتسليمها لــهــذا 
التالقي والتوافق عاد وأظهر ليونة، بيد 
ــّر عــلــى الــحــصــول عــلــى وزارة  أن عـــون أصـ
الداخلية وطرح أسماء القت رفضا صارما 
مــن الـــحـــريـــري«. وتــحــدثــت هـــذه األوســــاط 
عــن »نــتــائــج ســتــكــون كــارثــيــة بــعــد اعــتــذار 
الــرئــيــس املــكــلــف«، معتبرة أن »عــلــى عون 
أن يتحّمل العواقب ونتائج القرارات التي 

.»
ٍّ

اتخذها وسّده الطريق أمام أي حل
ــادر رئـــاســـة  ــ ــــصـ ــــت مـ ــارعـ ــ ــــي املــــقــــابــــل، سـ فـ
 عــون »ال يمكن 

ّ
الــقــول إن إلــى  الجمهورية 

وضــعــه أمــــام األمــــر الـــواقـــع وتــحــت ضغط 
مــهــلــة ســـاعـــات لــيــقــرر ويــســتــمــر فـــي كسر 
فالحريري  املعتمدة،  واألصـــول  الدستور 
ــرة جـــديـــدة تــغــيــيــب دور رئــيــس  يـــحـــاول مـ
الجمهورية وصالحياته«. وكان الحريري 
طالبا  لــعــون  تشكيلته  األربـــعـــاء  ــّدم  قــ قـــد 
مــنــه الــــرد فـــي الـــيـــوم الــتــالــي بــرفــضــهــا أو 
الـــقـــبـــول بـــهـــا، وهــــو األمـــــر الـــــذي يـــبـــدو أن 
 بــه، علما أن الــحــريــري زار 

َ
عــون لــم يـــرض

الرئيس  والتقى  األربــعــاء  صباح  القاهرة 
املصري عبد الفتاح السيسي، فيما ذكرت 
تــســريــبــات إعـــالمـــيـــة أن الــســيــســي طــالــب 

الحريري بعدم االعتذار عن مهمته.
ــاء اعـــتـــذار الـــحـــريـــري عــلــى الـــرغـــم من  ــ وجـ
ــة بــــــضــــــرورة اإلســـــــــراع  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ املــــطــــالــــب الـ
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وهــــو املـــوقـــف الـــذي 

جددته واشنطن وباريس أمس. فقد نقلت 
الــســفــيــرة األمــيــركــيــة فــي بــيــروت دوروثـــي 
شـــيـــا، ونــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة آن غــريــيــو، 
لـــعـــون خــــالل زيــارتــهــمــا لـــه أمـــــس، رســالــة 
خــطــيــة مــشــتــركــة مـــن وزيــــــري الــخــارجــيــة 
األميركي أنتوني بلينكن والفرنسي جان 
أكــدا فيها اهتمام بلديهما  ايف لودريان، 
اللبناني وضـــرورة اإلســـراع في  بالوضع 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة تــواجــه الــظــروف 

الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وفور إعالن الحريري اعتذاره، شهد الشارع 
اللبناني تحركات من قبل مناصري »تيار 
املستقبل« الذين قطعوا عددًا من الطرقات، 
وتــحــديــدًا فــي العاصمة بــيــروت والــبــقــاع. 
وفــــي االنـــعـــكـــاســـات الــســريــعــة لـــالعـــتـــذار، 
أمــام  اللبنانية  الليرة  صــرف  سعر  سجل 
مــع تخطي سعر  انهيارًا إضافيا  الـــدوالر 
صرفها في السوق السوداء العشرين ألف 
تــاريــخ لبنان  لــيــرة لبنانية ألول مــرة فــي 
فــور اعــتــذار الــحــريــري، على الــرغــم مــن أنه 
شــهــد قــبــيــل ســـاعـــات مـــن الــلــقــاء الــثــنــائــي 
انخفاضا الفتا بالتزامن مع انتشار أجواء 
إيجابية حول اللقاء. وسرت أجواء رمادية 
قبيل اللقاء، أفــادت بعضها بإمكان قبول 
الــتــي تضمنت  الــوزاريــة  بالتشكيلة  عــون 
24 مقعدًا وزاريــا بــدل 18 وزيــرًا وترحيبه 
بها، مع نّيته إجــراء تعديالت على بعض 

األسماء والحقائب الوزارية.
ومن املتوقع أن تتجه األوضــاع املعيشية 
ــأزيـــم،  ــتـ واالقــــتــــصــــاديــــة إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـ
فــبــعــد حــلــحــلــة نــســبــيــة فــــي مـــلـــف تــأمــن 
إثــر أزمة  املحروقات من بنزين ومـــازوت، 
كبيرة أنتجت طوابير من السيارات أمام 
الــوقــود، ُيتوقع أن تتكرر األزمــة  محطات 
ــدم تــوفــيــر مصرف  ــال عـ مــن جــديــد فــي حـ
لبنان املركزي األموال املطلوبة الستيراد 
ــدواء،  ــ ــواد. كـــذلـــك، تــتــفــاقــم أزمــــة الـ ــ هـــذه املــ
وأعــلــن تــجــّمــع أصــحــاب الــصــيــدلــيــات في 
بـــيـــان أمــــس الــتــوقــف عـــن الــعــمــل اعــتــبــارًا 
مــن صباح الــيــوم الجمعة الــى حــن إقــرار 
وزارة الــصــحــة جــــداول ومــؤشــر األســعــار 
ــأمـــن الــحــمــايــة لــلــصــيــدلــيــات، مــشــيــرًا  وتـ
إلى عدم إيفاء السلطة بوعودها بإصدار 
ــــرى التي  ــة املــدعــومــة واألخـ ــ الئــحــة األدويـ
سيرفع عنها الدعم، ما أبقى الصيدليات 
ــنــــاس خـــالـــيـــة مــــن األدويـــــــة.  بـــمـــواجـــهـــة الــ
ــتــــوازى ذلــــك مـــع اســـتـــمـــرار الــتــحــركــات  ويــ
فــي الــشــارع، ال سيما مــن أهــالــي ضحايا 
انفجار بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/

 215 مـــن  أكـــثـــر  بــحــيــاة  وأودى   2020 آب 
شــخــصــا، فـــي ظـــل احــتــجــاجــات لــأهــالــي 
أمـــام مــنــازل الـــــوزراء بــعــد رفـــض السلطة 
مطلوبن  مسؤولن  عن  الحصانات  رفــع 

للتحقيق في القضية.

تراجع سعر الليرة سريعًا 
أمام الدوالر الذي 

تخطى 20 ألفًا

الحريري: طلب عون 
تعديالت جوهرية على 

التشكيلة الوزارية

الحريري يعتذر عن عدم 
تشكيل الحكومة اللبنانية

يضع اعتذار سعد 
الحريري أمس الخميس 

عن عدم تشكيل 
حكومة جديدة، لبنان 

أمام وضع صعب، 
مع تفاقم األزمات 

السياسية والمعيشية 
واالقتصادية

توسيع مستوطنات واعتقاالت 
لفلسطينيي الداخل

يـــواصـــل املــســتــوطــنــون عــمــلــيــة االســتــيــالء 
ــزيــــد مــــن أراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن  ــلـــى مــ عـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، فيما كشف 
تحقيق لشرطة االحتالل أنها استخدمت، 
خـــالل أربــعــة أيــــام، مــخــزونــهــا مــن أسلحة 
تفريق التظاهرات، خالل هّبة فلسطينيي 

الداخل، دعما للقدس املحتلة وغزة.
وذكرت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
ــيـــس، أن مــا  ــمـ ــخـ ــم، أمــــــس الـ ــيـــت لــــحــ ــــي بـ فـ
يــســمــى بـــ«مــجــلــس الــتــكــتــل االســتــيــطــانــي« 
»غــوش عتصيون«،  في مجمع مستوطنة 
ــرارًا بــبــنــاء مــئــات الـــوحـــدات على  ــ ــدر قـ أصــ
أراٍض للفلسطينين في بيت لحم بالضفة 
الهيئة  الغربية املحتلة. وقال مدير مكتب 
في بيت لحم حسن بريجية إن »املجلس« 
وضع خطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 
400 مــنــهــا فـــي مــســتــوطــنــة »مـــغـــدال عـــوز« 
املقامة على أراضي بلدة بيت فجار، و110 
وحدات في مستوطنة »آفي هناحل« على 

أراضي بلدة كيسان.
يــأتــي ذلــك فيما تتعرض مناطق عــدة في 
استيطانية.  لهجمة  لــحــم،  بــيــت  محافظة 
وواصل مستوطنون، بحسب موقع »عرب 
48«، نـــصـــب مـــزيـــد مــــن الـــبـــيـــوت املــتــنــقــلــة 
في محيط مستوطنة »شفوت  )كرفانات( 
راحــيــل« على أراضـــي قــرى جــالــود جنوب 
ــال مـــســـؤول مــلــف االســتــيــطــان  نــابــلــس. وقــ
ــلـــس، إن أعــمــال  شـــمـــال الــضــفــة غـــســـان دغـ
ــة املـــخـــطـــط الـــهـــيـــكـــلـــي ملــســتــوطــنــة  ــعـ تـــوسـ
ــــوت راحـــــيـــــل« مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أيــــــام،  ــفـ ــ »شـ
موضحا أنه جرى نصب مزيد من البيوت 
ــة األشـــجـــار فـــي األراضــــي  ــ املــتــنــقــلــة، وزراعــ
املحيطة بــهــا. وأشـــار إلــى أن »قــــرارًا صدر 
عن محكمة االحتالل بوقف جميع األعمال 
لــحــن االنـــتـــهـــاء مـــن الــنــظــر فـــي االلــتــمــاس 

الذي تقدم به أصحاب األراضي«.
االحــتــالل، بحسب مسؤول  قــوات  وفّككت 
األغـــوار في محافظة طوباس معتز  ملف 
بشارات، خيمة سكنية في خربة حمصة 
ــوار الــشــمــالــيــة، واســـتـــولـــت عــلــيــهــا.  ــاألغــ بــ
الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  وحــمــلــت 
فـــي بـــيـــان، حــكــومــة االحـــتـــالل، املــســؤولــيــة 
التهجير  عمليات  عــن  واملــبــاشــرة  الكاملة 
ــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ الــــــقــــــســــــري، وهـــــــــــدم مـــــــنـــــــازل املـ
الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــســـاكـــنـــهـــم فــــي األرض 
خــربــة  فـــي  خــاصــة  املــحــتــلــة،  الفلسطينية 
الــشــمــالــيــة التي  الــفــوقــا بـــاألغـــوار  حمصة 
ــرات مــتــتــالــيــة. واعـــتـــبـــرت أن  ــ هـــدمـــت 8 مــ

»مــــا يـــجـــري هـــو عــمــلــيــات تــطــهــيــر عــرقــي 
اإلنسانية«،  حــرب وجريمة ضد  وجريمة 
ــن الـــدولـــي بتحمل  مــطــالــبــة »مــجــلــس األمــ
تجاه  واألخــالقــيــة  القانونية  مسؤولياته 
والتي  الفوقا،  هــدم خربة حمصة  جريمة 
تــســبــبــت بــتــشــريــد أكـــثـــر مـــن 60 مــواطــنــا، 
«. وقــالــت مــصــادر لوكالة 

ً
بينهم 35 طــفــال

االحتالل  سلطات  إن  الفلسطينية  »وفـــا« 
ــا ورايـــــــــات فــلــســطــيــنــيــة عــن  ــالمــ أزالــــــــت أعــ
ــمـــدة واملــمــتــلــكــات فـــي بــلــدتــي ســلــوان  األعـ
والـــعـــيـــســـويـــة بـــالـــقـــدس املـــحـــتـــلـــة. وجــــدد 
عشرات املستوطنن اقتحاماتهم للمسجد 
األقــصــى بــحــراســة الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة. 
وذكـــــــرت دائـــــــرة األوقــــــــاف اإلســـالمـــيـــة فــي 
مــســتــوطــنــا   175« إن  بـــيـــان،  فـــي  ــقــــدس،  الــ

اقتحموا املسجد األقصى«.
من جهة ثانية، أظهر تحقيق داخلي أجرته 
الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة حــــول املـــواجـــهـــات 
فــي الــقــدس املــحــتــلــة وأراضـــــي الـــــ48 خــالل 
االحـــتـــجـــاجـــات عــلــى الــــعــــدوان عــلــى غـــزة، 
ــو املـــاضـــي، والـــــذي مــارســت  ــايـ ــار/مـ فـــي أيـ
املفرطة ضد  الــقــوة  الشرطة خاللها  قــوات 
املتظاهرين، أن هذه القوات أفرغت مخزون 
أربعة  خــالل  االحتجاجات  تفريق  أسلحة 
أيــــــــام. ونــــقــــل مــــوقــــع صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت« اإللــكــتــرونــي، أمــس الخميس، 
عـــن ضـــابـــط كــبــيــر فـــي الـــشـــرطـــة قـــولـــه إنــه 
ــم نــنــجــح بـــاجـــتـــثـــاث الـــعـــنـــف خـــالل  »لـــــو لــ
ــام، وتــمــت مــطــالــبــتــنــا بــمــواصــلــة  ــ أربـــعـــة أيـ
مواجهة األنشطة التي شهدناها، لوجدنا 
املطلوبة،  األسلحة  كمية  دون  من  أنفسنا 
إذ كـــان وصـــول شحنة أســلــحــة أخـــرى من 
خــارج البالد سيستغرق أياما، إن لم يكن 
أســابــيــع«. وأشـــار إلــى أن الــشــرطــة طالبت 

وقـــتـــهـــا الـــجـــيـــش تـــزويـــدهـــا بـــأســـلـــحـــة، إال 
أنـــه تــم رفـــض هـــذا األمـــر »بــســبــب تناقضه 
الـــــقـــــانـــــون«، مـــوضـــحـــا أن »الـــشـــرطـــة  ــع  ــ مـ
تــــزودت بــأســلــحــة جـــديـــدة، بكلفة عــشــرات 
مــــاليــــن الــــشــــواكــــل، بـــحـــيـــث تــــكــــون كــافــيــة 
لــقــمــع مــواجــهــات تــســتــمــر ملـــدة 35 يــومــا«. 
وجهاز  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت  كما 
من  الداخل  فلسطينيي  من   10 »الشاباك« 
اللد والرملة بشبهة إلقاء زجاجات حارقة 
عــلــى مـــنـــزل مــســتــوطــن خــــالل املـــواجـــهـــات 
التي اندلعت احتجاجا على العدوان على 
غزة واقتحام املسجد األقصى ومحاوالت 
ــــي الـــشـــيـــخ جـــــــــّراح فــي  ــان حـ ــكــ تـــرحـــيـــل ســ
الــقــدس. وزعــمــت شــرطــة االحــتــالل أنــه »تم 
إلــقــاء زجــاجــات حــارقــة مــن قبل مجهولن 
بحي  بناية سكنية  فــي  منزل  على ساحة 
حباد في اللد، بعد منتصف ليلة 28 مايو، 
مـــا أســفــر عـــن حــريــق تــســبــب بـــأضـــرار في 

شقتن، دون سقوط إصابات«.
ــــدت األجـــهـــزة األمــنــيــة  مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكـ
اإلســرائــيــلــيــة احــتــجــاز عـــشـــرات مـــن طلبة 
صلة  عــلــى  الفلسطينية  بــيــرزيــت  جــامــعــة 
بحركة »حــمــاس«، كانوا في زيــارة لعائلة 
ــلــــبــــي، الــــــــذي هــــدم  األســـــيـــــر مـــنـــتـــصـــر الــــشــ
االحــتــالل مــنــزلــه بــعــد اتــهــامــه بقتل طالب 
من مستوطنة في الضفة الغربية املحتلة. 
أمس  فلسطينية،  محلية  مــصــادر  وأكـــدت 
الــخــمــيــس، أن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي أوقــف 
مـــســـاء األربــــعــــاء املـــاضـــي حــافــلــة بــالــقــرب 
الله،  رام  مدينة  ترمسعيا شمال  قرية  من 
غالبيتهم من  45 طالبا وطالبة  تقل نحو 
اإلطار الطالبي التابع لحركة »حماس« في 

جامعة بيرزيت.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أفرغت شرطة االحتالل مخزون أسلحة قمع التظاهرات خالل 4 أيام )أحمد غرابلي/فرانس برس(

بحث تصعيد المليشيات وانسحاب القوات القتالية

انسحاب الصدر 
من االنتخابات 

العراقية
تعزيز احتماالت تأجيل 

االستحقاق وتداعيات 
متوقعة على 

الحكومة 



بعد أيام من االتفاق 
على التهدئة في 
الشمال الغربي من 

سورية خالل الجولة 
الـ16 من مسار 

أستانة، عاودت 
روسيا والنظام 

السوري التصعيد 
العسكري، بارتكاب 

مجازر جديدة 
بحق المدنيين، 

في تصعيد يفسره 
متابعون بأنه داللة 

على تعاظم 
الخالفات بين 

موسكو وأنقرة، 
لتصبح الهدنة 

الهشة واتفاق 
خفض التصعيد 

في المنطقة على 
المحك

45
سياسة

ــة الـــعـــام  ــنـــظـــام وروســــيــــا مـــنـــذ بــــدايــ قــــــوات الـ
الحالي.

وكـــــان الـــثـــالثـــي الـــضـــامـــن لــتــفــاهــمــات مــســار 
أســـتـــانـــة )تـــركـــيـــا، إيـــــــران، روســــيــــا(، قـــد مــدد 
التهدئة في شمال غربي سورية في الجولة 
ــذا املـــســـار،  ــ ــــوالت هـ الـــســـادســـة عـــشـــرة مــــن جــ
الجانب  ولكن  أسبوعن.  قبل  انتهت  والــتــي 

جرح 12 مدنيا بينهم 6 أطفال، وفق بيان.
وأحــصــى الـــدفـــاع املــدنــي فــي آخـــر تــقــريــر لــه، 
أكـــثـــر مـــن 110 أشــــخــــاص، مـــن بينهم  مــقــتــل 
الدفاع  امـــرأة، ومتطوعون في   و19 

ً
23 طفال

املدني، وإصابة أكثر من 296 آخرين بجروح 
 ،14  تحت سن 

ً
بينهم 52 طفال متفاوتة، من 

و11 متطوعا في الدفاع املدني، جراء قصف 

الــروســي والــنــظــام لــم يلتزما بــمــقــررات هذه 
الـــجـــولـــة وعـــــــاودا الــتــصــعــيــد الــعــســكــري من 
خــالل القصف الــجــوي واملــدفــعــي، خصوصا 

على ريف إدلب الجنوبي.
وتــدل الــتــطــورات األخــيــرة على أن تفاهمات 
املبرم  موسكو  اتفاق  وقبلها  أستانة  مسار 
بن أنقرة وموسكو في مارس/آذار من العام 

املـــاضـــي، عــلــى وشـــك االنـــهـــيـــار، وهـــو مـــا من 
شأنه خلط أوراق الصراع في الشمال الغربي 
مــن ســوريــة مــن جــديــد. واملــالحــظ أن القصف 
يستهدف املدنين حصرًا وال يطاول مقرات 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة  أو معسكرات لـ
تــدور  الــتــي  التنظيمات  أو  الــنــصــرة ســابــقــا( 
في فلكها، ما يؤكد سعي الــروس إلى ضرب 

إدلــب والضغط على  االستقرار في محافظة 
نحو 4 مالين مدني يعيشون ضمن ظروف 
إنــســانــيــة ومعيشية تــكــاد تــصــل إلـــى حــدود 

الكارثة.
وفـــي هـــذا الــصــدد، أوضـــح املــحــلــل العسكري 
الــعــمــيــد مصطفى الــفــرحــات، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــجــانــب الــروســي لم 
يسبق له االلتزام بأي اتفاقات أو تفاهمات، 
ولن يلتزم في املستقبل«. وأعرب عن قناعته 
بأن »أي خطوة تقارب بن تركيا مع خطها 
األطلسي تغيظ الجانب الروسي«، مشيرًا إلى 
أن موسكو »عينها على الطريق الدولي أم 4 
فصائل  مناطق  بــن  الداخلية  املعابر  وعلى 
الفرحات  املعارضة والنظام السوري«. وبّن 
اثنن  يــواجــه ضامنن  التركي  »الــضــامــن  أن 
هما روســيــا وإيــــران«، مضيفا »مــن مصلحة 
الــتــقــّدم باتجاه الطريق  الـــروس واإليــرانــيــن 
الدولي أم 4 وفتح املعابر الداخلية، وموسكو 
برمته  الغربي  الشمال  أن  الـــدوام  على  تؤكد 
يجب أن يعود إلى سيطرة النظام«. ومضى 
من  الـــروس  يمنع  الــدولــي  »املجتمع  بالقول: 
ــة الــنــطــاق في  خــــوض أعـــمـــال قــتــالــيــة واســـعـ
مــحــافــظــة إدلــــب كــيــال تــحــدث أزمــــة إنــســانــيــة 

كبرى«.
ــرب الــفــرحــات عـــن قــنــاعــتــه بـــأن الــجــانــب  ــ وأعـ
التركي »لن يواجه الروس في محافظة إدلب 
ــال نــشــوب أعـــمـــال قــتــالــيــة كــبــيــرة«،  إال فـــي حـ
ــود روس  ــنــ ــد جــ ــوجــ يــ أنــــــه »ال  إلــــــى  مـــشـــيـــرًا 
ــــوات الــنــظــام  عــلــى األرض بـــل مـــا بــقــي مـــن قـ
ومليشيات إيرانية، والدور الروسي ينحصر 
ــذا لن  ــ فـــي تـــأمـــن غـــطـــاء جـــــوي«، مــضــيــفــا: »لـ
يـــصـــطـــدم األتــــــــراك والــــــــروس بــشــكــل مــبــاشــر 
فــي شمال غربي ســوريــة. كما أن الطرفن ال 
لديهما  وليست  الــصــدام  فــي  لهما  مصلحة 
نّية للتصعيد، أما التعامل التركي فسيكون 
على  بــالــرد  السورية  املعارضة  فصائل  عبر 

مصادر النيران ال أكثر«.
من جهته، أشار املحلل السياسي التركي طه 
عــودة، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
الــســوري بــدعــم روســي  الــنــظــام  »أن تصعيد 
يضع الهدنة الهشة بن تركيا وروسيا على 
املحك«. ومضى بالقول: »ال شك أن التصعيد 
ل تــطــورًا خطيرًا يهدد 

ّ
األخــيــر فــي إدلـــب يمث

ــــف إطــــــالق الـــنـــار  ــفــــاق وقـ بــشــكــل أســــاســــي اتــ
وخـــفـــض الــتــصــعــيــد فـــي املــنــطــقــة والــــــذي تم 
إبـــرامـــه فـــي مـــــــــارس/آذار مـــن الـــعـــام املــاضــي 
بــرعــايــة روســيــا وتــركــيــا، ونــشــرت عــلــى أثــره 
تركيا أكثر من 60 نقطة مراقبة عسكرية بن 
املعارضة«.  الفصائل  ومناطق  النظام  قــوات 
ــار إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن الــخــروقــات  وأشــ
املاضية،  األشهر  التي حدثت طيلة  السابقة 
إال أن اتـــفـــاق خــفــض الــتــصــعــيــد ظـــل صــامــدًا 
لكنه  التركية«،  الروسية  التفاهمات  بسبب 
اســـتـــدرك أن اســتــمــرار الــتــصــعــيــد مـــن جــديــد 
هــو إشــــارة واضــحــة عــلــى تــعــاظــم الــخــالفــات 

الخارجية بن البلدين )تركيا وروسيا(.
ــقـــرة قـــد أبــرمــتــا اتــفــاق  وكـــانـــت مــوســكــو وأنـ
ــى دعــــائــــم تـــهـــدئـــة فــي  ــ ــ ــذي أرسـ ــ ــ مـــوســـكـــو الـ
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــن ســــوريــــة بـــعـــد تـــقـــّدم 
كــبــيــر لـــقـــوات الـــنـــظـــام فـــي الـــربـــع األول من 
الــــعــــام املــــاضــــي فــــي أريــــــــاف إدلـــــــب وحـــمـــاة 
لم تستطع بسط  القوات  وحلب. ولكن هذه 
الــســيــطــرة عــلــى كــامــل الــطــريــق الـــدولـــي أم 4 
بمدينة حلب  السوري  الساحل  الــذي يصل 
ــل مــن أهمية 

ّ
فــي شــمــال الـــبـــالد، وهـــو مــا قــل

الـــتـــقـــّدم الـــــذي حــقــقــتــه بـــدعـــم جــــوي روســـي 
مخالف لتفاهمات مسار أستانة الذي تثبت 
ذا قيمة، إال  لم يعد  أنــه  امليدانية  التطورات 
أن الثالثي الضامن لن يعلن انتهاءه بشكل 
علني كيال تدخل املنطقة التي تضم مالين 
ــــون صـــراع  املــدنــيــن جــلــهــم نـــازحـــون فـــي أتـ
جــديــد ربــمــا لــن يتمكن الــجــانــبــان الــروســي 

والتركي من ضبطه.

المجازر تتجدد في إدلب

أمس  بيان  في  )يونيسف(  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  نــّددت 
الخميس إثر القصف على بلدتي إبلين والفوعة، »بتصاعد حّدة العنف« 
في شمال غرب سورية، مشيرة إلى توثيقها مقتل »ما ال يقل عن عشرة 
أطفال« خالل األسبوعين األخيرين. وقال المدير اإلقليمي للمنظمة في 
على  مخيفة  داللة  »هذه  شيبان  تيد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
عودة العنف إلى سورية«، الفتًا إلى أن الناس »يواجهون خطر فقدان 

المتنفس الذي عاشوه خالل فترة خفض العنف«.

تنديد بتصاعد العنف

الغالف

أمين العاصي

لم يلتزم النظام السوري وداعموه 
بتفاهمات  واإليـــرانـــيـــون  ــــروس  الـ
الجولة السادسة عشرة من مسار 
أســـتـــانـــة الـــخـــاص بــاملــلــف الــــســــوري وقــبــلــهــا 
اتــفــاق مــوســكــو مــع الــجــانــب الــتــركــي، والـــذي 
ــــي الـــشـــمـــال  ــة فـ ــدئـ ــهـ ــلـــى تـ ــــة عـ ــــراحـ ــنـــص صـ يـ
املــجــازر التي  الغربي من ســوريــة، إذ تكررت 
يرتكبها الطيران الروسي وقوات النظام في 
ريــف إدلــب بحق املدنين وال سيما األطفال 

والنساء.
وشهد أمس الخميس مقتل وإصابة العشرات 
من املدنين في بلدات عدة في محافظة إدلب. 
»الــعــربــي  وذكـــر الــنــاشــط محمد املــصــطــفــى لـــ
الجديد«، أن قصف قوات النظام واملليشيات 
الزاوية  في جبل  إبلن  بلدة  على  له  املوالية 
إلــى مقتل سيدة  بريف إدلــب الجنوبي، أدى 
وطفلن مــن أبنائها وإصــابــة ثــالثــة آخــريــن، 
خطيرة.  بعضها  بــجــروح  أطــفــال،  جميعهم 
وأضــاف أن ستة مدنين آخرين بينهم طفل 
تلوا أيضا جراء قصف قوات النظام ملسبح 

ُ
ق

املنارة في محيط بلدة الفوعة في ريف إدلب 
ــن اســتــهــداف  الــشــمــالــي بــعــد وقــــت قــصــيــر مـ
بلدة إبلن، مشيرًا إلى أن أغلب الضحايا هم 
أن  وأوضـــح  الحجر.  بتكسير  يعملون  عمال 
 استهدف أيضا بلدات 

ً
قصفا مدفعيا مماثال

الــغــاب، والــرامــي، وأرنبة  حميمات فــي سهل 
في جبل الــزاويــة جنوب إدلــب وســط تحليق 
مــكــثــف لـــطـــائـــرات االســـتـــطـــالع الـــروســـيـــة في 

أجواء املنطقة.
مــن جــهــتــه، أكـــد الـــدفـــاع املــدنــي فــي محافظة 
وإصابة  طفل،  بينهم  مدنين   6 مقتل  إدلــب 
8 آخرين بينهم طفالن، في مجزرة ارتكبتها 
قوات النظام وروسيا، صباح أمس الخميس 
بقصف مدفعي على األطــراف الغربية لبلدة 
الــفــوعــة شــمــال شــرقــي إدلــــب. وأشــــار إلـــى أن 
حــصــيــلــة حــمــلــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري على 
شمال غربي سورية أمس الخميس، ارتفعت 
إلــى 9 مدنين بينهم 3 أطــفــال وامـــرأة، فيما 

طرابلس ـ العربي الجديد

قـــررت حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة الليبية 
إنـــشـــاء غــرفــة أمــنــيــة خــاصــة فـــي الــجــنــوب 
الليبي بصالحيات واسعة، بهدف ضبط 
األمــن هناك، في خطوة جديدة للسلطات 
التنفيذية من أجل السيطرة على الجنوب 
املتقاعد  الجنرال  قــيــادة  فيه  الــذي نشرت 
خليفة حفتر مليشياتها أخيرًا. يأتي ذلك 
بــيــنــمــا تــتــواصــل الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
بشأن امللف الليبي، إذ عقد مجلس األمن 
ــيـــويـــورك، أمــــس الــخــمــيــس،  الــــدولــــي فـــي نـ
ــتــــوى حــــــول لــيــبــيــا،  جـــلـــســـة رفـــيـــعـــة املــــســ
جان  الفرنسي،  الخارجية  وزيـــر  ترأسها 
إيــف لــودريــان، الــذي تــرأس بــالده مجلس 
األمن للشهر الحالي. وحضر الجلسة عدد 
األملــانــي  مــن بينهم  الــخــارجــيــة  مــن وزراء 
ــة تـــشـــاد،  ــيـ هـــايـــكـــو مــــــاس، ووزيـــــــر خـــارجـ
محمد زين شريف، واألمن العام لجامعة 
الــدول العربية، محمد أبو الغيط، إضافة 
لرئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد محمد 
الدبيبة وغيرهم. من جهته، قدم املبعوث 
األمــمــي إلــى ليبيا يــان كــوبــيــش، إحاطته 
أمــام مجلس األمــن حــول آخــر املستجدات 

السياسية على الساحة الليبية.
الليبية عن  الحكومة  أعلنت  األثــنــاء،  في 
إنــشــاء غــرفــة أمــنــيــة خــاصــة فــي الجنوب 
الــلــيــبــي تــحــت مــســمــى »غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
األمنية املشتركة«، وهي تتألف من وكيل 
العميد  العامة،  للشؤون  الداخلية  وزارة 
مــحــمــود عــمــر ســعــيــد، رئــيــســا، وعضوية 
أخــرى، وتتولى  أمنية  لـــ11 جهة  ممثلن 
»فــــرض الــســيــطــرة األمــنــيــة الــكــامــلــة على 
مــنــاطــق الــجــنــوب وفــتــح نــقــاط للتمركز 

األمني للمجاهرة باألمن«. 
لـــكـــن الــــالفــــت فــــي مـــهـــام الـــغـــرفـــة األمــنــيــة 
ــع تـــحـــركـــات  ــ ــّب ــتــ الــــجــــديــــدة تــكــلــيــفــهــا »تــ
ــا،  ــهــ ــاردتــ ــة ومــــطــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــاعــــات اإلرهـ ــمــ الــــجــ
والــعــمــل عــلــى الــقــضــاء عــلــيــهــا«، وكــذلــك 
من  والــوافــدة  املسلحة  املجاميع  »مراقبة 

دول الــجــوار واتــخــاذ اإلجــــراءات الكفيلة 
بــطــردهــا«، وفـــي كــلــتــا املــهــمــتــن يمكنها 
فــي دول  النظيرة  األجــهــزة  مــع  التنسيق 

الجوار الليبي عبر وزارة الخارجية.
وليست هذه املرة األولى التي تصدر فيها 
السلطة التنفيذية في البالد قرارات بشأن 
سيطرتها على مناطق الجنوب. ففي 22 
يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، قـــرر املجلس 
األعلى  القائد  بصفته  الليبي،  الرئاسي 
مكافحة  »قـــوة  تشكيل  الــلــيــبــي،  للجيش 
بالجنوب«  املنظمة  والــجــريــمــة  اإلرهــــاب 
ــلــــيــــات مــــشــــتــــركــــة لـــتـــأمـــن  و»غـــــــرفـــــــة عــــمــ
الجنوب«. وجــاءت قــرارات الرئاسي بعد 
خمسة أيام من إعالن قيادة حفتر إطالق 
عملية عسكرية باتجاه الجنوب، ملالحقة 
التكفيرين  »اإلرهــابــيــن  بـــ وصفتهم  مــن 
وطـــرد عــصــابــات املــرتــزقــة األفـــارقـــة التي 
تــهــدد األمـــن واالســتــقــرار«، بحسب بيان 

لقيادة حفتر.
وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور قــرابــة شــهــر على 
إعــالن إنشاء الغرفتن، لم يعلن املجلس 
الـــرئـــاســـي أي خـــطـــوات تــنــفــيــذيــة بــشــأن 
عــمــلــهــمــا. ويـــؤكـــد الـــضـــابـــط فـــي منطقة 
ســبــهــا الــعــســكــريــة، الــعــمــيــد الــصــالــحــن 
ــد«، عـــدم  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــعــــود، لـــــ مــــســ
وجود أي أثر حتى اآلن لقرارات املجلس 
واستمرار سيطرة مليشيات حفتر على 
أن  مسعود  ويــرى  استراتيجية.  مناطق 
املتناقضات  استثمار  تــحــاول  الحكومة 
في الجنوب الليبي واللعب عليها بهدف 
إيــجــاد موضع قــدم لها هناك وعــدم ترك 

الساحة فارغة لتحركات حفتر.
في املقابل، ال يرى الناشط السياسي من 
سبها، معتز الحامدي، أن قرار الحكومة 
»مـــوفـــق، ويــمــكــن أن يــصــل إلـــى أهـــدافـــه«، 
الجديد«،  »العربي  مشيرًا في حديث مع 
كما  عرقلته  على  سيعمل  حفتر  أن  إلــى 
حــدث مع قـــرارات الرئاسي، ألنــه سيدرك 
تـــقـــويـــض ســلــطــتــه  ــة هـــدفـــهـــا  ــرفــ ــغــ الــ أن 

وسيطرته على الجنوب«.

غرفة أمنية جنوبي 
ليبيا لكبح حفتر

ُقتل تسعة مدنيين 
وأصيب أكثر من 12 في 

قصف للنظام وروسيا

عين موسكو على 
الطريق الدولي أم 4 

والمعابر الداخلية

متابعة تفاهمات التهدئة مهددة رغم استبعاد 
الصدام الروسي التركي

)Getty( تروج السلطة لإلفراج عن معتقلين مجهولين كخطوة إيجابية

ُتعتبر استراتيجية 
تدوير المعتقلين 

في مصر بواسطة 
المحاكمة، وليس 

مجرد حبسهم 
في قضايا جديدة، 

أحدث وسائل 
استغالل الثغرات 

القانونية، خصوصًا 
أن الرؤية لدى 

المخابرات العامة 
تتمثل في تأجيل أي 

خطوة من شأنها 
فتح المجال العام، 

إلى حين خفوت 
أزمة سد النهضة، أو 

حلها نهائيًا

مصر: تدوير المعتقلين بمحاكـمات وهمية قضية

إرجــاء  وبــن  باملحاكمات،  املعتقلن  لتدوير 
إطــــــالق االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
اإلنــســان، عــن املــوعــد الــذي كــان مــقــررًا نهاية 
السياق،  هــذا  املــاضــي. وفــي  يونيو/حزيران 
إن  مــصــادر حكومية وأخـــرى حقوقية  قالت 
إرجاء إطالق االستراتيجية يثير شكوكا في 
مدى االلتزام بما أسفرت عنه أعمال إعدادها 
مــــن قـــبـــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا الـــدائـــمـــة لــحــقــوق 
املــصــري،  الــــوزراء  التابعة ملجلس  اإلنــســان، 
واملــشــّكــلــة أســاســا مــن ســفــراء ومستشارين 
بــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، بــمــشــاركــة الــحــقــوقــيــن 
االستشارية  الهيئة  فــي  املــدنــي  املجتمع  مــن 
 مـــن املــحــامــن 

ً
لــالســتــراتــيــجــيــة، لــتــشــمــل كــــال

القمصان وعصام  أبو  البرعي ونهاد  نجاد 
شــيــحــة وأيـــمـــن عــقــيــل، إلـــى جــانــب األعــضــاء 
الــســابــقــن؛ مــنــى ذو الــفــقــار ونــيــفــن مسعد 
وسامح فوزي وعالء شلبي ومحسن عوض.
وأضــافــت املــصــادر أنـــه فــي املــرحــلــة األخــيــرة 
ــا وجـــــــود فـــجـــوة  ــ ــــحـ ــــن األعـــــمـــــال بــــــات واضـ مـ
بـــن الــتــعــهــدات واآلمـــــال املــقــدمــة مـــن جــانــب، 
ــة املــــخــــابــــرات واألمــــــــن الــــوطــــنــــي مــن  ــلـــطـ وسـ
ــتـــراض الــجــهــتــن عــلــى عــدد  جــانــب آخــــر، واعـ

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــدأت فـــي مــصــر، أمــــس الــخــمــيــس، محاكمة 
ثالثة من املعتقلن في قضية »خلية األمل«، 
ــؤاد وحـــســـام  ــ ــاد الــعــلــيــمــي وهــــشــــام فــ ــ هــــم زيــ
مـــؤنـــس، عــلــى ذمـــة قــضــيــة جـــديـــدة مجهولة 
الحيثيات، وجهت لهم فيها اتهامات بتكدير 
الــســلــم الــعــام، ونــشــر أخــبــار كــاذبــة مــن خــالل 
مجموعة من املنشورات التي تعود لسنوات 
ســابــقــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
انتهاء  بعد  استمرار سجنهم  بهدف ضمان 
فترة الحبس االحتياطي القصوى لهم على 

ذمة قضية »األمل« منذ أيام.
وحــمــلــت الــقــضــيــة الــجــديــدة رقـــم 957 لسنة 
ــة طــــــــوارئ، مــــا يــرجــح  ــ ــــن دولــ 2021 جـــنـــح أمـ
الـــحـــكـــم ســـريـــعـــا فــيــهــا عـــقـــب عـــيـــد األضـــحـــى 
غير  نهائي  بحكم  املقبل(  الثالثاء  )يصادف 
قـــابـــل لــالســتــئــنــاف، بــمــا يــكــفــل تــقــنــن إبــقــاء 
محبسهم  فــي  األمـــل«  »خلية  متهمي  جميع 
لــفــتــرة غــيــر مــعــروفــة، مــع رفـــض الــوســاطــات 
وإعالمية  تبذلها شخصيات سياسية  التي 
لإلفراج عنهم، وذلــك بعد ترويج وعــود عدة 

في الشهور املاضية إلخالء سبيل بعضهم.
وبـــذلـــك، تـــكـــون قـــد اتــضــحــت اســتــراتــيــجــيــة 
الــنــظــام الـــجـــديـــدة لــاللــتــفــاف عــلــى الــوعــود 
الدبلوماسين  مــن  ممثلوه  يعطيها  الــتــي 
في  للمسؤولن  العامة  املخابرات  وقيادات 
الــخــارج، وقــيــادات األمــن الوطني للوسطاء 
فــي الــداخــل، بتعامل أكــثــر مــرونــة مــع ملف 
ــع تــنــامــي  ــ ــقــــوق اإلنــــــســــــان، بــــالــــتــــزامــــن مـ حــ
األميركية  واإلدارة  النظام  بــن  االتــصــاالت 
ــو بـــايـــدن  ــيـــس جــ ــرئـ ــديــــث الـ ــدة، وحــ ــديــ ــجــ الــ
الشهر  بلينكن،  أنــتــونــي  خارجيته  ووزيـــر 
ملناشدات  االستجابة  املاضي، عن ضــرورة 
ــي الــــبــــالد.  تـــحـــســـن أوضـــــــــاع الــــحــــريــــات فـــ

مـــن الـــنـــقـــاط الـــخـــاصـــة بـــاســـتـــبـــدال عــقــوبــات 
الـــحـــبـــس وتـــخـــفـــيـــف اإلعــــــــــدام، وتــركــيــزهــمــا 
في  وتــرويــجــهــا  تسويقها  طريقة  على  أكــثــر 
الخارج، رابطة إياها بالخطوات التي تبذلها 
لتحسن صورتها في العواصم الغربية دون 
تــحــقــيــق تــقــدم يــذكــر عــلــى الــصــعــيــد املــحــلــي، 
ومن بينها استمرار إصــدار قــرارات بإخراج 
منظمات، ليس لها نشاط وال تمارس العمل 
الحقوقي في األســاس، من قائمة االتهام في 
ــدار قـــرارات  ــ قضية الــتــمــويــل األجــنــبــي، وإصـ
العادين ال  الجنائين  السجناء  عفو تشمل 

السياسين.
وأشارت املصادر إلى فشل جميع املناقشات 
املجال  لفتح  أســاســيــن  ملفن  حلحلة  حــول 
ــد لــلــتــعــامــل  ــ ــديـ ــ ــهــــد جـ الـــــعـــــام وتــــأســــيــــس عــ
الــحــقــوقــي. أول تــلــك املــلــفــات إنــهــاء املــالحــقــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة لــلــنــشــطــاء الـــحـــقـــوقـــيـــن وإغـــــالق 
قــضــيــة الــتــمــويــل األجــنــبــي تــمــامــا، وثــانــيــهــا 
اإلنترنت والصحف  الحجب عن مواقع  رفــع 
الــرقــمــيــة، والــتــي يبلغ عــددهــا أكــثــر مــن 600، 
بــحــســب تـــقـــديـــرات »مـــؤســـســـة حـــريـــة الــفــكــر 
والتعبير«، لكن مع مراعاة أن تكون األولوية 
فــي الــعــمــل عــلــى رفـــع الــحــجــب لــلــمــواقــع التي 
تـــبـــث مــــن داخــــــل مـــصـــر. أمـــــا املـــلـــف الـــثـــالـــث، 
أبــدوا  الدائمة قد  الــذي كــان أعضاء باللجنة 
فيرتبط  أيضا،  بشأنه  للحديث  استعدادهم 
بسحب مــشــروع قــانــون األحـــوال الشخصية 
وإطــالق حــوار مجتمعي بشأن قانون عادل 
لــأســرة يــكــفــل الــحــقــوق املــتــســاويــة للنساء، 
وقد تحقق فيه تقدم ملحوظ، بوقف مناقشة 
املــشــروع، وتــم طــرح عــدة مــشــروعــات قوانن 
النظام صــورة الحرص على تمكن  إلكساب 
املــــرأة وحــمــايــتــهــا، ومــنــهــا مــشــروع الــقــانــون، 
ــق عــلــيــه مــجــلــس الــــنــــواب نــهــائــيــا  ــ ــــذي وافــ الــ

أخيرا، لتغليظ عقوبة التحرش.

وتــعــتــبــر اســتــراتــيــجــيــة تــــدويــــر املــعــتــقــلــن 
مــجــرد حبسهم  املحاكمة، ولــيــس  بــواســطــة 
في قضايا جديدة، أحدث وسائل استغالل 
يتكرر  أن  يستبعد  وال  القانونية.  الثغرات 
األمر مع الخبير االقتصادي يحيى حسن 
عــبــدالــهــادي، الـــذي كــان قــد أكــمــل عــامــن في 
الــحــبــس االحـــتـــيـــاطـــي، عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة 
مــــارس/آذار  بحلول  فيها،  املتهم  األصــلــيــة 
املـــاضـــي. وفــــي األســـابـــيـــع األخــــيــــرة، فــوجــئ 
بــتــوجــيــه اتــهــامــات جــديــدة لــه فــي القضية 
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من النشطاء السياسين الذين ال يجمعهم 
شـــيء إال مــعــارضــة الــنــظــام، وعــلــى رأســهــم 
عـــــالء عـــبـــدالـــفـــتـــاح، كـــمـــا حـــــدث ســـابـــقـــا مــع 
سنطاوي،  سمير  أحــمــد  الــيــســاري  الباحث 
الــذي تــم اعتقاله منذ بضعة أشــهــر، وبــداًل 
من إخالء سبيله أحيل ملحاكمة سريعة نتج 
عنها الحكم عليه بالسجن 4 سنوات بسبب 
ــواقـــع الــتــواصــل  مـــنـــشـــورات قــديــمــة عــلــى مـ
ــك الــقــضــيــة  ــريـ ــــع عــــــدم تـــحـ ــاعــــي، مـ ــمــ ــتــ االجــ

األصلية التي اعتقل على أساسها.
الجديد«،  »العربي  لـ أمنية،  مــصــادر  وذكـــرت 
أن ضباط األمن الوطني في السجون عقدوا 
لقاءات خالل األسابيع املاضية مع عدد من 
املعتقلن السياسين البارزين، ومنهم بعض 
أمــس، لالتفاق معهم  بــدأت محاكمتهم  ممن 
على طريقة التعاطي املستقبلية مع األحداث 
وإمــالء بعض الشروط عليهم، مثل االبتعاد 
ــيـــرة لــلــجــدل،  ــثـ عــــن الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة املـ
وعدم الحديث في وسائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي، وتلقى بعضهم وعودًا باإلفراج 
عــنــهــم. ثـــم عــــاد الـــضـــبـــاط لــيــعــقــدوا لـــقـــاءات 
ــخــذ قــرار 

ُ
جــديــدة مــعــهــم، وبــــدون مــقــدمــات ات

بــعــدم خــروجــهــم، وتــدبــيــر وســيــلــة الســتــمــرار 
ــرار منع  اعــتــقــالــهــم. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن قــ

تنوعت  السياسين  املعتقلن  بعض  خــروج 
ــا بـــن عـــقـــاب لــلــبــعــض عــلــى عــدم  أســـبـــابـــه، مـ
خالل  سماعها  املطلوب  اإلجــابــات  تقديمهم 
اجتماعهم بضباط األمن الوطني، أو كعقاب 
على تصريحات ومنشورات معارضة ملقربن 
منهم على مواقع التواصل االجتماعي. لكن 
أنه  ذاتها،  املصادر  الرئيس، بحسب  السبب 
بضرورة  البعض  مطالبة  من  النقيض  على 
ــداث انـــفـــراجـــة حــقــيــقــيــة لــتــوحــيــد الــصــف  ــ إحــ
أزمــة  فترة  فــي  السياسية  الخالفات  وتــالفــي 
ــة املــســتــقــرة حاليا  ســـد الــنــهــضــة، فـــإن الـــرؤيـ
لـــدى املــخــابــرات الــعــامــة تــحــديــدًا تتمثل في 
تــأجــيــل أي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا فــتــح املــجــال 
العام، إلى حن خفوت أزمة سد النهضة، أو 
حلها نهائيا. ويسود االعتقاد لدى البعض 
واإلعـــالمـــيـــة في  الــســيــاســيــة  اآلراء  تــعــدد  أن 
حمد 

ُ
هـــذه الــقــضــيــة ربــمــا يـــؤدي ملــشــاكــل ال ت

عقباها، وإثارة مخاوف املواطنن والتشكيك 
في صحة سياسات وقرارات النظام املتخذة 
سلفا، وعلى رأسها اتفاق املبادئ، واملطالبة 

بمحاسبة سياسية شفافة عليه.
ــة تتجه  ــرؤيــ الــ ــادر أن هــــذه  املــــصــ ــافــــت  وأضــ
إلــى أن كــل هــذه اآلثـــار السلبية على النظام 
ســتــكــون نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة ألي تـــراجـــع عن 
مــســتــوى الــقــمــع الـــحـــالـــي، بــمــا جــعــل دائــــرة 
الــرئــيــس تــمــضــي فـــي االكــتــفــاء بــالــتــحــركــات 
الدعائية غير املؤثرة على املجال العام، مثل 
املجهولن  املعتقلن  عــشــرات  سبيل  إخـــالء 
في قضايا تظاهرات ومخالفات بناء، تعود 
لــلــفــتــرة مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019 وحــتــى 
لــهــا بــاعــتــبــارهــا خــطــوات  اآلن، والـــتـــرويـــج 
ــيـــة، مــــن خـــــالل بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــابـ إيـــجـ
ــطــــت مـــصـــادر  ــيـــة. وربــ ــابـ ــيـ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
ــرار غـــلـــق املـــجـــال  ــمـ ــتـ أمـــنـــيـــة بــــن أســــبــــاب اسـ
الجديدة  االستراتيجية  في  والتوسع  العام 

فشلت جميع المناقشات 
في حلحلة ملف 

فتح المجال العام  

تنوعت أسباب قرارات 
منع خروج بعض 

المعتقلين السياسيين
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  شرق
      غرب

اغتياالت في درعا
كشف الناشط محمد الشلبي، أمس 
الــخــمــيــس، أن مــحــمــد ســعــد الــديــن 
ــة )الـــرفـــاعـــي( وطــفــلــه زيــن  الــــدراوشــ
ــوام قــتــال،  ــ الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 10 أعــ
وأصيب ابن شقيقه البالغ 15 عاما 
بـــجـــروح خــطــيــرة، إثـــر اســتــهــدافــهــم 
بـــــالـــــرصـــــاص مــــــن قــــبــــل مــســلــحــن 
ــتــــراض  ــعـــد اعــ ــهـــولـــن، وذلـــــــك بـ مـــجـ
ســيــارتــهــم بــالــقــرب مــن ســاحــة بلدة 
الــغــاريــة الــشــرقــيــة، شــرقــي درعـــا في 
ــة. ونـــجـــا إســمــاعــيــل الـــقـــداح  ســــوريــ
ــاســــن الـــــــــدوس، الـــقـــيـــاديـــان فــي  ويــ
الــــــلــــــواء الــــثــــامــــن الــــتــــابــــع لــلــفــيــلــق 
الــخــامــس املـــدعـــوم مـــن روســـيـــا، من 
ــهــدفــت 

ُ
مــحــاولــة اغـــتـــيـــال، حـــن اســت

ــة عــلــى  ــفـ ــاسـ ــبـــوة نـ ــعـ ســـيـــارتـــهـــمـــا بـ
طريق دمشق – درعا.

)العربي الجديد(

وفاة المعارض السوري 
عبد الحميد األتاسي

ــي املــــــعــــــارض الــــــســــــوري عــبــد  ــ ــوفـ ــ تـ
الــحــمــيــد األتــــاســــي مـــســـاء أول مــن 
أمـــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــفــرنــســيــة بــاريــس عــن عــمــر يناهز 
ــــي، املــــولــــود في  ــاسـ ــ 89 عـــامـــا. واألتـ
حـــي بـــاب هـــود فـــي مــديــنــة حــمــص، 
كان مناصرًا للثورة الجزائرية ضد 
االستعمار الفرنسي. وغادر سورية 
نظام  معارضته  بسبب   1976 عــام 
الـــبـــعـــث والـــرئـــيـــس الــــراحــــل حــافــظ 
ــان مــن أعــضــاء »املجلس  األســــد. وكـ

الوطني السوري« املعارض.
)العربي الجديد(

أردوغان: الشعب أحبط 
محاولة غزو تركيا 

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  اعتبر 
أردوغان )الصورة(، أمس الخميس، 
أن إفــشــال املــحــاولــة االنــقــالبــيــة في 
15 يوليو/ تموز 2016، هو عنوان 
والعدل  الباطل  على  الحق  انتصار 
عــلــى الــظــلــم. وأضـــــاف فـــي كــلــمــة له 
خالل مشاركته في فعاليات إحياء 
االنقالب  ملحاولة  الخامسة  الذكرى 
ــتـــركـــي بــالــعــاصــمــة  فــــي الـــبـــرملـــان الـ
التركي استطاع  »الشعب  أن  أنقرة، 
صــّد املــحــاولــة االنــقــالبــيــة، وإحــبــاط 
محاولة غزو تهدف لالستيالء على 

تركيا«.
)األناضول(

السودان يشرح لروسيا 
أضرار سد النهضة

قدم السودان، أمس الخميس، إلى 
 حول أضرار 

ً
روسيا، شرحا مفّصال

النهضة على  لسد  األحــــادي  املـــلء 
البالد. وجــاء ذلك خالل لقاء جمع 
الخارجية السودانية مريم  وزيــرة 
الطبيعية  ــوارد  ــ املــ بـــوزيـــر  املـــهـــدي 
والبيئة الروسي ألكسندر كازولف، 
في العاصمة موسكو. وذكــر بيان 
الــســودانــيــة، أن املهدي  الــخــارجــيــة 
 حــــول 

ً
»قـــــــّدمـــــــت شـــــرحـــــا مــــفــــصــــال

وفــوائــده  التاريخية  الــســد  خلفية 
ــل املـــفـــاوضـــات  ــراحــ وأضـــــــــراره، ومــ
ومواقف السودان، وأسباب رفضه 
 عن مبررات 

ً
للملء األحادي، فضال

ــل إلــــــــى اتــــفــــاق  ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأهـ
قانوني ملزم«.

)األناضول(

... ويدرس اللجوء 
لمجلس حقوق اإلنسان

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، 
مــريــم الـــصـــادق املــهــدي )الـــصـــورة(، 
أمس الخميس، في مقابلة صحافية، 
أن بالدها »تــدرس إمكانية التوجه 
إلى مجلس حقوق اإلنسان األممي 
بــســبــب تـــصـــرفـــات إثـــيـــوبـــيـــا بــشــأن 
ســد الــنــهــضــة«. وذكــــرت فــي مقابلة 
مـــع وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة: 
»السودان يلجأ إلى جميع الوسائل 
فــيــهــا  بـــمـــا  ــة،  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ املـ واألدوات 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة. لــديــنــا فــريــق 
كامل يعمل على هذا. لدينا إمكانية 
التوجه إلى مجلس حقوق اإلنسان 

التابع لأمم املتحدة«.
)األناضول(

ضحايا بقصف على بلدة إبلين في جبل الزاوية )عبد العزيز قطاز/فرانس برس(

انتشرت مليشيات تابعة لحفتر في الجنوب أخيرًا )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(
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      غرب

الجزائر: تبون يعفو 
عن عشرات الناشطين

ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــــجـ ــيــــس الـ أصـــــــدر الــــرئــ
املــجــيــد تــبــون، مــســاء أول مــن أمــس 
ــاء، عــفــوًا رئــاســيــا شــمــل 101  ــعـ األربـ
ناشط كانت قد تمت إدانتهم بتهم 
تــتــعــلــق بــالــتــجــمــهــر غــيــر املــرخــص. 
وأفــــــاد بـــيـــان لــلــرئــاســة الــجــزائــريــة 
بـــأن تــبــون أصـــدر قـــرار عــفــو عــن 30 
مــحــبــوســا مـــن املــحــكــوم عــلــيــهــم في 
قضايا التجمهر واإلخالل بالنظام 
الـــعـــام، إضـــافـــة إلــــى إقــــــراره تــدابــيــر 
لـــفـــائـــدة 71 نــاشــطــا تــمــت إدانــتــهــم 
بــاألفــعــال نــفــســهــا خـــالل تــظــاهــرات 

الحراك الشعبي.
)العربي الجديد(

واشنطن تدعو للتحقيق 
بالعنصرية في أميركا

رحــــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــيــركــي 
مجلس  بتشكيل  بلينكن  أنــتــونــي 
ــم  ــع لـــأمـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان الـ
ــرًا، مــجــمــوعــة خــبــراء  ــيــ املـــتـــحـــدة أخــ
ــال الــعــنــف  ــمـ مــكــلــفــة بــالــنــظــر فـــي أعـ
ــة ضـــد  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــا الــ ــهــ ــبــ ــكــ ــرتــ الــــــتــــــي تــ
»أشـــخـــاص أصــولــهــم أفــريــقــيــة« في 
الـــعـــالـــم. ودعــــــا بــلــيــنــكــن فــــي بـــيـــان، 
لأمم  الخاصن  املقررين  من  اثنن 
املتحدة واملتخصصن في األشكال 
الواليات  إلى  للعنصرية  املعاصرة 
املــتــحــدة لــدراســة ســجــل أمــيــركــا في 
األميركين  ضــد  العنصرية  مــجــال 

من أصل أفريقي.
)فرانس برس(

مايك بنس يحذر 
من الصين

حــــذر مـــايـــك بـــنـــس، نـــائـــب الــرئــيــس 
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
أن  مـــــن  األربـــــــعـــــــاء،  أمـــــــس  مـــــن  أول 
ــــي طـــريـــقـــهـــا ألن تــصــبــح  الــــصــــن فـ
لــلــشــر« تشكل خطرًا  »إمــبــراطــوريــة 
ــات املــتــحــدة أكـــبـــر مما  عــلــى الــــواليــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحــ كــــان يــمــثــلــه االتــ
ــبـــاردة. ودعـــا بنس  خـــالل الــحــرب الـ
في كلمة له في مؤسسة »هيريتيج 
فـــاونـــديـــشـــن«، الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
إلى مواجهة الصن بقوة أكبر على 
جــبــهــات عــــدة بــمــا فـــي ذلــــك مــصــدر 
ــــروس كـــــورونـــــا و»االســــتــــعــــمــــار  ــيـ ــ فـ
الجديد« للدولة اآلسيوية العمالقة.
)فرانس برس(

كابول ـ صبغة اهلل صابر

مــع إعـــالن الـــواليـــات املــتــحــدة ســحــب جميع 
قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/

أيلول املقبل، بدأت األوضــاع تتغير بسرعة 
فــي الــبــالد، إذ وســعــت حــركــة »طــالــبــان« من 
املاضين،  الشهرين  خــالل  سيطرتها  رقعة 
وهي تدعي أنها سيطرت على 150 مديرية 
من أصل 388، ما جعلها تستحوذ على 85 
في املائة من أراضي أفغانستان، وهو األمر 
أما  الداخلية األفغانية.  الذي رفضته وزارة 
الــحــكــومــة األفــغــانــيــة فــظــهــر أنــهــا تــتــصــرف 
ــر مــــــــــــدروس، بــعــد  ــ ــيـ ــ بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي وغـ
استسالم مئات من عناصر الجيش واألمن 
للحركة، باإلضافة إلى إقدامها على تشكيل 
ــادة  ــ مــلــيــشــيــات يـــقـــودهـــا أمـــــــراء الــــحــــرب وقـ
األمــر في  السابقون، ووضعها هذا  الجهاد 

إطار االنتفاضة الشعبية ضد »طالبان«.
ــن االنــــتــــقــــادات املــوجــهــة  وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
لــتــلــك الــخــطــوة مـــن قــبــل الـــزعـــمـــاء القبلين 

ــيـــن، خـــصـــوصـــا أنـــهـــا لــــم تــغــيــر  ــيـــاسـ والـــسـ
مــوازيــن الــقــوة حــتــى اآلن، فـــإن املــالحــظ هو 
الهزارة )املكون الشيعي  أقلية  التزام زعماء 
نشاطا  األكــثــر  كانت  التي  أفغانستان(،  فــي 
ــة،  ــيـ ــاضـ ــد الــــحــــركــــة خــــــالل الــــســــنــــوات املـ ــ ضـ
الــــصــــمــــت حــــيــــال مـــــا يـــحـــصـــل فـــــي الــــبــــالد، 
وتــحــديــدًا حـــول خــطــوة الــحــكــومــة بتحريك 
املليشيات. كما ساد الصمت حتى بن كبار 
العرقية،  هــذه  مــن  الحكومة  فــي  املــســؤولــن 
ومــنــهــم الــنــائــب الــثــانــي لــلــرئــيــس األفــغــانــي 
مــحــمــد ســـــروردانـــــش، ومــســتــشــار الــرئــيــس 
»الــوحــدة«  زعــيــم حــزب  السياسية  للشؤون 
الرغم من  حاجي محمد محقق، وذلــك على 
أن بـــاقـــي الــســيــاســيــن، وحـــتـــى مــعــارضــن 
ــانــــي أشـــــــرف غــــنــــي، وقـــــادة  ــغــ لـــلـــرئـــيـــس األفــ
الجهاد السابقن، أعلنوا وقوفهم إلى جانب 

القوات املسلحة.
وأثار سقوط مناطق تقطنها أقلية الهزارة، 
علي  بارسا وشيخ  ســرخ  مديريتا  وبينها 
فـــي وادي غــوربــنــد فـــي إقــلــيــم بـــــروان قــرب 
كابول أخيرًا، بيد »طالبان« دون أي معركة 
تــــســــاؤالت كـــثـــيـــرة، فــيــمــا تـــحـــدث مــراقــبــون 
عــن احــتــمــال وجـــود تــوافــق مــا بــن الحركة 
والـــهـــزارة. وقـــال املــولــوي شــاه محمد، وهو 
»العربي الجديد«،  من سكان وادي غوربند لـ
إن »هناك تفاهما وتوافقا حصال بن حركة 
ولعل  الشيعية.  األقلية  أبناء  وبــن  طالبان 
ــدور، ألنــنــا كنا نتوقع  إيـــران قــامــت بــهــذا الــ
أن تقف تلك العرقية في وجه طالبان بقوة 
الــســابــق. ولكننا الحظنا أن  كما كــانــت فــي 
أكثر  بطالبان  يرحبون  املناطق  تلك  أبــنــاء 

كـــمـــا أحـــــــرزت »طــــالــــبــــان« تـــقـــدمـــا فــــي إقــلــيــم 
ــبــــالد، وهــــو مـــركـــز ألقــلــيــة  بـــامـــيـــان وســــط الــ
الهزارة. وسبق أن تجول املولوي أمير خان 
مــتــقــي، مــســؤول »الـــدعـــوة واإلرشـــــاد« وأحــد 
أعــضــاء هيئة الــتــفــاوض فــي »طــالــبــان«، في 
مناطق تقطنها عرقية الهزارة. وقال متقي، 

من أبناء مناطق أخرى، وهو أمر استغربه 
كثر«. وأعرب عن اعتقاده بأن »التقارب بن 
طــالــبــان وأقــلــيــة الـــهـــزارة يــعــود إلـــى عــالقــة 
إيــران بطالبان. كما أن عــداء تنظيم داعش 
كان من أهم األسباب وراء التقارب والتفاهم 
بــن هــذا املــكــون العرقي وطــالــبــان«، مشيرًا 
إلى أن »تنظيم داعش كان يستهدف، خالل 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، أبـــنـــاء عــرقــيــة الـــهـــزارة 
بــشــكــل مــمــنــهــج وخـــطـــيـــر، وكـــانـــت طــالــبــان 
تــديــن كـــل تــلــك االعــــتــــداءات وتــتــعــاطــف مع 
الــقــادم  الخطر  فــإن  وبالتالي  العرقية.  تلك 
طــالــبــان وإنما  الــهــزارة ليس  إلــى  بالنسبة 
ــة مـــواجـــهـــة  ــل إعــــــــالن الــــحــــركــ ــعــ داعـــــــــش، ولــ

التنظيم يريح أبناء عرقية الهزارة كثيرًا«.

فــي تصريح أمـــام زعــمــاء لأقلية أخــيــرًا، إن 
الحركة ستقوم بحماية جميع املواطنن بال 
كما  للجميع،  حــقــوقــا  وستعطي  اســتــثــنــاء، 
إسالمية  حــكــومــة  إلـــى تشكيل  أنــهــا تسعى 

تشاركية، تضم جميع القبائل والعرقيات.
وتــزامــن هــذا األمــر مــع تقدم »طــالــبــان« على 
الحدود مع إيــران، حيث سيطرت على عدة 
مــديــريــات فــي إقــلــيــم هـــرات املــجــاور إليـــران، 
ومعبري إسالم قلعة والفارابي الحدودين. 
وتشير كل تلك التطورات إلى وجود عالقات 
وطــــيــــدة بــــن الـــحـــركـــة وطـــــهـــــران، ال ســيــمــا 
ــيـــرة جــمــعــت »طـــالـــبـــان« والــحــكــومــة  أن األخـ

األفغانية في العاصمة اإليرانية أخيرًا.
وقــال األكــاديــمــي والباحث عبد الــقــادر عبد 
»العربي الجديد«، إنه ال تخفى  الله هروي، لـ
ــران  ــ ــد الـــعـــالقـــات الـــوطـــيـــدة بــــن إيـ ــ عـــلـــى أحـ
و»طــالــبــان« ودعــم طهران للحركة. وأضــاف 
»كان السبب وراء ذلك، قبل اتفاق الدوحة )في 
كانت  طالبان  أن  2020(، هو  فبراير/شباط 
تقاتل أميركا، وكان هذا في مصلحة إيران. 
الدوحة  اتفاق  بعد  بينهما  العالقة  وبقيت 
بن طالبان وواشنطن، مع اختالف السبب، 
إذ إن إيــران تــرى أن الحركة أصبحت واقعا 
مهما في أفغانستان ال يمكن التغاضي عنه. 
كما تــزعــم طــهــران أن طــالــبــان قــد تصل إلى 
سدة الحكم، وبالتالي فإن العالقات الجيدة 
معها ستكون في صالحها«، مشيرًا إلى أن 
»الهزارة في الغالب يتبعون سياسات إيران 
في املنطقة«. كما ال يستبعد هــروي وجود 
تــوافــقــات بــن الــعــرقــيــة والــحــركــة، مــا يشكل 

تحديا كبيرًا للحكومة األفغانية.

شروط »تعجيزية«

عودة 
لعمامرة إلى 

الخارجية

»العربي  أن مصدرًا في الرئاسة األفغانية أكد، لـ
الـــجـــديـــد«، أن الــســيــاســيــن لـــن يـــشـــاركـــوا في 
الوقت الراهن في املؤتمر، موضحا أنه يمكن 
مــنــاقــشــة الــقــضــيــة بــعــد عــيــد األضـــحـــى، الـــذي 
يصادف في 20 يوليو/تموز الحالي. وشارك 
العاصمة  في  غني،  أشــرف  األفغاني  الرئيس 
الــدولــي حول  األوزبــكــيــة طشقند، فــي املؤتمر 
االتــصــال اإلقليمي بــن وســط وجــنــوب آسيا، 
الـــذي انــطــلــق أمـــس الــخــمــيــس ويــخــتــتــم الــيــوم 
الجمعة، فيما يثير تدهور الوضع األمني في 
أفغانستان مخاوف من أزمة الجئن جديدة. 
والـــتـــقـــى غــنــي عــلــى هـــامـــش الــــزيــــارة نــظــيــره 
األوزبــــكــــي شــوكــت مــيــرضــيــايــف ومــســؤولــن 
دولين. ورافق الرئيس األفغاني كل من وزير 
الخارجية محمد حنيف أتمر، والقائم بأعمال 
وزير املالية خالد باينده، ومسؤولون آخرون. 
وقال دبلوماسي، في تصريح بشأن االجتماع 
الذي يستمر يومن: »ستركز االجتماعات في 

أساسا بحسابات سياسية وصراع املحاور 
داخـــــل نـــظـــام الــحــكــم فـــي الـــجـــزائـــر. وتــذهــب 
بعض هذه التفسيرات إلى أن هذا التغيير له 
عالقة باصطفاف كل وزير، فالوزير السابق 
ــان الجيش  ــ مــحــســوب عــلــى جــنــاح قــائــد أركـ
واألخير  قايد صالح،  أحمد  الفريق  السابق 
اســتــقــدمــه مــن نــيــويــورك لــشــغــل الــخــارجــيــة، 
بينما ُيحسب لعمامرة الذي سبق له العمل 
فــي واشــنــطــن وبـــاريـــس، عــلــى جــنــاح القائد 
السابق لالستخبارات الفريق محمد مدين، 
والذي يبدو أنه بات في الوقت الحالي أكثر 
. ويمكن مالحظة أن رحيل لعمامرة من 

ً
ثقال

الخارجية عام 2017، تزامن مع إقالة محمد 
بوتفليقة  محيط  وكـــان  منصبه،  مــن  مــديــن 
الــــذي هــنــدس حــكــومــة 2017، قـــد عــمــد قبل 
الخارجية برأسن، لعمامرة  إلى وضع  ذلك 
وعبد القادر مساهل كوزير مكلف بالشؤون 

املغاربية واألفريقية والجامعة العربية.
الشعبي،  الحراك  وانــدالع  لكن ظروفا طارئة، 
دفــعــا مــحــيــط بــوتــفــلــيــقــة فـــي 11 مــــــارس/آذار 
الذي  بلعمامرة  مجددًا  االستعانة  إلــى   2019
السياسية  النخب  مــن  تعاطفا  قــد كسب  كــان 
وبسبب  والدبلوماسية  السياسية  لكفاءته 
طريقة استبعاده عام 2017، وتم تعيينه نائبا 
وكلفته  بـــدوي،  الــديــن  نــور  الحكومة  لرئيس 

كابول، إسالم أباد ـ العربي الجديد

ــبــــان« مــــا يــشــبــه  ــالــ ــة »طــ ــركـ قـــدمـــت حـ
ــة لــلــحــكــومــة  ــزيـ ــيـ ــعـــجـ ــتـ الــــــشــــــروط الـ
األفغانية من أجل وقف إطالق النار 
في البالد ملــدة 3 أشهر، مطالبة بــاإلفــراج عن 
نــحــو 7 آالف ســجــن لــــدى الــســلــطــة، وشــطــب 
السوداء  الالئحة  الحركة من  قــادة في  أسماء 
لــأمــم املــتــحــدة، فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه 
هجومها الــواســع عــلــى الــعــديــد مــن األراضـــي 
األفــغــانــيــة. وأعــلــن وزيـــر اإلعـــالم الباكستاني 
فــواد شــودري، أمس الخميس، أن إســالم أباد 
تــعــتــزم عــقــد مــؤتــمــر بــشــأن الـــســـالم األفــغــانــي 
قريبا. وأوضح، في تغريدات، أن رئيس الوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خــــان اتـــصـــل بــالــرئــيــس 
األفـــغـــانـــي الــســابــق حــامــد كـــــرزاي بــشــأن هــذا 
األمــر، موضحا أنه تم دعــوة كــرزاي وعــدد من 
السياسين األفغان للمشاركة في املؤتمر، إال 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــزائــــري  ــة الــــجــ ــيــ بــــــدأ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
رمطان لعمامرة، العائد إلى منصبه 
بــعــد أربــــع ســـنـــوات مـــن تــحــيــيــده من 
ــعـــد ســنــتــن مــــن اســـتـــبـــعـــاده مــن  الــــــــــوزارة، وبـ
آخــــر حــكــومــة لــلــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، أول تحركاته الدبلوماسية، بإجراء 
سلسلة اتصاالت هاتفية مع عدد من نظرائه 
في تونس ومصر وليبيا، واستقباله وفدًا من 
نواب البرملان املمثلن للجالية الجزائرية في 
الــخــارج، ومشاركته أمــس األول األربــعــاء في 

مؤتمر دول عدم االنحياز.
يــــرث لــعــمــامــرة عـــن ســلــفــه صـــبـــري بـــوقـــادوم 
ملفات ثقيلة وحساسة بالنسبة للدبلوماسية 
الجزائرية، وفي وضع سياسي معقد داخليا 
في  األزمــة  ملفات  بشأن  وإقليميا، خصوصا 
مالي وليبيا والتوترات في النيجر، والعالقات 
املتوترة مع املغرب املرتبطة بتطورات النزاع 
السياسية  السلطة  كانت  وإذا  الصحراء.  في 
فـــــي الــــجــــزائــــر تـــــراهـــــن عـــلـــى ثـــقـــل وعــــالقــــات 
لـــعـــمـــامـــرة، لـــدفـــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
نحو انخراط أكبر ولعب دور أكثر بــروزًا في 
ملجموعة  عضويته  فــإن  اإلقليمية،  القضايا 
األزمات الدولية ورصيده كدبلوماسي دولي 
عامل فــي مجال الــســالم، وكــونــه كــان مرشحا 
عام  ليبيا  إلــى  املتحدة  األمـــم  مبعوث  ليكون 
رغبة  على  مؤشرًا  تعطي  عوامل  كلها   ،2020
دبلوماسيتها ضمن نفس  إبقاء  في  الجزائر 
الــنــســق كــقــوة هـــادئـــة ومــســاهــمــة فـــي حلحلة 

املشاكل، أكثر منها دبلوماسية مناوشة.
الــجــزائــر،  فــي  املحللن  مــن  للكثير  بالنسبة 
فإنه ال توجد أسباب واضحة دفعت الرئيس 
عـــبـــد املـــجـــيـــد تــــبــــون إلـــــى إعــــــــادة اســـتـــدعـــاء 
صبري  السابق  الوزير  واستبعاد  لعمامرة 
قـــــّدم أداء  ــادوم، خــصــوصــا أن األخـــيـــر  ــ ــوقـ ــ بـ
ــارس/ ــ ــ الفــــتــــا مــــنــــذ تــــولــــيــــه املــــنــــصــــب فـــــي مـ

آذار 2019، ونــجــح إلــى حــد مــا فــي اســتــدراك 
الجزائر  فها غياب 

ّ
التي خل الفراغات  بعض 

السبع  السنوات  اإلقليمي خــالل  املشهد  عن 
ــيـــرة مـــن حــكــم بــوتــفــلــيــقــة. كــمــا عـــزز من  األخـ
وجود الجزائر في املشهد الليبي وفي مالي 
والــنــيــجــر، وحــســم تــحــالــفــات مــهــمــة لصالح 
ــة مــهــمــة  ــ ــــي دولــ الـــجـــزائـــر مــــع إســـبـــانـــيـــا، وهـ
بالنسبة لــلــجــزائــر فــي عــالقــة بــالــصــراع مع 
املــغــرب وقضية الــصــحــراء، ومــع تركيا التي 
تــطــورت الــعــالقــات الــجــزائــريــة مــعــهــا بشكل 
الفت في السنتن األخيرتن. لكن التفسيرات 
جمع على أن استبعاد بوقادوم 

ُ
السياسية ت

ــاألداء  ــ ــة لــهــمــا بــ وعـــــــودة لـــعـــمـــامـــرة، ال عـــالقـ
مرتبط  ذلــك  لكن  وتقييماته،  الــدبــلــومــاســي 

وستشمل  أفغانستان  مستقبل  على  طشقند 
دبــلــومــاســيــة مــكــثــفــة«. وكـــشـــف عــضــو فــريــق 
الــتــفــاوض الــحــكــومــي املـــشـــارك فــي مــحــادثــات 
ــبــــان«، نـــــادر نـــــــادري، أمــس  ــالــ الـــســـالم مـــع »طــ
 الــحــركــة اقــتــرحــت وقــفــا إلطــالق 

ّ
الــخــمــيــس، أن

الــنــار ملـــدة ثــالثــة أشــهــر، مــقــابــل إطـــالق ســراح 
ــادري، في  ــ نــحــو ســبــعــة آالف ســجــن. وقــــال نــ
 
ّ
مؤتمر صحافي، »إنه طلب كبير«، مضيفا أن
في  قــادة  أسماء  أيضا شطب  تريد  »طالبان« 

الحركة من الالئحة السوداء لأمم املتحدة.
بالتوازي مع ذلك، اتهمت الحكومة األفغانية، 
أمــــس الــخــمــيــس، حـــركـــة »طـــالـــبـــان« بــتــدمــيــر 
260 مــبــنــى حــكــومــيــا بـــعـــد ســيــطــرتــهــا عــلــى 
املديريات املختلفة في األيام املاضية، ما أدى 
إلــى تــوقــف األعــمــال اإلداريــــة بشكل كــامــل في 
الــــذي يشغل  ــادري،  ــ نـ مــنــاطــق مختلفة. وقــــال 
أيضا منصب رئيس اإلصالحات اإلداريــة في 
اإلداريـــة  املباني  الحركة  تدمير   

ّ
إن الحكومة، 

»طالبان«   
ّ
أن مؤكدًا  النظام،  تالشي  إلــى  أدى 

بـــهـــذا الــشــكــل حـــرمـــت 13 مــلــيــون مـــواطـــن من 
الـــخـــدمـــات اإلداريـــــــــة، وأصـــبـــح نــحــو 50 ألــف 
موظف وعامل في الدوائر املختلفة بال عمل، 
 عــن تــوقــف مــشــاريــع تنموية عـــدة. ولم 

ً
فــضــال

ق »طالبان« على إعالن الحكومة هذا.
ّ
تعل

ــك، أعــلــن مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــحــكــومــة  إلـــى ذلــ

الــســلــطــة بــشــرح طبيعة الــوضــع فــي الــجــزائــر 
خالل الحراك الشعبي، وتسويق دولي لفكرة 
كـــانـــت ســتــنــقــذ نـــظـــام بــوتــفــلــيــقــة وحــلــفــائــه، 
وهــــي عــقــد نـــــدوة وطــنــيــة نــهــايــة عــــام 2019، 
وواشنطن  موسكو  فــي  بــذلــك  لعمامرة  وقـــام 

وباريس وبروكسل.
ــــودة  ــة إلــــــى عـ ــبــ ــريــ ــنــــظــــران بـــعـــن الــ ــان يــ ــ ــرفـ ــ طـ
لــعــمــامــرة، أولــهــمــا مــكــّونــات الــحــراك الشعبي 
 بــوتــفــلــيــقــيــا 

ً
ــرى فــــي لـــعـــمـــامـــرة رجــــــال ــ الـــتـــي تـ

حتى  السابق  النظام  إنــقــاذ  وحـــاول  خالصا، 
ــر مـــن مـــراحـــلـــه، وهــو  ــيـ ــع الـــســـاعـــة األخـ فـــي ربــ

ــــوات األمـــن  األفـــغـــانـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، أن قـ
ــتــــعــــادت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــعـــبـــر حـــــدودي  اســ
كبير مــع بــاكــســتــان فــي جــنــوب الــبــالد، كانت 
ــاء املــاضــي،  ــعـ »طــالــبــان« اســتــولــت عــلــيــه األربـ
ــتـــولـــى مــقــاتــلــو  لــكــن الـــحـــركـــة نــفــت ذلـــــك. واسـ
ــداك، وهــو  ــولــ ــبـــان« عــلــى مــعــبــر ســبــن بــ ــالـ »طـ
ثاني أهم معبر حدودي مع باكستان ومصدر 
رئــيــســي لــلــدخــل لــلــحــكــومــة األفـــغـــانـــيـــة. وقـــال 
مسؤول حكومي في إقليم قندهار، حيث يقع 
األفغانية  القوات  إن  »رويترز«  لوكالة  املعبر، 
استعادت السيطرة على السوق الرئيسي في 
املنطقة وإدارة الجمارك، وغيرها من املنشآت 
ساعات  بعد  الحدودية  البلدة  في  الحكومية 
قليلة مــن ســيــطــرة »طــالــبــان« عــلــيــهــا. وأعــلــن 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة تــراجــعــت فـــي الــبــدايــة  أن الـ
للحد من الضحايا بن املدنين وأفراد األمن، 
اآلن عمليات تطهير،  أنها تجري  إلــى  مشيرًا 
لكنه حذر من أن التهديد ال يزال مرتفعا نظرًا 
ألن عـــدد مــقــاتــلــي الــحــركــة يــفــوق قــــوات األمــن 
»طالبان«  باسم  املتحدث  ونفى  املنطقة.  فــي 
ــك، مــوضــحــا أن  ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد صــحــة ذلــ
مقاتلي الحركة ما زالوا يسيطرون على املعبر 
الــحــدودي. وقــال »هــذه مجرد دعــايــة وزعــم ال 

أساس له من حكومة كابول«.
ــــراس الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــن،  واســـتـــخـــدم حـ
أمس الخميس، الغاز املسّيل للدموع لتفريق 
ــانــــوا يـــحـــاولـــون  ــذيــــن كــ مـــئـــات األشــــخــــاص الــ
وقــال  أفغانستان.  مــع  حـــدودي  معبر  اجتياز 
مـــســـؤول أمـــنـــي بــاكــســتــانــي فـــي مــعــبــر سبن 
بـــولـــداك الـــحـــدودي: »حــــاول حــشــد مــؤلــف من 
نحو 400 شخص غير منضبطن يرغبون في 
املرور، عبور الحدود بالقوة. رموا حجارة، ما 
أجبرنا على استخدام الغاز املسّيل للدموع«. 
املعبر  أغلقت  الباكستانية  السلطات  وكانت 
قــبــل يـــوم فــي أعــقــاب ســيــطــرة »طــالــبــان« على 
الجانب األفغاني من الحدود في إقليم سبن 
بــولــداك، وتحقيقهم مــزيــدًا مــن املــكــاســب منذ 
تسريع القوات األجنبية خروجها من البالد. 
وقــال مــســؤول باكستاني مــن حــرس الحدود 
لــم يكن باإلمكان  رغــمــنــا على ضربهم ألنــه 

ُ
»أ

ــح املـــســـؤول  ــ ــنــــاس«. وأوضــ الــســيــطــرة عــلــى الــ
الــحــكــومــي فـــي ســبــن بـــولـــداك جـــمـــاداد خــان 
أن الــوضــع حــالــيــا »تــحــت الــســيــطــرة«. وأعــلــن 
مصدر من »طالبان«، لوكالة »فرانس برس«، 
أنه يتم إجراء محادثات مع باكستان، معربا 

عن أمله بأن يتم فتح الحدود خالل أيام.
الــعــام لأمن  وأعــربــت املتحدثة باسم األمــن 
املــتــحــدة فلورنسا ســوتــو نينو،  الــعــام لــأمــم 
األربــعــاء املــاضــي، عــن قلق األمـــم املــتــحــدة من 
التصعيد العسكري في أفغانستان، وسيطرة 
»طــالــبــان« على معبر سبن بــولــداك. وقــالــت: 
»اطــلــعــنــا عــلــى تــلــك الــتــقــاريــر اإلخــبــاريــة، ومــا 
يمكنني قــولــه هـــو نــعــم، نــحــن قــلــقــون بشكل 
متزايد بشأن التصعيد العسكري في البالد، 
ونحن نفعل ما في وسعنا لضمان استمرار 
وأضافت:  اتــفــاق«.  إلــى  والتوصل  املفاوضات 
ــل تـــفـــاوضـــي، وبــإحــضــار  »فـــقـــط مـــن خــــالل حـ
جميع األطراف إلى طاولة املفاوضات، يمكننا 

إنهاء الصراع هناك«.
ــد الــبــيــت األبـــيـــض، أمــس  مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكــ
الــكــونــغــرس بغية  فـــي  جــــاٍر  الــعــمــل  أن  األول، 
ــرات  ــيــ ــأشــ ــتــ ــح الــ ــنــ ــى مــ ــلــ ــر املـــــوافـــــقـــــة عــ ــريــ ــمــ تــ
لــلــمــتــعــاونــن األفـــغـــان مـــع الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
ــيـــران  ــفــــاء، مـــوضـــحـــة أن رحـــــــالت الـــطـ ــلــ والــــحــ
املــخــصــصــة إلجـــالئـــهـــم ســتــبــدأ فـــي األســـبـــوع 
األخــيــر مــن الــشــهــر الــحــالــي. وقــالــت املتحدثة 
بــاســمــه جــن ســاكــي: »نــعــمــل مــع الــكــونــغــرس 
لتغيير قوانن التفويض بغية تمرير املوافقة 
ــان مع  ــغــ عــلــى الـــتـــأشـــيـــرات لــلــمــتــعــاونــن األفــ
الـــقـــوات األمــيــركــيــة والــحــلــفــاء. نــحــرص على 
تــنــفــيــذ هــــذا األمـــــر بــشــكــل ســـريـــع ومــحــتــرف، 
وقبل خروج القوات من أفغانستان«. وأعلنت 
الــحــلــفــاء« لأفغان  إطـــالق اســـم عملية »مـــالذ 
تعاونوا  ممن  وعائالتهم  واملهتمن  املؤهلن 
 »رحـــالت 

ّ
مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، مــوضــحــة أن

الـــطـــيـــران املــخــصــصــة لـــذلـــك الـــغـــرض تنطلق 
ــارج أفــغــانــســتــان فـــي األســـبـــوع األخـــيـــر من  خــ

يوليو الحالي«.

التمديد لبوتفليقة حتى  ممن حاولوا تنفيذ 
وطنية  نــدوة  بعقد  تنتهي   ،2019 عــام  نهاية 
لــصــيــاغــة اإلصــــالحــــات الــســيــاســيــة الــكــبــرى. 
كما أن لعمامرة دافــع عن نظام بوتفليقة في 
الخارج، من دون أن يكون له أي موقف خارج 
نــســق الــســلــطــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فيه 
رافضة  الــشــارع  في  الجزائري  الشعب  جموع 
الســتــمــرار بوتفليقة فــي الــحــكــم. هــذا مــا دفع 
الــكــثــيــر مـــن مــكــّونــات الـــحـــراك العــتــبــار عـــودة 
لــعــمــامــرة بــأنــهــا أكـــثـــر مـــن اســـتـــفـــزاز لــلــحــراك 
التيار  الثاني فهي قوى  الطرف  أما  الشعبي. 
اإلسالمي في الجزائر، بما فيها الشريكة في 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، والــتــي كــانــت قــد وّجــهــت 
عــام 2019، عندما  للعمامرة  حـــادة  انــتــقــادات 
رسالة  الــحــكــومــة،  لرئيس  نائبا  بصفته  نقل 
إلــــى الـــعـــواصـــم الـــغـــربـــيـــة، مـــفـــادهـــا أن رحــيــل 
بــوتــفــلــيــقــة قـــد يــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــا لــصــعــود 
وفق  الــبــالد،  فــي  السياسي  اإلســـالم  وهيمنة 
تسريبات حينها. وهــو ما دفــع رئيس حركة 
الــرد  إلــى  الـــرزاق مقري  السلم« عبد  »مجتمع 
بشكل حاد على لعمامرة، واتهمه بالتزييف، 
كما رد عليه رئــيــس حــركــة »الــبــنــاء الوطني« 

عبد القادر بن قرينة.
ــيــــة  ــيــــاســ ــــد مــــحــــلــــل الـــــــــشـــــــــؤون الــــســ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
والــدبــلــومــاســيــة الــبــاحــث عــلــي لــخــضــاري، أن 
تؤكد  الــخــارجــيــة،  وزارة  إلــى  لعمامرة  عـــودة 
املنبثق في  التغيير  التراجع عن مسار  حالة 
يمكن  تــراجــع  وهــو   ،2019 فبراير/شباط   22
أن يمتد إلى مراجعة الخطوات الدبلوماسية 
السابقة والتي كان سلفه في املنصب بوقادوم 
قد عمل على تنشيطها في عــدد من املحاور 
التي لم تكن من أولويات السياسة الخارجية 
ــع الـــتـــعـــاون  ــ ــــي مــقــدمــتــهــا دفـ الـــجـــزائـــريـــة، وفـ
عــلــى مــحــور الـــجـــزائـــر-الـــدوحـــة-أنـــقـــرة، فمنذ 
الجزائر  عالقات  عرفت  الرئاسة  تبون  تولي 
مــع كــل مــن قطر وتــركــيــا تقدما ملحوظا من 
خــــالل الــــزيــــارات رفــيــعــة املــســتــوى ملــســؤولــي 
هذا  فــي  اإليجابية  التصريحات  أو  البلدين 
الخصوص. ويضيف في حديث مع »العربي 
الجديد« أن »عودة لعمامرة، وهو أحد وجوه 
ــــذي  الـــحـــكـــومـــات املــتــعــاقــبــة لــبــوتــفــلــيــقــة، والـ
الــدولــيــة تعيينه  ــراف  ــ ســبــق أن رفــضــت األطــ
تغيير  على  يؤشر  ليبيا،  إلــى  أمميا  مبعوثا 
الخارجية  أولــويــات  قد يحدث على مستوى 
الــجــزائــريــة عــلــى املــديــن الــقــريــب واملــتــوســط، 
خصوصا ما يتعلق بتنسيق املواقف في ما 
يخص رؤيــة الحل لــأزمــة الليبية وعــدد من 
القضايا اإلقليمية«، مرجحا أن يعود املوقف 
إلــى مــا كان  الدولية  القضايا  إزاء  الــجــزائــري 
عــلــيــه خـــالل فــتــرة مـــا قــبــل الـــحـــراك مـــن حيث 

التحالفات والحياد السلبي.

)Getty( كان مقاتلو الهزارة األكثر نشاطًا ضد »طالبان« سابقًا

)Getty( منعت قوات األمن الباكستانية أفغانًا من عبور الحدود أمس

تعرضت محاولة 
باكستان لعقد 

مؤتمر للسالم من 
أجل أفغانستان 
إلى نكسة، مع 

رفض مسؤولين 
أفغان حضور 
المؤتمر في 

الوقت الحالي، 
وذلك وسط تضارب 
بين »طالبان«، التي 

وضعت شروطًا 
للتوصل إلى وقف 

إطالق نار لمدة 3 
أشهر، والحكومة 
األفغانية حول من 
يسيطر على معبر 

حدودي مهم 
مع باكستان

للخارجية  وزيــرًا  لعمامرة  رمطان  تعيين  إلعــادة  التفسيرات  تختلف 
الجزائرية، بين من يرّد ذلك لصراعات أركان النظام، ومن يرى أن السلطات 

ترغب بإبقاء دبلوماسيتها ضمن نسق القوة الهادئة
قضيةالحدث

»طالبان« تربط وقف 
النار باإلفراج عن أسراها

تفسيرات جزائرية 
متباينة ومخاوف من 

تراجع مسار التغيير

تقرير

قتلى 
وجرحى

قتل خمسة مدنيين، 
وأصيب 12، في 

سقوط قذائف هاون 
على منازل في لغمان 
شرق أفغانستان. وقال 

المتحدث باسم الحكومة 
المحلية في لغمان أسد 
اهلل دولت زاي، في بيان، 

إن مسلحي »طالبان« 
أطلقوا قذائف الهاون 
على منازل سكنية في 
خليل أباد، ما أدى إلى 

سقوط القتلى والجرحى.

مكّونات في الحراك 
اعتبرت عودة لعمامرة 

بأنها استفزاز

اتهمت السلطات 
األفغانية الحركة بتدمير 

260 مبنى حكوميًا

أكدت الحركة 
للهزارة أنها ستقوم 

بحماية الجميع

يربط البعض عودة 
لعمامرة بصراع المحاور 

داخل نظام الحكم

أدى سقوط مناطق 
تقطنها أقلية الهزارة 
األفغانية بيد »طالبان«، 

من دون قتال، إلى 
تساؤالت عما إذا كانت 

إيران وراء التقارب بينهما
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إقرار بمسؤولية جزئية للدولة عن األزمة

كوبا تتراجع عن خطاب »المؤامرة« 

أطلق الرئيس 
الكوبي دعوة لـ»السالم 

والتفاهم واالحترام«

بــــدأت الــســلــطــات الــكــوبــيــة تتخذ 
مــــــســــــارًا يــــمــــيــــل لـــلـــتـــهـــدئـــة بــعــد 
البالد،  عّمت  التي  االحتجاجات 
وبـــاشـــرت تــغــيــيــر خــطــابــهــا مـــســـاء أول من 
اعترافها بمسؤوليتها  مــع  األربــعــاء،  أمــس 
ـــن األزمـــــــــــة، وأقـــــــــــّرت بــأنــهــا  »الــــجــــزئــــيــــة« عــ
األكبر  التظاهرات  من  العبر«  »استخلصت 
في البالد منذ ربــع قــرن، معلنة عن تدابير 
طوى  وبالتالي  الشعبي.  الغضب  الحتواء 
املــوقــف الرسمي األدبــيــات الــتــي ســـادت في 
 نظريات 

ّ
األيام األولى للتظاهرات، عبر بث

املــؤامــرة والحديث عــن مرتزقة وخــونــة في 
صفوف الشعب.

وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــكــوبــيــة مــســاء أول من 
أمـــس األربـــعـــاء سلسلة أولـــى مــن الــتــدابــيــر 
لتهدئة غضب السكان، عبر تسهيل إدخال 
أقــدم  ــة. وللمرة األولـــى  مـــواد غذائية وأدويــ
الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل ديـــاز كــانــيــل على 
إجــراء نقد ذاتــي، معتبرًا أن أوجــه القصور 
ــة نــــقــــص الــــغــــذاء  ــالـــجـ ــعـ ــة فـــــي مـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
في  دورًا  أدت  األخـــــرى  واملـــشـــاكـــل  والـــــــدواء 
ــات. ودعـــــا فـــي خـــطـــاب مــتــلــفــز،  ــاجـ ــجـ ــتـ االحـ
مساء األربعاء، الكوبيني إلى عدم التصرف 
بالكراهية، في إشارة إلى أعمال العنف التي 
أعرب  والتي  التظاهرات،  في بعض  حدثت 
ارتفاع  مــن  شكواهم  عــن  املتظاهرون  فيها 
األســـعـــار ونــقــص الـــغـــذاء وانـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الكهربائي، في حني دعا آخرون إلى تغيير 
في الحكومة. وقال دياز كانيل، الذي خلف 
»علينا  إن   ،2018 عـــام  فــي  كــاســتــرو  راوول 
اكــتــســاب الــخــبــرة مــن االضـــطـــرابـــات. علينا 
أيضًا إجراء تحليل نقدي ملشاكلنا من أجل 

العمل والتغلب عليها، وتجنب تكرارها«.
وعــلــى الــرغــم مــن تـــكـــراره اتــهــامــه الــواليــات 
التظاهرات،  على  التحريض  على  املتحدة 

ــوم األحــــــــد املـــــاضـــــي آالف  ــ ــ ـــزل خــــاللــــهــــا يـ ــ نــ
الــكــوبــيــني عــفــويــًا إلــــى الــــشــــوارع فـــي نحو 
وقــريــة لالحتجاج على هذا  أربــعــني مدينة 
مــرّدديــن هتافات من بينها »نحن  الوضع، 
جائعون« و»حرية« و»تسقط الدكتاتورية«. 
بعضها  تواصل  التي  االحتجاجات  وهــذه 
يوم اإلثنني املاضي، غير مسبوقة في كوبا، 
هي  بها  املسموح  الوحيدة  التجّمعات  ألن 
تلك التي يقيمها الحزب الشيوعي الحاكم. 

وأسفرت هذه االحتجاجات عن قتيل وعدد 
مــن الــجــرحــى بــاإلضــافــة إلـــى أكــثــر مــن 100 
موقوف، وأثارت قلق املجتمع الدولي. وعاد 
الهدوء على ما يبدو أول من أمس األربعاء 
إلى كوبا، التي ُوضعت تحت رقابة مشددة 
مـــن جـــانـــب الــشــرطــة والـــجـــيـــش، خــصــوصــًا 
فــي مــحــيــط الــكــابــيــتــول )مــقــّر الــبــرملــان( في 
هــافــانــا، حــيــث تــظــاهــر آالف الــكــوبــيــني يــوم 
األحــــد املـــاضـــي. وتـــمـــركـــزت شــاحــنــات عــدة 
تابعة للشرطة. وبدأت خدمة اإلنترنت على 
الهواتف املحمولة التي توقفت منذ اندالع 
الـــتـــظـــاهـــرات تـــعـــود لــكــنــهــا غــيــر مــســتــقــرة، 
ولـــم يــكــن بــاإلمــكــان الــوصــول إلـــى منصات 
تطبيقات  إلــــى  وال  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 

املراسلة الفورية.
وألقت الحكومة الكوبية، حتى اآلن، باللوم 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  فــقــط عــلــى وسـ

والــحــكــومــة األمــيــركــيــة فـــي االحــتــجــاجــات، 
ــر فــــي كـــوبـــا مـــنـــذ ربـــع  ــبــ ــتــــي كـــانـــت األكــ والــ
قــــرن مـــضـــى، عــنــدمــا نــــزل الــرئــيــس الـــراحـــل 
فــــيــــدل كـــاســـتـــرو شــخــصــيــًا إلـــــى الــــشــــوارع 
لــتــهــدئــة حــشــود بـــــاآلالف غــاضــبــني بسبب 
الــنــقــص الــحــاد فــي أعــقــاب انــهــيــار االتــحــاد 
إعاناته  ومــعــه   )1991 ـ   1917( السوفييتي 
االقــتــصــاديــة لــلــجــزيــرة، إذ كــانــت مــوســكــو 
املّمونة األولى لكوبا منذ فرض األميركيني 
الحظر االقتصادي على الجزيرة عام 1960. 
عــن غضبهم  الكوبيني،  مــن  العديد  وأعـــرب 
من طوابير االنتظار الطويلة ونقص املواد 
 عن انقطاع التيار 

ً
الغذائية واألدوية، فضال

أيضًا  هناك  كانت  لكن  املتكرر،  الكهربائي 
بلد يحكمه  السياسي في  للتغيير  دعــوات 

الحزب الشيوعي منذ نحو ستة عقود.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

8
سياسة

بعد أيام من االحتجاجات 
الشعبية في كوبا، 

تراجعت السلطات عن 
خطاب المؤامرة، معتبرة 

أن جزءًا من األزمة 
االقتصادية يقع 

على عاتقها

بدأت خدمة اإلنترنت بالعودة تدريجيًا )فرانس برس(

مـــن خــــالل حــمــلــة عــلــى »تـــويـــتـــر« مـــع وســم 
»أس أو أس كــوبــا« )أنـــقـــذوا كــوبــا(، إال أنــه 
بــــــّدل خـــطـــابـــه بــشــكــل واضــــــــح، مـــعـــتـــبـــرًا أن 
أمــورا ينبغي علينا تحسينها، ألن  »هناك 
بــني املــتــظــاهــريــن كـــان هــنــاك أشــخــاص غير 
راضـــــــني«. وأضـــــــاف: »ربـــمـــا يــنــبــغــي أيــضــًا 
االعـــتـــذار مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن فـــي خــضــّم هــذا 
بروا 

ُ
االرتباك في هذا النوع من األحداث، اعت

معاملة«.  لسوء  وتعرضوا  شغب(  )مثيري 
ــاهـــرات أوقــــعــــت »عـــشـــرات  ــأن الـــتـــظـ ــ وأقـــــــّر بـ
الـــجـــرحـــى«. ثـــم أطـــلـــق »دعــــــوة إلــــى الــســالم 
والتفاهم واالحترام بني الكوبيني«، مضيفًا 
أن »األمر الذي يجب علينا تشجيعه، حتى 
لو كانت لدينا أحيانًا وجهات نظر مختلفة 
بشأن بعض املسائل، هو أن نحاول إيجاد 

حلول في ما بيننا«.
وحــــــول الـــتـــدابـــيـــر، كـــشـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
قــــــّررت  الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن مــــــاريــــــرو،  ــل  ــويــ ــانــ مــ

بأن  ومؤقتة  استثنائية  بصورة  »السماح 
ــركـــاب مــعــهــم فـــي حــقــائــبــهــم مـــواد  يــجــلــب الـ
غذائية ومنتجات نظافة وأدويـــة، من دون 
ــــن دون ضـــرائـــب  ــّد أقـــصـــى لــقــيــمــتــهــا ومـ ــ حـ
البرنامج  خــالل  وأضـــاف  عليها«.  جمركية 
التلفزيوني نفسه الذي شارك فيه الرئيس 
 »هــذا 

ّ
ديـــاز كانيل والــعــديــد مــن الــــوزراء، أن

اإلجــراء سيسري حتى 31 ديسمبر/كانون 
األول املقبل«. وأعلن أنه »سُيسمح للسكان 
بشكل موقت بأن يقطنوا في مدينة أخرى 
وأن يــســتــفــيــدوا مــــن دفـــتـــر اإلمــــــــــدادات )ال 
 
ً
ليبيرتا(«، وهــو األمــر الــذي كــان مستحيال
الكوبية  للثورة  الجيل األول  من قبل. وأقــّر 
في 12 مارس/آذار 1962 دفتر »ال ليبيرتا«، 
م عملية توزيع الحصص الغذائية 

ّ
الذي ينظ

ــان تــســهــيــل دخـــول  عــلــى ســـكـــان كــــوبــــا.  وكـــ
الضروريات إلى الجزيرة أحد املطالب التي 
الشارع،  إلى  نزلوا  الذين  املحتّجون  رفعها 
الخانقة  االقتصادية  األزمة  بعدما تسّببت 
فـــي بــلــدهــم وهــــي األســــــوأ خــــالل 30 عــامــًا، 
ــة  بنقص حـــاّد فــي املــــواد الــغــذائــيــة واألدويــ
ودفعت الحكومة إلى تقنني التغذية بالتيار 

الكهربائي لساعات عديدة يوميًا. 
من جهته، أعلن وزير االقتصاد أليخاندرو 
جيل، إنهاء العمل بالحّد األقصى للرواتب 
فــي مــؤســســات الــدولــة، الــتــي كــانــت تخضع 
لجدول رواتب صارم. وكشف: »نلغي الحّد 
ــــور ملــؤســســات  ــــداول األجـ املـــفـــروض عــلــى جـ

الدولة، بموجب مبدأ كسب املزيد«. 
وتأتي هذه التدابير بعد أيام من تظاهرات 
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الجزائر تشدد قيود التصدير
الجزائر ـ حمزة كحال

ــنـــك املـــــركـــــزي الــــجــــزائــــري املـــصـــدريـــن،  ــبـ ــأ الـ فــــاجــ
ــم بـــســـحـــب األمـــــــــوال مــــن املــــصــــارف  ــهــ ــزامــ ــبـــر إلــ عـ
ــدر املــركــزي  بــالــعــمــلــة املــحــلــيــة حـــصـــرًا. حــيــث أصــ
املمنوحة  النسبة  إلى كافة املصارف يلغي  تعميمًا موجهًا 
في   20 بـــ  تــقــدر  كــانــت  والــتــي  الصعبة  بالعملة  للمصدرين 

املائة، وقرر منح كل عائدات التصدير بالدينار الجزائري. 
واعــتــبــر رئــيــس جمعية املــصــدريــن الــجــزائــريــني، عــلــي بــاي 
الــجــزائــري يحرم املصدرين من  نــاصــري، أن توجه املــركــزي 
بالعملة  املصارف  في  املودعة  أموالهم  استغالل  في  حقهم 
ــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  الــصــعــبــة. وأضــــــاف فـــي حـــديـــث مـ
الحكومة والرئيس  مــع خــطــاب  املــركــزي تتعارض  »قــــرارات 
عــبــد املــجــيــد تــبــون الـــذي جــعــل مــن زيــــادة الـــصـــادرات خــارج 

املحروقات الهدف األول للدولة«.
ــارس/آذار املــاضــي،  ــ ورضـــح املــركــزي الــجــزائــري، فــي شهر مـ
لـــضـــغـــوط املــــصــــدريــــن، وقـــــــرر تـــعـــديـــل الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
بهدف  التصدير  لتشجيع  والنقد  القرض  قانون  ومراجعة 

تــوفــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة. وقـــــرر أنــــه »يــســمــح لــلــمــصــدريــن 
بالعمالت،  في حسابات  عــائــدات صادراتهم  بــإيــداع جميع 
لتلبية احتياجات نشاطهم«. على أن تكون هذه اإلجــراءات 
بالنسبة  البنكي  التوطني  وإجـــراءات  الضرائب  من  »معفاة 
للصادرات املتعلقة بالخدمات الرقمية وكذلك تلك املتعلقة 
بخدمات الشركات الناشئة واملهنيني غير التجاريني«. وبرر 
البنك املركزي الجزائري في مارس قراراته بأن »التغييرات 
الــتــي أدخــلــت على لــوائــح الــصــرف األجــنــبــي، ال تــهــدف فقط 
إلى تشجيع عملية التصدير، من خالل السماح للمصدرين 
الناتجة عن  النقد األجنبي  بالحصول على جميع عائدات 
ــا الســتــمــالــة كــل الــفــاعــلــني فــي مجال 

ً
أنــشــطــتــهــم، ولــكــن أيــض

التجارة الخارجية من أجل دمجهم في االقتصاد الرسمي«.
من جانبه، رأى الخبير املالي نبيل جمعة أن »قرار املركزي 
الجزائري يترجم حجم التخبط الذي تعيشه الجزائر على 
الصعيد الرسمي، ويؤكد غياب رؤية موحدة لدى السلطات، 
فكيف يحدث هذا ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان 
هـــو نــفــســه وزيــــر املـــالـــيـــة، وقــبــل أشــهــر كــــان مــحــافــظ الــبــنــك 
املركزي؟«. وأضــاف جمعة في حديث مع »العربي الجديد« 

أكانوا  املصدرين،  التشريعي ال يخدم  االستقرار  »غياب  أن 
جــزائــريــني أم أجــانــب، وال يمنحهم الــثــقــة«. واعــتــبــر أنــه »ال 
يعقل أن ُيــمــنــع املــصــدر مــن اســتــغــالل أمــوالــه حــتــى للسفر، 
ويضطر للمرور إلى السوق املوازية لتأمني مصاريف سفره 
فقدانًا  يعد  هــذا  الصعبة،  العملة  للجزائر  وقــت يضمن  في 

للرؤية واالستشراف على الحكومة تداركه«.
وكــانــت صــــادرات الــجــزائــر مــن خـــارج قــطــاع املــحــروقــات، قد 
الــعــام 2021، قفزة  سجلت فــي األشــهــر الخمسة األولـــى مــن 
املاضية،  السنة  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة  نسبيًا،  كبيرة 
 852 مــن  مليار دوالر، صــعــودًا   1.55 قيمته  مــا  بلغت  حيث 
مــلــيــون دوالر فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــســنــة املـــاضـــيـــة، أي 
بارتفاع نسبته 81.8 في املائة، وبما يمثل 11.1 في املائة من 

مجمل الصادرات الجزائرية خالل الفترة نفسها.
 األســمــدة 

ّ
ــإن ــام وزارة الــتــجــارة الــجــزائــريــة، فــ ــ وبــحــســب أرقـ

املعدنية والكيميائية األزوتية بلغت صادراتها 412 مليون 
الغذائية 242 مليون  واملــواد  املائة،  في   22.4 بزيادة  دوالر، 
دوالر، بزيادة 41 في املائة، وتم تسجيل 75.7 مليون دوالر 

صادرات اإلسمنت و49.5 مليون دوالر صادرات التمور. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة إلطـــالق  تــســعــى حــكــومــة الــــوحــ
التنمية  خطة استثمارية لتحفيز االقتصاد وتحقيق 
املــســتــدامــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق لــيــبــيــا، فـــي مــحــاولــة 
لتنويع االقتصاد. وعرضت هيئة االستثمار وشؤون 
الــبــالد  أنــحــاء  تــركــز عــلــى مختلف  الخصخصة خــطــة 
لجذب استثمارات في القطاعات الصناعية والعقارية 
والــســيــاحــيــة، وذلــــك بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة عبد 
الـــحـــمـــيـــد دبـــيـــبـــة ومـــحـــافـــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي 
الصديق الكبير بغرض تسهيل اإلجراءات للمستثمر 

ــع االســتــثــمــاريــة  ــاريـ ــشـ ــبـــي. ويـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي املـ ــنـ األجـ
املـــوجـــودة فـــي لــيــبــيــا 31 مــلــيــار ديـــنـــار )6.9 مــلــيــارات 
إلــى  ليبيا  وتتطلع  مــشــروًعــا.   420 إلـــى  تــعــود  دوالر( 
من  ســـوداء  عشرية  بعد  االقتصادية  التنمية  تحقيق 

الحروب والصراعات املسلحة. 
التفكير  إن  الــهــادي  أبوبكر  االقــتــصــادي  املحلل  وقــال 
الصحيح  االتــجــاه  فــي  استثمارية خــطــوة  فــي خطط 
مصادر  عن  والبحث  االقتصاد  تنوع  في  يسهم  مما 
مالية بديلة عن النفط. وأشــار إلــى أن إنشاء وحــدات 
ســكــنــيــة جـــديـــدة ومــصــانــع يــســاهــم فـــي رفـــع مــعــدالت 
الخبير  أن  إال  الــبــطــالــة.  مــســتــويــات  التنمية وخــفــض 

في  واعتبر  الخطة،  انتقد  املــبــروك  أحمد  االقتصادي 
على  التركيز  يجب  أنــه  الجديد«  »العربي  مــع  حديث 
مـــنـــاخ االســتــثــمــار فـــي لــيــبــيــا، مـــن خــــالل الـــعـــديـــد من 
االقتصادية،  الحرية  مؤشر  منها  العاملية  املــؤشــرات 
ــر األداء  ــقـــطـــريـــة، ومــــؤشــ ــر الـ ــاطـ ــك مـــؤشـــر املـــخـ ــذلــ وكــ
وإمكانات االستثمار، وليبيا تتذيل قائمة الــدول في 
كـــل هـــذه املـــؤشـــرات بــســبــب الــهــشــاشــة األمــنــيــة وعـــدم 
االســتــقــرار. وأوضــــح أنـــه ال يــوجــد تــطــور فــي الــوضــع 
االستثماري منذ عام 2011، مع تراجع الناتج املحلي 
اإلجـــمـــالـــي ومــــعــــدالت الـــنـــمـــو الـــســـالـــبـــة والـــعـــجـــز فــي 
امليزانية العامة وتوقف االئتمان باملصارف التجارية 

منذ خمس سنوات.  وأضــاف أن هناك عوائق كثيرة 
أمــــــام االســـتـــثـــمـــار أهـــمـــهـــا الـــهـــشـــاشـــة األمـــنـــيـــة وعــــدم 
وجود سوق لــأوراق املالية الذي يعتبر من العوامل 
األســاســيــة لجذب االســتــثــمــارات. ويــأتــي ذلــك، فــي ظل 
مــعــانــاة االقــتــصــاد الــلــيــبــي مـــن تــدنــي حــجــم تــدفــقــات 
التي تتركز منذ سنوات على  االستثمارات األجنبية 
املشاريع في القطاع النفطي. وتسعى ليبيا إلى إقامة 
مشروع مترو أنفاق طرابلس بعد توقفه 20 عاما عبر 
تمويل من خارج امليزانية العامة بتكلفة مالية تناهز 
10مليارات يــورو، وهو مشروع يــراد منه توفير بنى 

تحتية مالئمة لتنشيط االقتصاد.

ليبيا تدرس خطة استثمارية لتحفيز االقتصاد

نمو الطلب 
النفطي

تــمــســكــت مــنــظــمــة أوبـــك 
ــا بــــشــــأن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ بـ
للطلب  قــــوي  انـــتـــعـــاش 
ــى الـــنـــفـــط  ــلــ ــــي عــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ
فــي مــا تبقى مــن 2021، 
ــفـــع  ــرتـ يـ أن  وتـــــوقـــــعـــــت 
اســـتـــخـــدام الــنــفــط أكــثــر 
مــــا  إلـــــــــــــى   2022 فــــــــــي 
يماثل مــعــدالت مــا قبل 
بقيادة  الجائحة، وذلــك 
نمو في الصني والهند.

البلدان  منظمة  وقــالــت 
املــــصــــدرة لــلــبــتــرول في 
ــــري،  ــهـ ــ ــشـ ــ ــا الـ ــ ــرهـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
الــطــلــب  إن  الـــخـــمـــيـــس، 
ســيــرتــفــع الـــعـــام املــقــبــل 
3.4 في املائة إلى 99.86 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
ــد عــلــى  ــزيــ بـــمـــتـــوســـط يــ
ــيـــل  ــرمـ بـ ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  100
ــا فـــــــي الـــنـــصـــف  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ يـ

الثاني من 2022.
طلبا  املنظمة  وتوقعت 
عامليا على خامها عند 
بـــرمـــيـــل  ــيــــون  ــلــ مــ  28.7
يوميًا في 2022 بزيادة 
1.1 مــلــيــون بــرمــيــل عن 
ــي، الفــتــة  ــالــ ــحــ الــــعــــام الــ
إلى أن إنتاجها النفطي 
ألـــف برميل  ارتــفــع 590 
ــيــــو/  ــونــ ــًا فـــــــي يــ ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ
 26.03 إلــــــــى  حـــــــزيـــــــران 

مليون برميل.

أميركا«،  أوف  لـ»بنك  التنفيذي  الرئيس  موينيهان،  براين 
المستمر  الدعم  يرافقها  التطعيم  »حمالت  إن  قال 
الكامل  االنتعاش  عززت  والنقدية  المالية  لإلجراءات 
لعافيته«.  األميركي  االقتصاد  واستعادة  والسريع 
ويشهد اقتصاد الواليات المتحدة تحسنا تدريجيا بعد 

توقفه المرتبط بوباء كوفيد-19.

توقع  األميركي،  االستثمار  بنك  ساكس،  غولدمان 
واإلمارات  السعودية  بين  اتفاق  يكون  أن   الخميس 
األسعار  لصعود  حافزا  النفط  إمدادات   بشأن 
سعر  صعود  البنك  ويرجح  المقبلة.  األشهر  خالل 
دوالرات  وأربعة  دوالرين  بين  يراوح  بما  النفط   برميل 

و75  للبرميل،  دوالرا   80 عند  السابقة  توقعاته  عن 
دوالرًا في 2022. 

الليبي،  التركي  العمل  مجلس  رئيس  قرنفل،  مرتضى 
بنسبة  زيادة  ليبيا حققت  إلى  التركية  الصادرات  أن  أعلن 
الجاري،  العام  من  األول  النصف  في  المائة  في   72.3
قيمة  إن  وقال    .2020 من  نفسها  بالفترة  مقارنة 
مليارا  بلغت  المذكورة  الفترة  في  التركية  الصادرات 

و195 مليون دوالر.

إقناع  إلى  يسعى  األميركي،  الرئيس  بايدن،  جو 
الديمقراطيين بااللتزام بمحاولته التاريخية لتغيير الواليات 

المتحدة من خالل إنفاق تريليونات الدوالرات على البنية 
التحتية. ويمارس بايدن ضغوطا للحصول على حزمتين 

ضخمتين لإلنفاق خالل الشهرين المقبلين.

صندوق االستثمارات العامة بالسعودية، الصندوق 
شراء  صفقة  أتم  أنه  الخميس،  أعلن   السيادي، 
بوابة  محطة  شركة  في  المائة  في   20  حصة 
للخدمات  السعودية  الشركة  من  األحمر،   البحر 
االستثمار  أن  الصندوق  وذكر  »سيسكو«.  الصناعية 
يأتي تماشيا مع استراتيجيته التي تركز على 13 قطاعا 
والخدمات  النقل  قطاع  ضمنها  من  استراتيجيا، 

اللوجستية.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في الوقت الذي تعطي فيه 
حكومات العالم أولوية قصوى 

ملكافحة فيروس كورونا الذي دمر 
االقتصاد وأرزاق العباد، ال يحظى 

فيروس آخر أخطر ولو بنسبة 
1% من اهتمام تلك الحكومات، أال 

وهو فيروس الجوع، الذي ينهش 
بطون املاليني حول العالم، خاصة 
في املنطقة العربية وأفريقيا، حيث 

الحروب والصراعات وانتشار 
الفساد والفقر ونهب الثروات 

واالحتكارات والغالء، وهو ما يغذي 
هذا الفيروس الذي يقتل ماليني 
األشخاص سنويا، خاصة في 

السودان واليمن وسورية والعراق 
ولبنان والصومال وغيرها.

هناك رقمان يلخصان كيف 
 يعيش العالم أوضاعا مقلوبة 
في ظل كورونا، حيث يزداد 
األغنياء ثراء، والفقراء فقرا 

وجوعا وعوزا وأوجاعا معيشية 
صعبة، األول ما ذكرته مؤسسات 

دولية قبل أيام من أن بني 18 
مارس 2020 و18 مارس 2021، 

قفزت ثروة املليارديرات من 8.04 
تريليونات دوالر إلى 12.39 

تريليون دوالر. كما نمت الثروة 
اإلجمالية للمليارديرات بنسبة 

54% خالل العام.
بل إنه في الوقت الذي ضربت فيه 

كورونا الشركات واالقتصادات 
الكبرى وألحقت بها خسائر 

فادحة، كشفت مؤسسة أوكسفام 
الخيرية أن قيمة ثروات 10 من 

األغنياء زادت منذ تفشي الوباء 
بقيمة 540 مليار دوالر. وهذا املبلغ 
يكفي لحماية كل سكان العالم من 
الوقوع في الفقر بسبب الفيروس، 

وتحمل كلفة اللقاح للجميع.
الرقم الثاني ما ذكره برنامج 
الغذاء العاملي قبل أيام من أن 

نحو 9% من سكان العالم 
ينامون جوعى كل ليلة. وحسب 
أرقام منظمة أوكسفام، فإن 11 
 

ّ
شخصا يموتون من الجوع كل

دقيقة، وهو ما يتجاوز عدد 
الوفيات بسبب كورونا.

وعلى مستوى قائمة الدول التي 
تعاني من الجوع وأوضاع تشبه 

املجاعة، برزت على الالئحة 3 
دول عربية، هي: اليمن، سورية 

والسودان، فاليمن يعاني من ثاني 
أكبر أزمة غذاء في العالم بعد 

الكونغو. وفي سورية نجد أن 3 من 
5 سوريني أو 12.4 مليون شخص 

أصبحوا يواجهون الجوع، مع نهاية 
العام 2020، بزيادة 88%عن العام 
2019، وهي من النسب األعلى في 

العالم. ويتكرر املشهد في دول 
عربية أخرى، منها لبنان حاليا، 

وربما تونس والجزائر مستقبال.
مشكلة الجوع بحاجة إلى اهتمام 
أكبر من قبل الحكومات العربية، 

وبدال من أن تضع تلك الحكومات 
يدها في جيب املواطن الفقير عن 

طريق زيادة أسعار كل شيء، 
وفي املقدمة األغذية والوقود 
وفواتير الكهرباء واملياه، فإن 
عليها أن توفر برامج حماية 

اجتماعية لهؤالء، وأن تفرض 
ضرائب على أصحاب الثروات 

الضخمة كما يحدث في كل دول 
العالم لتدبير سيولة لهذه البرامج، 

ال أن تعفي األثرياء وتمنحهم 
الوقود بأسعار تفضيلية.

فيروس 
الجوع يتكاثر
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

أصبح الغالء املتصاعد في تونس 
يــمــثــل تـــهـــديـــدا حــقــيــقــيــا لــلــفــقــراء 
والـــطـــبـــقـــات الــضــعــيــفــة فـــي أبــســط 
حقوقهم الغذائية، بعد زيادات صاروخية في 
الدخل  ذوي  غـــذاء  تشكل سلة  أساسية  مـــواد 

املنخفض.
وغــذاء الفقراء في تونس يعتمد أساسا على 
أصناف من الخضر، ومنها الفلفل والبطاطا 
ــــب الــــزيــــت  ــانـ ــ والــــطــــمــــاطــــم والــــبــــصــــل إلـــــــى جـ
والـــبـــروتـــيـــنـــات املــتــأتــيــة أســـاســـا مـــن الــبــيــض 
إضافة  السمك،  وأحــيــانــا  الــحــمــراء  اللحوم  أو 
إلى فاكهة البطيخ )يطلق عليها محليا اسم 

الدالع( األكثر شعبية في البالد.
ــل املــــحــــدود فــــي تــونــس  ومــــوائــــد ذوي الــــدخــ
املـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الـــشـــكـــشـــوكـــة والــــطــــبــــق املــقــلــي 
والـــســـلـــطـــة املـــشـــويـــة ال تـــتـــجـــاوز مــكــونــاتــهــا 
ــة الـــفـــلـــفـــل والــــطــــمــــاطــــم والـــبـــصـــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
تــنــتــج بكثافة  مــــواد فصلية  والــبــيــض، وهـــي 
خــالل أشــهــر الــصــيــف، فــي املــقــابــل تــعــّول هذه 
من  املــكــون  الــغــذاء  على  املجتمعية  الشريحة 

حساء الخضروات والعجائن شتاء.
الفلفل  مــن  يكون  )مــرق  »الشكشوكة«  أن  غير 
إليها  ويضاف  وبــهــارات  والطماطم  والبصل 
البيض( الطبق األشهر واألقل كلفة في فصل 
الغالء، بحسب  الصيف بات أيضا في مرمى 
بيانات رسمية تكشفها أجهزة رصد األسعار.
ــادرة عــــن مــعــهــد  ــ ــــصـ ــات الـ ــيـ ــائـ ــبــــّن اإلحـــصـ وتــ
زادت  الغذائية  املـــواد  أن  الحكومي  اإلحــصــاء 
ــــالل شـــهـــر يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران املــــاضــــي 7.2  خـ
ـــ13 بــاملــائــة  بــاملــائــة، بــســبــب ارتـــفـــاع الــخــضــر بــ
باملائة،   16.5 الغذائية  الزيوت  أثمان  وزيــادة 
ـــ8 بـــاملـــائـــة فــي  ــ ــانـــب تــســجــيــل زيـــــــادة بـ ــــى جـ إلـ
األسماك  في  باملائة  الحليب ومشتقاته و7.6 
و6.4 بــاملــائــة مــن الــلــحــوم. وأصـــحـــاب الــدخــل 

املــحــدود فــي تــونــس مــحــرومــون منذ سنوات 
مــن الــلــحــوم الــحــمــراء واألســمــاك الــتــي لــم يعد 
على  القدرة  الشرائية  القدرة  ملتوسطي  حتى 
الضأن  تحملها. ونــزل معدل استهالك لحوم 
مــن 15 كلغ سنويا قبل 10 سنوات  واألبــقــار 

إلى أقل من 6 كلغ حاليا.
وتـــقـــول خــمــيــســة الــســعــيــديــة )62 عـــامـــا( من 
ــتـــي تــحــصــل عــلــى  ذوي الــــدخــــل الــضــعــيــف الـ
مساعدة حكومية مقدرة بـ180 دينارا شهريا 
يواجهون  تونس  فــي  الــفــقــراء  إن  دوالرا(   65(
الجوع بسبب الغالء املتزايد، مؤكدة أن كلفة 
أبسط طبق شعبي ألســرة تتكون من 4 أفراد 
دوالرات(   3.5( دنــانــيــر   10 تــتــجــاوز  أصبحت 

دون احتساب باقي املصاريف املعيشية.
التي  الحكومية  املساعدة  أن  وأكــدت خميسة 
ملدة  الــرمــق  لسد  بالكاد  تكفي  عليها  تحصل 
املقابل تحتاج هي  فــي  الشهر،  فــي  أسبوعن 
وجميع أفراد أسرتها للعمل في جمع قوارير 
البالستيك لتأمن مصاريف الغذاء واإليجار 

لبقية الشهر. 
السلطات  دور  عن  الستينية  املــرأة  وتتساءل 
في حماية الفقراء مما وصفته بوحش الغالء 
العيش،  مقومات  وأبــســط  قوتهم  يهدد  الــذي 
عن  الــصــادرة  البيانات  وتكشف  قولها.  وفــق 

املــرصــد الــوطــنــي للفالحة أن طــفــرات الــزيــادة 
باملائة  الـــ50  الخضروات تجاوزت  أسعار  في 
ــــاف خـــــالل شـــهـــر يــونــيــو/  ــنـ ــ فــــي بـــعـــض األصـ
حــزيــران املــاضــي، إذ ارتــفــع سعر البطاطا 52 
باملائة والفلفل 15 باملائة كما زاد سعر فاكهة 
البطيخ 11 باملائة وسمك السردين 11 باملائة.
ويــالحــظ الخبير االقــتــصــادي خــالــد الــنــوري، 
تــراجــع كميات املـــواد الــزراعــيــة التي تمر عبر 
ــواق الــجــمــلــة ومــســالــك الــتــوزيــع املــنــظــمــة،  ــ أسـ
مــا يفسر اســتــفــحــال الــغــالء بسبب املــضــاربــة 
فــي األســعــار وتــحــكــم شــبــكــات املحتكرين في 

بورصة األسواق ومستويات التزويد.
»العربي الجديد«  لـ وأكد النوري في تصريح 
الحكومية  الرقابي لأجهزة  الــدور  تراجع  أن 
لــأســعــار ســاعــد على تشّكل كــارتــل غـــذاء في 
تــونــس، بـــات املتحكم الــرئــيــســي فــي األســعــار 
العرض  وفــرة  رغــم  التي تتصاعد باستمرار، 
السياحي  للقطاع  املوجه  وتراجع االستهالك 

واملطاعم نتيجة فترات الغلق املتواترة.
ــيـــرة األســـعـــار  ــح الـــنـــوري أن تــســتــمــر وتـ ــ ورجـ
كبيرة  معيشية  ضغوطا  فة 

ّ
مخل املتصاعدة 

على مختلف الطبقات االجتماعية، وال سيما 
مــنــهــا الـــفـــقـــراء الـــذيـــن يـــواجـــهـــون الـــغـــالء دون 
مواكبة اإلجــراءات االجتماعية لنسق التطور 
املــعــيــشــي، وهـــو مـــا تــســبــب فـــي تـــوّســـع دائـــرة 
الفقراء في البالد خالل السنوات األخيرة، وال 

سيما بعد الجائحة الصحية.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق قـــــــــال وزيـــــــــــر الــــــشــــــؤون 
»الــعــربــي  االجــتــمــاعــيــة مــحــمــد الــطــرابــلــســي، لـــ
الـــجـــديـــد« إن املـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تقدمها الحكومة للفقراء تسمح بضمان الحد 
األدنى من النفقات وفق معايير دولية، مؤكدا 
وجود برامج حكومية موازية لتحسن دخول 
هذه األسر عبر املساعدات الظرفية، وتشغيل 
أبـــنـــاء الـــعـــائـــالت املـــعـــوزة ومــســاعــدتــهــم على 
إحداث مشاريع ألن الهدف األساسي للبرامج 
ــراج هــذه  ــ الــحــكــومــيــة املــكــافــحــة لــلــفــقــر هـــو إخـ
األسر من حالة العوز عبر تحقيق استقاللها 

املادي وتحسن ظروف عيشها عموما.
وأكد املسؤول الحكومي أن الجائحة الصحية 
زادت مــن نسب الفقر فــي الــبــالد، وبــات يمّس 
ما بن 28 و30 باملائة من األسر بسبب تراجع 
البطالة. ووســـط تحذيرات  وارتــفــاع  الــدخــول 
خبراء اقتصاد، بدأت حكومة هشام املشيشي 
خطة متدرجة في تفكيك منظومة الدعم، في 
إطار إصالحات اقتصادية تعهدت بتنفيذها، 
فـــي رســـالـــة نـــوايـــا قــدمــتــهــا لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
ــدولــــي مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــالت  الــ

بقيمة 4 مليارات دوالر.

الرباط ـ مصطفى قماس

بعدما  الصيف،  في  اإلسالمية  املصارف  تنتعش  أن  ينتظر 
بــدا أنــهــا اســتــفــادت مــن عـــودة الطلب على تمويل الــعــقــارات 
والسيارات في األشهر الستة األولى من العام الحالي، علما 
أنها كانت عانت من توقف النشاط في فترة الحجر الصحي 
والــــطــــوارئ الــصــحــيــة. وارتــفــعــت الــتــمــويــالت الــتــي وزعــتــهــا 
املــصــارف الــتــشــاركــيــة، حسب بنك املــغــرب )الــبــنــك املــركــزي(، 
بنسبة 55.3 في املائة في األشهر الخمسة األولــى من العام 

الجاري، حيث وصلت إلى 1.6 مليار دوالر.
ويــتــضــح أن تــمــويــل قــطــاع الــعــقــارات، اســتــحــوذ عــلــى حصة 
التمويالت  بلغت  بينما  دوالر،  مــلــيــار   1.4 بــحــوالــي  ــد  األسـ
املوجهة لالستهالك حوالي 100 مليون دوالر والتجهيز 100 

مليون دوالر ودعم خزينة الشركات حوالي مليوني دوالر.
وحسابات  الجارية  الحسابات  أن  املغربي  املــركــزي  وسجل 
الشيك، بلغت 460 مليون دوالر في األشهر الخمسة األولى 
املـــائـــة، بينما  فــي  بـــزيـــادة بنسبة 50.3  ــاري،  الـــجـ الــعــام  مــن 

وصلت الودائع االستثمارية إلى 135 مليون دوالر.
وانضم املغرب لنادي البلدان العاملة بالصيرفة اإلسالمية، 
بعد ترخيصه في بداية عام 2017، ملصارف إسالمية، حيث 
بــــرزت خــمــســة مـــصـــارف وثــــالث نـــوافـــذ بــمــصــارف تقليدية، 
»املصارف  اســم  لها  اختير  االنتظار، حيث  بعد سنوات من 
التشاركية«. وكان القطاع عانى في العام املاضي من دخول 
ــبـــارا من  ــتـ حـــالـــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة والـــحـــجـــر الــصــحــي اعـ
عــشــريــن مــــارس/ آذار، خــاصــة بــعــد تــوقــف مــوثــقــي عمليات 
بيع العقارات ووكالء بيع السيارات، في الوقت نفسه تأثرت 
املصارف بتدهور الوضعية لأسر في فترة الحجر الصحي، 

حيث طلبت تأجيل السداد.
ويؤكد خبراء أن القطاع بدأ يستعيد عافيته في النصف األول 
من العام الحالي، مع انتعاش سوق العقارات والسيارات، في 

الوقت نفسه الذي انتعشت فيه االستثمارات واالستهالك.
واستفادت املصارف التشاركية، في ذروة األزمة في يونيو/ 
حــزيــران مــن الــعــام املــاضــي، مــن عملية ضــمــان الــقــروض من 

التمويالت من  الــولــوج لعرض  أتــاحــت تسهيل  التي  الـــدول، 
قبل األسر والشركات، وذلك على غرار ما خصص للتمويالت 
تبني ضمان  جــرى  الجائحة، حيث  بــدايــة  منذ  الكالسيكية 
تمويالت تلك املصارف بعد أخذ رأي املجلس العلمي األعلى، 

الذي وافق على تلك التدابير.
التقليدية، خــاصــة في  املــصــارف اإلســالمــيــة تنافس  وبـــدأت 
التكافل، حيث  مجال تمويل السكن، رغــم عــدم توفير تأمن 

ينتظر إصدار املراسيم الخاصة بتطبيقه من قبل الحكومة.
الــعــربــي، في  املــصــرفــي، محمد  الــقــطــاع  فــي  الخبير  ويعتبر 
زالت  أن املصارف اإلسالمية، ما  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
 ذلك على 

ً
مساهمتها دون اآلمــال التي عقدت عليها، محيال

كون املصارف األم تتدخل من أجل توفير السيولة لها، على 
اعتبار أن الودائع ال تخول لها ذلك.

الحالي على  الصيف  فــي  تــراهــن  املــصــارف  تلك  أن  ويسجل 
الذين  املــغــتــربــن، خــاصــة  لــعــودة  بالنظر  انــتــعــاش نشاطها 
يــرغــبــون فــي شـــراء عـــقـــارات، بــعــدمــا كـــان إغـــالق الــحــدود في 
الــصــيــف املــاضــي حـــال بينهم وبـــن الـــعـــودة، كــمــا يــرتــقــب أن 

تنتعش التمويالت الخاصة بالسيارات، حسب العربي.
ويالحظ أن ارتفاع الطلب على تمويالت املصارف اإلسالمية، 
كما املصارف التقليدية، زاد أكثر في شهر يونيو/ حزيران 
التسجيل بالنسبة  الــذي شهد نهاية خفض رســم  املــاضــي، 

للراغبن في شراء عقارات.
وكانت الحكومة عمدت عند إصدار رسم قانون مالية العام 
املـــاضـــي إلـــى مــنــح خــفــض بــنــســبــة 50 فـــي املـــائـــة للمشترين 
برسم حقوق التسجيل، حيث اختص ذلك بالعقارات التي ال 

تتجاوز قيمتها 250 ألف دوالر.
غــيــر أن الــحــكــومــة اخـــتـــارت تــمــديــد ذلــــك اإلجــــــراء إلــــى غــايــة 
العقارات  بيع  قيمة  ورفـــع  املــاضــي،  حــزيــران  يونيو/  نهاية 
الــتــي تستفيد مــن خــفــض حــقــوق الــتــســجــيــل إلـــي تــلــك التي 
في  الــفــاعــلــون  ويــنــتــظــر  ألـــف دوالر.  قيمتها 400  تــتــعــدي  ال 
الصيرفة اإلسالمية ترجمة قوانن أخرى على أرض الواقع، 
مثل صكوك االستثمار والتمويل، التي ستمكن من تسهيل 

التمويل على املدى الطويل.

تونس: الغالء يهدد 
غذاء الفقراء

المصارف عانت من توقف النشاط في فترة الحجر الصحي )Getty(غالء المواد الغذائية يفاقم معاناة محدودي الدخل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ترقب انتعاش المصارف اإلسالمية صيفًا

تبيّن بيانات رسمية أن 
المواد الغذائية زادت 

أسعارها في تونس 
خالل شهر يونيو/ حزيران 

الماضي 7.2 بالمائة، وهو 
ما يهّدد بزيادة أعداد 

الفقراء

السماح ألفراد أسرة مبارك 
بالتصرف في أموالهم

قرر النائب العام حمادة الصاوي إنهاء منع 
أفراد أسرة الرئيس املخلوع الراحل حسني 
مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك في 

اتهامهم بقضية غسل األموال رقم 70 
لسنة 2014، املقيدة برقم 62 لسنة 2021 

حصر أمن دولة عليا.
وشمل القرار إنهاء أثر املنع لكل من عالء 

مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ 
وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته 

خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين 
فريدة ومحمود.

وكان النائب العام قد أصدر سابقا أمرا 
بمنعهم جميعا مؤقتا من التصرف في 

أموالهم الشخصية، أو العقارية وذلك بالبيع، 
أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق 
شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع 

البنوك العاملة بمصر.
ولم يتضمن املنع أرصدة الشركات التي 

يساهمون فيها سواء كانت أمواال نقدية، 
أو منقولة، أو سائلة، أو أسهما، أو سندات، 

أو صكوكا، أو خزائن، أو ودائع مملوكة لهم 
بالبنوك والشركات.

السودان يرغب في تصدير 
اللحوم إلى أوروبا عبر تركيا

قال وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ 
إبراهيم عبد النبي، إن بالده ترغب في 
تصدير اللحوم إلى أوروبا عبر تركيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به ملراسل 

األناضول، على هامش استقباله السفير 
التركي في الخرطوم عرفان نذير أوغلو، في 
مقر الوزارة. وأكد على أهمية لقائه السفير 

التركي في الخرطوم، خاصة عقب زيارة 
وفد يضم 5 وزراء سودانيني إلى تركيا 

في 27 مايو/ أيار املاضي. وأشار إلى أنهم 
اطلعوا عن قرب على خبرات تركيا في 

مجال الثروة الحيوانية، معربا عن أملهم في 
االستفادة من تجاربها.

ولفت إلى أنه سيزور تركيا للمرة الثانية 
عقب عيد األضحى املبارك، قائال »سنجري 

مشاريع تعاون مهمة بني البلدين، ونقدر 
وقوف تركيا إلى جانب السودان، ونأمل 
التوصل إلى تنسيق شامل بني البلدين«. 

وأوضح أنه تناول مع السفير نذير أوغلو، 
موضوع تصدير اللحوم السودانية إلى 

تركيا، وإلى أوروبا عبر تركيا، وأنهما اتفقا 
على تشكيل هيئتني من كلتا الوزارتني 

بهدف تطبيق املعايير الدولية الالزمة من 
أجل تصدير اللحوم السودانية إلى تركيا.

منصة السفر »يانولجا« 
تتلقى استثمارات ضخمة

قالت منصة »يانولجا« الرائدة في عالم 
السفر في كوريا الجنوبية أمس الخميس، 

إنها تلقت استثمارات قدرت بتريليوني 
وون )1.75 مليار دوالر( من صندوق 

 Softbank›s Vision( رؤية سوفت بنك
Fund(، وهو ثاني أكبر استثمار من نوعه 

تحصل عليه شركة كورية بعد استثمار 
بقيمة 3 مليارات دوالر في كوبانغ. 

وقالت الشركة إن يانولجا، التي كانت 
تسعى لالكتتاب العام، تخطط الستخدام 
األموال لتوسيع األعمال وتحقيق التحول 

الرقمي وغيرها. وفي عام 2019، تلقت 
 بقيمة 180 مليون دوالر 

ً
يانولجا تمويال

من GIC، صندوق الثروة السيادية في 
سنغافورة، وشركة السفر األميركية 

Booking Holdings، والتي قدرت قيمة 
يانولجا بتريليون وون فقط. ولكن مع 

االستثمار االخير بقيادة مؤسس سوفت 
بنك ماسايوشي سون، قد يتجاوز تقييم 
ا ملصادر 

ً
املنصة 10 تريليونات وون، وفق

صناعية.

ارتفاع استثمارات الصين 
في التطوير العقاري

ارتفعت استثمارات الصني في التطوير 
العقاري بنسبة 15 باملئة على أساس 

سنوي في النصف األول من عام 2021، 
حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإلحصاء 

أمس الخميس. وقالت املصلحة إن إجمالي 
االستثمار العقاري في هذه الفترة بلغ 
حوالي 7.22 تريليونات يوان )حوالي 

1.12 تريليون دوالر(. وارتفع االستثمار 
العقاري بنسبة 17.2 باملائة مقارنة مع 
مستواه لعام 2019، مما جعل متوسط 

النمو من يناير إلى يونيو/ حزيران 
لعامي 2020 و2021 عند 8.2 باملائة. 

وبلغ االستثمار في املباني السكنية 5.42 
تريليونات يوان بزيادة 17 باملائة عن نفس 

الفترة من العام املاضي. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%30
قال وزير الشؤون االجتماعية 
في  الــطــرابــلــســي،  محمد 
لـ»العربي  سابقة  تصريحات 
الجديد« إن الجائحة الصحية 
في  الفقر  نسب  من  زادت 
يمّس  بـــات  ــذي  ــ وال ــالد،  ــب ال
من  بالمائة  و30   28 بين  ما 
الدخول  تراجع  بسبب  األسر 

وارتفاع البطالة.

تقارير عربية

المغربمال وناس

تسارع تضخم أسعار املستهلك 
ــــالل يــونــيــو/  فــــي الـــســـعـــوديـــة خـ
باملئة   6.2 إلى  املاضي،  حزيران 
مــقــارنــة بـــ 5.7 بــاملــئــة فــي مــايــو/ 
أيــــار الــســابــق لـــه، وســـط زيــــادات 
السلع عامليا.  حـــادة فــي أســعــار 
لإلحصاء  الــعــامــة  الهيئة  وقــالــت 
فـــي بـــيـــان، أمــــس الــخــمــيــس، إن 
التضخم في اململكة صعد على 
أساس شهري في يونيو بنسبة 
0.2 باملئة، مقارنة بمايو السابق. 
وذكــــــرت أن أســـعـــار املــســتــهــلــك 
ــادة ضريبة  ــ ــزال تــعــكــس زيـ تــ ال 
الــقــيــمــة املــضــافــة مـــن 5 إلـــى 15 
في  تطبيقها  بـــدأ  والــتــي  بــاملــئــة، 

يوليو/ تموز 2020.
وعــلــى أســـاس ســنــوي، ارتفعت 
أبــرزهــا  أســعــار عــدة مجموعات 
زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6 
بــاملــئــة، مــتــأثــرا بــارتــفــاع أســعــار 
بــاملــئــة،   10.6 املـــركـــبـــات  شــــــراء 
النقل  مــعــدات  تشغيل  وأســعــار 

الشخصية 56.2 باملئة.

تسارع 
التضخم 

في 
السعودية بيروت ـ ريتا الجّمال

بدأت أزمة البنزين في لبنان تشهد انفراجة 
بسيطة ومؤقتة، إذ باتت الزحمة خفيفة أمام 
محطات الوقود في اليوَمْن املاضَيْن والتي 
قــامــت بـــدورهـــا بــتــزويــد املــواطــنــن بكميات 

أكبر من املادة لتعبئة خزانات سياراتهم.
ويــقــول ممثل مــوزعــي املــحــروقــات فــي لبنان 
 أزمة 

ّ
»العربي الجديد«، إن فادي أبو شقرا، لـ

ت بنسبٍة كبيرة في الوقت الراهن 
ّ
البنزين حل

مع توافر الكميات املطلوبة ملحطات الوقود.
 الشركات املستوردة 

ّ
ويشدد أبو شقرا على أن

ما  للمحطات،  البنزين  لــتــوزع  عــادت  للنفط 
أدى إلـــى انـــفـــراج، لــكــن ال نــعــلــم كــم ســيــطــول، 

بــقــرارات  مرتبطة  كلها  العملية   
ّ
أن باعتبار 

وإجـــــــراءات مــصــرف لــبــنــان املـــركـــزي، مشيرًا 
إلى أن ارتفاع األسعار مرتبط بتحليق سعر 
صــــرف الـــــــدوالر فـــي الـــســـوق الــــســــوداء الـــذي 

يالمس العشرين ألف ليرة لبنانية.
ــــي لــبــنــان  ــــات فـ ــــروقـ ــــحـ ــار املـ ــ ــعـ ــ وتـــــواصـــــل أسـ

أمس،  من  أول   ،
ً
التصاعدي مسجلة مسارها 

 95 البنزين  على صفيحة  ليرة   1700 زيـــادة 
أوكتان، 1600 ليرة على صفيحة البنزين 98 
أوكتان، 1000 ليرة على املازوت، و5600 ليرة 

على الغاز.
ــالـــي، بـــنـــزيـــن 95  ــتـ ــالـ ــبـــحـــت األســــعــــار كـ وأصـ
أوكـــتـــان 73.3 ألـــف لــيــرة، بــنــزيــن 98 أوكــتــان 
املــازوت 56.5 ألفا، والغاز  75.400 ألف ليرة، 

51.5 ألفا.
املحروقات  موزعي  ممثل  أعلن  املقابل،  في 
 »املــشــكــلــة األكــبــر تكمن حــالــيــًا فــي مــادة 

ّ
أن

إن هناك باخرتن تنتظران  املـــازوت، حيث 
التفريغ ولــم يَصر إلــى إجــراء هــذه العملية 
ــد، ونــــدعــــو املـــســـؤولـــن واملـــعـــنـــيـــن إلـــى  ــعـ بـ

الــتــحــرك ســريــعــًا وإال فـــإن األزمــــة ستتفاقم 
أكــثــر«. وينعكس الــنــقــص الــحــاّد بــاملــازوت 
والــخــدمــات  الــقــطــاعــات  مختلف  على  سلبًا 
التي تعتمد على هذه املادة لتسيير أعمالها 
إلى  تحتاج  الــتــي  املستشفيات،  وأخــطــرهــا 
ــــازوت بــهــدف تشغيل  كــمــيــات كــبــيــرة مــن املـ
املولدات الكهربائية في ظل ارتفاع ساعات 
الــتــقــنــن مـــن جــانــب شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان، 
وسبق أن بدأت خطة طوارئ للتقنن بقطع 
ــة لتوفيرها  ــ الــكــهــربــاء عــن األقـــســـام اإلداريــ
لـــغـــرف املــــرضــــى والـــعـــمـــلـــيـــات والـــلـــقـــاحـــات 

املضادة لفيروس كورونا.
الكهرباء  فــي  قــاســيــًا  تقنينًا  لــبــنــان  ويــشــهــد 
تــخــطــى الــعــشــريــن ســاعــة فــي الـــيـــوم، مــا دفــع 
ــاب املـــــولـــــدات الـــخـــاصـــة إلـــــى اعــتــمــاد  ــحــ أصــ
التقنن أيــضــًا ألكــثــر مــن خمس ســاعــات في 
الــيــوم حــفــاظــًا عــلــى مــخــزونــهــم مــن املــــازوت، 
 عن الدولة، 

ً
وألنهم يرفضون أن يكونوا بديال

علمًا أنــهــم لــجــأوا أيــضــًا إلــى رفــع التسعيرة 
بــشــكــٍل يــفــوق قـــدرة املــواطــنــن عــلــى التحّمل 
وســـط األزمـــــات املــتــراكــمــة والـــغـــالء الــفــاحــش 
وارتفاع سعر صرف الدوالر وفقدان رواتبهم 
املــائــة من  فــي  مــن 95  أكثر  الوطنية  بالعملة 

قيمتها.
وتــوقــف العمل فــي معمل »زهـــرة« فــي صيدا 
أمس،  من  أول  وتعبئته،  األوكسجن  إلنتاج 
وهو املعمل الوحيد في الجنوب والثاني في 
يــمــّد املستشفيات واملــؤســســات  الـــذي  لــبــنــان 
كــورونــا  ملــرضــى  التنفس  وأجــهــزة  الصحية 
باألوكسجن، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء 

ونفاد املازوت، وفق ما أعلنت اإلدارة.
مـــولـــدات  خــــزانــــات   

ّ
إن املــعــمــل  إدارة  وقـــالـــت 

املــعــمــل نـــفـــدت مـــن املـــــــازوت، ولــــم تــعــد هــنــاك 
أي قــدرة لديها على االســتــمــرار فــي تشغيله 
مــن دون كــهــربــاء ومــــازوت، علمًا أن مخزون 
املــعــمــل مـــن األوكـــســـجـــن اســتــنــفــد بــالــكــامــل 
ــــالل األســـبـــوعـــن األخـــيـــريـــن بــســبــب أزمــــة  خـ
الطلب عليه،  زادت  التي  واملــولــدات  الكهرباء 
ــاع االســـتـــشـــفـــائـــي  ــطــ ــقــ ــدى الــ ــ ــ ــًا لـ وخــــصــــوصــ
ومــرضــى كــورونــا الــذيــن كــانــوا يــتــزودون به 
عبر آالت تعمل على الكهرباء واضطروا إلى 

 
ً
االستعاضة عنها بالتزود به يدويًا مباشرة

من قوارير األوكسجن.
ولفتت إلى أن هذه األزمة بدأت تنذر بكارثة 
صحية إذا لم يتم توفير الكهرباء أو املازوت 

للمولدات بهدف تشغيل املعمل.
وإثر ذلك، أعلنت شركة »كورال« للمحروقات 
أنــهــا أمــنــت كــمــيــة مـــن املـــــازوت للمعمل وتــم 
إفراغها، مساء أول من أمس، في خزاناته، ما 
ساعد على إعادة تشغيله واستئناف إنتاج 
ومنطقتها  املدينة  إلــى  ــه 

ّ
وضــخ األوكسجن 

ومــســتــشــفــيــاتــهــا وتــأمــيــنــه لــلــمــرضــى الــذيــن 
يعتمدون عليه في التنفس. مع اإلشارة إلى 
أيــام فقط، أي  أن الكمية تكفي املعمل لثالثة 

حتى يوم الجمعة املقبل.
بـــالـــتـــوازي، تــســتــمــّر عــمــلــيــات الــتــهــريــب التي 
ــواد  ــ ــــاص املــــحــــروقــــات واملــ تــــطــــاول بــشــكــل خـ
الــغــذائــيــة املــدعــومــة، بحيث أعــلــنــت املــديــريــة 
العامة لقوى األمن الداخلي في بياٍن، أول من 
أمس، عن توقيف ثالثة مهربن ملادة البنزين 

بهدف بيعها في السوق السوداء.
وقــالــت إنــه »بــتــاريــخ 2021/7/9 وفــي محلة 
الــرمــيــلــة )مــحــافــظــة جــبــل لـــبـــنـــان(، ونــتــيــجــة 
عــمــلــيــات املــراقــبــة، اشــتــبــهــت إحـــدى دوريـــات 
ــن الــداخــلــي  شــعــبــة املــعــلــومــات فـــي قـــوى األمــ
 داخـــــــــل مــحــطــة 

ً
بــــصــــهــــريــــٍج مــــتــــوقــــف لـــــيـــــال

محروقات وهي مطفأة األنوار، ويتم تعبئته 
املاكينات  خراطيم  بواسطة  البنزين  بــمــادة 

التي يتم من خاللها بيع املواطنن«.
وأضــافــت: »بــنــاًء عليه، جــرى توقيف سائق 
ــامـــل املـــحـــطـــة، وهـــمـــا لــبــنــانــي  الــصــهــريــج وعـ
وســـــــوري الــجــنــســيــة، وبــالــتــحــقــيــق مــعــهــمــا 
بمادة  الصهرين  بتعبئة  بقيامهما  اعــتــرفــا 
الــبــنــزيــن بــغــيــة بــيــعــهــا فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
وذلك بناًء على اتفاق بن صاحب الصهريج 

وصاحب املحطة«.
وأشارت إلى أنه »تم ضبط الصهريج وكمية 
الــبــنــزيــن املــعــبــأة داخــلــه واملـــقـــدرة بــحــوالــي 9 
آالف لــيــتــر، كــمــا خــتــمــت مــحــطــة املــحــروقــات 
البنزين  بالشمع األحمر وضبطت كمية من 
ألف   15 بحوالي  تقدر  التي  داخلها  املخزنة 

ليتر، إضافة إلى كمية من مادة املازوت«.

عقبات تعرقل محاربة فساد الكهرباءلبنان: انفراج مؤقت ألزمة البنزين تقابله »كارثة المازوت«

أسعار البنزين تواصل االرتفاع )حسين بيضون(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــــة تجهيز  بـــالـــتـــوازي مـــع اســـتـــمـــرار أزمـ
قطاع الكهرباء في العراق والــذي شهد 
ــا،  ــامـ ــارا تـ ــيــ ــهــ ــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن انــ قـ
بسبب مــوجــة الــحــر واســتــهــداف أبـــراج 
الــطــاقــة، يــواصــل رئــيــس الحكومة،  نقل 
ــي، تـــنـــفـــيـــذ حــمــلــة  ــمــ ــاظــ ــكــ مـــصـــطـــفـــى الــ
لــتــطــهــيــر الـــــــوزارة مـــن الـــفـــاســـديـــن، قلل 
مــســؤولــون مـــن أهــمــيــتــهــا، مــؤكــديــن أن 

عقبات كبيرة تعترض طريقها.
وكـــان الكاظمي قــد اتــخــذ إجــــراءات في 
بداية األزمة، بإقالة مسؤولن في وزارة 

الكهرباء بتهم التقصير اإلداري.
ومـــا زال الـــعـــراق يــنــتــج أقـــل مـــن نصف 
احــتــيــاجــاتــه الــفــعــلــيــة لــلــطــاقــة الــبــالــغــة 
نــحــو 30 ألـــف مــيــغــا واط مــع اســتــمــرار 
الـــغـــاز اإليـــرانـــي  عـــدم اســتــقــرار واردات 
لــتــشــغــيــل مــحــطــات الـــطـــاقـــة، فــضــال عن 
خطوط الكهرباء األربعة التي يستورد 

العراق منها نحو 1200 ميغا واط.
في  الكهرباء  تجهيز  ساعات  ووصلت 
الــعــاصــمــة بــغــداد خـــالل األيــــام األخــيــرة 
املــاضــيــة إلـــى 10 ســـاعـــات مـــن مجموع 
تــعــويــض املتبقي من  24 ســاعــة، ويــتــم 
ــتــــي تــبــيــع  ــدات األهـــلـــيـــة الــ ــ ــولــ ــ ــــالل املــ خــ
للمواطنن  )األمــبــيــر(  الــطــاقــة  وحــــدات 
بواقع يصل إلى 30 ألف دينار )نحو 22 

دوالرا( بالشهر.
ووفــــــقــــــا ملــــــســــــؤول فــــــي الــــــــــــــــوزارة فــــإن 
بشكل  الــــوزارة  ملف  »يتابع  الكاظمي، 
مباشر، وشّكل لجانا تحقيقية خاصة، 
وكلفها بمهام متابعة العمل في الوزارة 
ومــحــاولــة تــطــهــيــرهــا، مـــحـــاوال تطهير 

الوزارة من الفاسدين ماليا وإداريا«.
وأوضـــــــــــــــح املــــــــــســــــــــؤول، الـــــــــــــذي رفـــــض 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــر اســــمــــه، لـ ــ ذكـ
العديد  مــع  تحقيقات  تــجــري  »الــلــجــان 
ــــن ومــــوظــــفــــي الـــــــــــوزارة،  ــــؤولـ ــــسـ مـــــن املـ
املنظومة  انهيار  أسباب  على  للوقوف 
الكهربائية«. وأكد أن »الكاظمي يحاول 

مــن خــالل حملته أن يطهر الــــوزارة من 
الفساد ويعيد السيطرة على املنظومة 
كبيرة  »عقبات  أن  مبينا  الكهربائية«، 
تــعــتــرض حــمــلــة الــكــاظــمــي، مـــن بينها 
ــيـــة لـــلـــمـــســـؤولـــن،  ــات الـــحـــزبـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ االرتـ

وارتباطاتهم بفصائل مسلحة«.
وأوضــح، أن »الكثير من املسؤولن في 
قــــرارات لعدة  ــوزارة محميون مــن أي  الــ
أسباب منها االستحقاق الحزبي وفقا 
ملــبــدأ تــقــاســم املــنــاصــب الــتــي عــمــلــت به 
الـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة املــتــعــاقــبــة، وأن 
أي قـــــرار قــضــائــي يــتــخــذ بــحــق هـــؤالء 
ــلـــى أنــــــه قــــرار  املــــســــؤولــــن، ســيــفــســر عـ

سياسي، وسيقابل باعتراض«.
ــيـــة تــطــهــيــر  ــلـ ــــؤول أن »عـــمـ ــســ ــ وأكــــــــد املــ
الـــــوزارة مــن أعــمــدة الــفــســاد أمـــر صعب 
الـــقـــرارات الــتــي تتخذ هي  لــلــغــايــة، وأن 
قرارات هامشية لن تستهدف الفاسدين 
الكبار في الوزارة«، مرجحا أن »يستمر 
لفترة، وسينتهي  التحقيق  لجان  عمل 
حــال انتهاء موجة الــحــر، وحــصــول أي 

استقرار نسبي بتجهيز الطاقة«.
الـــثـــالثـــاء، صــــدر حكم  أمــــس  مـــن  وأول 
قضائي بالحبس 4 سنوات بحق مدير 
عام في وزارة الكهرباء، بتهم بالفساد، 
ــة األنـــبـــاء  ــالــ ــا لــخــبــر نـــشـــرتـــه وكــ ـــقــ ووفـ
الــعــراقــيــة الــرســمــيــة )واع(، فــإنــه »بــنــاء 
الفساد،  مكافحة  لجنة  تحقيقات  على 
صــــــدر حـــكـــم بـــحـــق مــــديــــر عــــــام دائــــــرة 
االقــتــصــاديــة والــعــقــود واالســتــثــمــارات 
بــالــحــبــس ألربـــع  الـــكـــهـــربـــاء،  فـــي وزارة 
ــا 10  ــ ــــدرهـ ــة قـ ــيـ ــالـ ســـــنـــــوات، وغـــــرامـــــة مـ
مــاليــن ديــنــار عــراقــي )مــا يــعــادل 6900 
»القرار  أن  الوكالة  وأوضــحــت  دوالر(«. 
املسؤول  تحرير  نتيجة  جــاء  القضائي 
ــاء إحــــالــــة مــــشــــاريــــع لــصــالــح  ــقــ ــا لــ ــكـ صـ

شركات محددة«.
لــجــنــة الــطــاقــة الــبــرملــانــيــة مـــن جــهــتــهــا، 
كــشــفــت عـــن مــلــفــات فــســاد فـــي الـــــوزارة، 
وقال عضو اللجنة، النائب محمد كامل 
أبـــو الــهــيــل، إن »الــلــجــنــة لــديــهــا العديد 

مــن مــلــفــات الــفــســاد بــحــق الـــــوزارة على 
املــاضــيــة«، موضحا في  مــدار السنوات 
»تــم تسليم هذه  أنــه  تصريح صحافي 
امللفات إلى هيئة النزاهة، لكن لغاية اآلن 

ال توجد أية تحركات بخصوصها«.
الفشل  مسؤولية  من  اللجنة  وتنصلت 
الــنــائــب أن لجنته  الــطــاقــة، وأكـــد  بملف 
ــيــــر مــعــنــيــة بـــــاألمـــــور الـــفـــنـــيـــة الــتــي  »غــ
الــعــراق، وأن  الكهرباء في  لها  تتعرض 
دور اللجنة يكمن في الرقابة والتشريع 
فقط«، داعيا رئيس الوزراء، إلى »وضع 
ــلــــول الـــســـريـــعـــة ألزمــــــــة الـــكـــهـــربـــاء  الــــحــ
ــراج نقل  ــ وإيــــقــــاف ومـــنـــع اســـتـــهـــداف أبــ
الـــطـــاقـــة«. يــجــري ذلــــك فـــي وقــــت يشهد 
فــيــه الـــعـــراق احــتــجــاجــا يــومــيــة، بسبب 
بـــســـاعـــات تجهيز  الــكــبــيــر  االنـــخـــفـــاض 
الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع موجة 
الحر الشديدة التي تصل فيها درجات 

الحرارة الى نصف درجة الغليان.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اتـــــخـــــاذ الـــحـــكـــومـــة 
الطاقة،  أبــراج  خطوات مشددة لحماية 
إال أن عددا من املحافظات مازالت تشهد 
تفجيرات جديدة تستهدف األبــراج، ما 
يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 

مناطق عدة في البالد.
الــعــراق في تجاوز أزمــة الطاقة  ويعول 
ــة عــــلــــى مــــــشــــــروع الــــربــــط  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الـــعـــراق، وهــو  لــلــكــهــربــاء مــع  الخليجي 
ــــذي أقــــر عــــام 2019 وبــدعــم  املـــشـــروع الـ
أميركي في حينها. إذ سيحصل العراق 
ــــالل الــســعــوديــة  عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء مــــن خـ
والــكــويــت وبــأســعــار رمــزيــة تــســهــم في 
تقليص حجم ما تحتاجه مدن جنوب 
ووسط وغرب العراق من الطاقة بشكل 
كــبــيــر. وأكـــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
نــهــايــة الــشــهــر املــــاضــــي، حـــــدوث تــقــدم 
فــي إنــجــاز الــربــط الــكــهــربــائــي مــع دول 
الخليج، وذلـــك فــي مــعــرض حديثه عن 
أزمــــة الــطــاقــة املــتــفــاقــمــة فـــي الـــبـــالد مع 
تصاعد الحرارة التي وصلت إلى قرابة 
الخمسن درجة مئوية في البالد آنذاك.

العراقطاقة

النقص الحاّد بالمازوت 
ينعكس سلبًا على 

مختلف الخدمات
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لندن ـ العربي الجديد

ســـــــيـــــــطـــــــرت بـــــــــيـــــــــانـــــــــات الـــــنـــــمـــــو 
ــــي عـــلـــى  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ االقــــــــتــــــــصــــــــادي الـ
العاملية،  االقــتــصــاديــة  الــتــوقــعــات 
بــعــدمــا أظــهــرت الخميس تــبــاطــؤًا فــي الــربــع 
الــثــانــي املــنــتــهــي فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران إلــى 
معدل 7.9 في املائة نزواًل من 18.3 في املائة 

الذي تم تسجيله في الربع األول. 
النمو  إلــى  التباطؤ  هــذا  االقــتــصــاديــون  ورّد 
الــربــع األول  الــذي تــم تسجيله فــي  املتضخم 
بفعل الـــخـــروج مــن الـــركـــود الــتــاريــخــي الــذي 
أصاب ثاني أكبر اقتصاد في العالم في العام 
الــرغــم مــن الهبوط هــذا، اعتبر  2020.  وعلى 
الــعــديــد مــن االقــتــصــاديــن أن املــعــدل املسجل 
إلى  الثاني يعتبر مرتفعًا ومـــرده  الــربــع  فــي 
السلطات  تــــزال  ال  الــتــي  التحفيز  ســيــاســات 
الــصــيــنــيــة تــعــتــمــدهــا لــتــنــشــيــط االقـــتـــصـــاد، 
الــتــي ستسجلها  النمو  أرقـــام  مــن  متخوفن 
الكبرى األخــرى مع اتجاهها لخفض  الــدول 

حزم التحفيز تمهيدًا لوقفها.
فــقــد دفــــع االنـــتـــعـــاش الــســريــع فـــي الـــواليـــات 
ــيـــدرالـــي  ــفـ املـــتـــحـــدة مـــجـــلـــس االحـــتـــيـــاطـــي الـ
لــإشــارة إلــى أنــه قــد يبدأ فــي إلــغــاء الحوافز 
ا له، في أواخر 

ً
في وقت أبكر مما كان مخطط
العام املقبل بداًل من عام 2023.

ــتـــعـــاش الـــعـــاملـــي بــعــدمــا  وقــــــادت الـــصـــن االنـ
ــارس/ آذار املـــاضـــي الــســيــطــرة  ــ أعــلــنــت فـــي مـ
عــلــى فـــيـــروس كـــورونـــا وأعـــــادت فــتــح معظم 
القطاعات الرئيسية، فيما يعد النمو املسجل 
فــي الــربــع الثاني إشـــارة أخــرى إلــى إمكانية 
ــار كـــورونـــا االقــتــصــاديــة فـــي حــال  تــخــطــي آثــ

االستمرار باستراتيجيات الدعم.
وقـــال تشوبينغ تشو مــن »جــيــه بــي مــورغــان 
أســـيـــت« فـــي تــقــريــر إنــــه »بــشــكــل عـــــام، يــبــدو 
االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي عــلــى املـــســـار الــصــحــيــح 
لــلــتــعــافــي. الــبــيــانــات األخـــيـــرة تــشــيــر إلــــى أن 
االقـــتـــصـــاد بــلــغ ذروتــــــه بــالــفــعــل ويـــعـــود إلــى 
وتخيم  األجـــل«.  طويل  النمو  معدل  متوسط 
عــلــى تــوقــعــات الــصــن حـــرب تــجــاريــة طويلة 
التنمية  بــشــأن تكتيكات  مــع واشــنــطــن  األمـــد 
الصناعية. وقال الرئيس جو بايدن إنه يريد 
عالقات أفضل مع بكن، لكنه لم يقل بعد ما إذا 
كان سيتراجع عن زيــادات الرسوم الجمركية 

التي فرضها سلفه دونالد ترامب أم ال.
ــــت وزيـــــــرة الـــخـــزانـــة جـــانـــيـــت يـــلـــن هـــذا  ودعــ
األسبوع إلى »جبهة موحدة« مع أوروبا ضد 
»ممارسات الصن االقتصادية غير العادلة«. 
ــركـــات الــصــيــنــيــة  ووســـــع بـــايـــدن قــائــمــة الـــشـ
فيها  االستثمار  من  األميركيون  ُيمنع  التي 
ذلــك،  مــع  محتملة.  عسكرية  عــالقــات  بسبب 
فــقــد تــعــافــى الــتــصــنــيــع الــصــيــنــي ومــبــيــعــات 
السيارات وإنفاق املستهلكن إلى مستويات 

أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

ارتفاع اإلنفاق
وقـــالـــت وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« األمـــيـــركـــيـــة إن 
واالستثمارات  يونيو  في  التجزئة  مبيعات 
القوية من قبل الشركات املصنعة تساهم في 
أكثر  بــأن نمو الصن أصبح  التفاؤل  تغذية 
تـــوازنـــًا بــعــد الــتــعــافــي مــن الــجــائــحــة ووســط 
العقارات الساخنة،  زيادة الصادرات وسوق 

وارتفاع طلب املستهلكن.
وشرحت هيلن تشياو، كبيرة االقتصادين 
فـــي »بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا«، فـــي مــقــابــلــة على 
النمو  منظور  يــزال  »ال  بلومبيرغ:  تلفزيون 
اإلجمالي مرنًا إلى حد كبير«، مسلطة الضوء 
على وتيرة نمو مبيعات التجزئة املتسارعة، 
والتي سجلت 4.9 في املائة في يونيو وحده 
ارتفاعًا من 4.5 في املائة في الشهر السابق، 
فيما ارتفعت بنسبة 23 في املائة على أساس 
واعــتــبــرت تشياو  األول.  النصف  فــي  سنوي 
أنها »مفاجأة كبيرة أن نرى الناس ما زالوا 
يــنــفــقــون«. وأظـــهـــرت املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة 
الرئيسية األخرى تحسنا مستمرا في جميع 
املجاالت، مع ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 
15.9 في املائة. وتشير بيانات الربع الثاني 
إلـــى أن بــكــن يــمــكــن أن تــحــقــق بــشــكــل مــريــح 
هــدفــهــا لــلــنــمــو بــأكــثــر مـــن 6 فـــي املـــائـــة لــهــذا 

نيويورك ـ العربي الجديد

االستهالكية  املنتجات  سالمة  لجنة  أعلنت 
ـــوى  دعــ رفــــعــــت  أنــــهــــا   )CPSC( ــة  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
أمـــازون، إلجبار منصة  قضائية ضد شركة 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة عــلــى ســحــب مــئــات اآلالف 
وقالت  وزعتها.  التي  الخطرة  املنتجات  مــن 
الــلــجــنــة إن عـــمـــالق الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
مـــســـؤول قــانــونــًيــا عـــن اســـتـــدعـــاء املــنــتــجــات 
أو وفاة  ألنها تشكل خطًرا جسيًما إلصابة 

املستهلكن.
يأتي اإلجراء الذي اتخذته اللجنة بعد أشهر 
مــن املــفــاوضــات خــلــف الــكــوالــيــس مــع شركة 

ــــواق الــعــاملــيــة.  الـــعـــام، وتــســتــمــر فــي دفـــع األسـ
إلى جانب الواليات املتحدة وأوروبا، شهدت 
الصن انتشارًا سريعًا للقاحات هذا العام مع 
تلقيح حوالي نصف سكانها، وهو معلم من 
شأنه أن يساعد في الحفاظ على النمو حتى 
الــدول اآلسيوية  الــذي تكافح فيه  الوقت  في 
ــرات فــيــروســيــة  ــيـ ــغـ ــتـ األخــــــــرى مــــع تـــفـــشـــي مـ
جــديــدة. ومــن املــتــوقــع، وفــق »بلومبيرغ« أن 
يــتــبــاطــأ الــنــمــو بــشــكــل طــفــيــف فـــي الــنــصــف 
الثاني، حيث يبدأ املستهلكون على مستوى 
العالم فــي إنــفــاق املــزيــد على الــخــدمــات، مما 

يضرب قطاع الصادرات الصيني. 
وأتاح بنك الشعب الصيني األسبوع املاضي 
املـــزيـــد مـــن الــســيــولــة الــنــقــديــة لــلــبــنــوك، مما 
لكن  التحفيز.  إلـــى  بــالــعــودة  التكهنات  أثـــار 

البنك أكد عزمه الحفاظ على سياسة نقدية 
مــحــايــدة إلـــى حــد كــبــيــر.  وقــالــت لــيــو أيــهــوا، 
املــتــحــدثــة بــاســم املــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء 
إفـــادة إعــالمــيــة، إن ثــانــي أكبر  الصيني، فــي 
مستقرًا  انتعاشًا  »حقق  العالم  فــي  اقتصاد 
في النصف األول من العام. ومع ذلــك، يجب 
الـــوبـــاء ال يــــزال يــنــتــشــر. املشهد  أن نــــدرك أن 
الدولي معقد مع درجة عالية من عدم اليقن 

وعدم االستقرار«.

القلق مستمر
وهــنــاك دالئـــل عــلــى أن املــســؤولــن قــلــقــون من 
اقتصادي بعد  انتعاش  عــدم حــدوث  احتمال 
الـــوبـــاء، وفـــق »واشــنــطــن بـــوســـت«؛ إذ خفض 
البنك املركزي الصيني متطلبات االحتياطي 

الخطرة  املنتجات  بإخراج  إلقناعها  أمــازون 
ا لحديث مسؤول كبير فيها 

ً
من السوق، وفق

مع »واشنطن بوست«، الذي قال إن مسؤولي 
أمــــازون رفــضــوا االعــتــراف بــأن لــدى الوكالة 
املنتجات  إزالــة  الشركة على  السلطة إلجبار 

غير اآلمنة.
وقالت املتحدثة باسم أمازون، سيسيليا فان، 
في بيان إن الشركة عرضت توسيع قدراتها 
التي  املنتجات  سحب  عمليات  مــع  للتعامل 
تبيعها أمــازون وأطــراف ثالثة، وإنها أزالــت 
»الغالبية العظمى« من املنتجات املعنية من 
املــســتــردة  املــبــالــغ  للعمالء  وقــدمــت  متجرها 
بــالــكــامــل. وأضـــافـــت »ال نــعــرف ســبــب رفــض 
الـــوكـــالـــة لـــهـــذا الــــعــــرض، أو ســبــب تــقــديــمــهــا 
تكاد  إجـــراءات  اتخاذ  شكوى إلجبارنا على 
اتخذناها  الــتــي  لتلك  تمامًا  مشابهة  تــكــون 

بالفعل«.
وتــزعــم الــدعــوى القضائية أن أمـــازون باعت 
24 ألف جهاز كشف معيب ألكسيد الكربون 
من صنع شركات صينية. وقالت الدعوى إنه 
بعد أن نبه موظفو الوكالة أن أجهزة الكشف 
ال تعمل، توقفت أمازون عن بيعها. ثم اتصلت 
أمازون باملستهلكن لتقديم عرض استرداد. 
لــكــن الــشــركــة رفــضــت الــعــمــل مــع الــوكــالــة في 
اســتــدعــاءات الــســالمــة. وقــالــت الـــدعـــوى: »إن 
إجــراءات أمــازون أحادية الجانب غير كافية 

ملعالجة املخاطر«.
أمثلة مماثلة تتضمن  ــا 

ً
أيــض الــدعــوى  تــقــدم 

القابلية  معايير  انتهكت  لــأطــفــال  بيجاما 
لــالشــتــعــال، وتـــم بــيــع مــا يــقــرب مــن 400 ألــف 
ــزة اإللـــزامـــيـــة  ــهــ مــجــفــف شــعــر مـــن دون األجــ

للحماية من الصعق بالكهرباء.

املـــســـتـــقـــل املـــقـــيـــم فــــي شـــنـــغـــهـــاي لــلــصــحــيــفــة 
األميركية، إن الصن ستواجه نموًا أبطأ في 
النصف الثاني من العام، لكن هذا قد ال يكون 
أمــــرًا ســيــئــًا. إذا تــمــكــنــت الــحــكــومــة مـــن كبح 
املعدومة،  والــديــون  اإلســكــان  فقاعات  جماح 
فــمــن املــحــتــمــل أن تــتــمــتــع الــصــن بــاقــتــصــاد 
أفـــضـــل، وإن كــــان نـــمـــوًا أبـــطـــأ إلــــى حـــد مـــا«. 

اقتصادي  نمو  إلــى تحقيق  الصن  وتــهــدف 
يزيد عن 6 في املائة في عام 2021، وتوسيع 
ـــتــــثــــمــــار، والــــــــذي مــن  ــلـــي واالسـ ــلـــب املـــحـ الـــطـ
املتوقع أن يعيد االقتصاد بقوة إلى حالة ما 
الصينية  الــوبــاء، وفــق وكالة »شنخوا«  قبل 
لـــأنـــبـــاء. وتـــوقـــع الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر 
االقــتــصــادي  النمو  يبلغ  أن  املــاضــي،  الشهر 
للصن 8.5 فــي املــائــة فــي عــام 2021، قبل أن 

يتباطأ إلى 5.4 في املائة في عام 2022. 
وأشار التقرير إلى أن تعافي الصن اتسع مع 
العودة  فــي  االقتصادية  أنشطتها  اســتــمــرار 
البالد  الطبيعي في ظل احتواء  الوضع  إلــى 
الــفــعــال لـــكـــوفـــيـــد-19. وســجــلــت الـــبـــالد نــمــوًا 
العام  املائة لعام 2020، وهو  بنسبة 2.3 في 
الذي تقلصت فيه معظم االقتصادات الكبرى 

بسبب الوباء. وترسل حاجة بكن املستمرة 
لـــدعـــم الـــنـــمـــو فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي تــحــذيــرًا 
الــعــالــم حـــول مـــدى اســتــمــرار تعافيها  لبقية 
بعد الــوبــاء ومــخــاطــر الــخــروج مــن التحفيز 
مجموعة  مــالــيــة  وزراء  وســلــط  األوان.  قــبــل 
إيطاليا  في  األخير  اجتماعهم  في  العشرين 
الــــضــــوء عـــلـــى تـــهـــديـــد املـــتـــغـــيـــرات الـــجـــديـــدة 
لــفــيــروس كـــورونـــا والــوتــيــرة غــيــر املتكافئة 
التوقعات  تــقــوض  قــد  أنــهــا  على  للتحصن، 
ليو،  بيكي  قالت  العاملي.  لالقتصاد  املشرقة 
رئيسة استراتيجية االقتصاد الكلي للصن 
في »ستاندرد تشارترد« في هونغ كونغ، إن 
االقــتــصــاد يحتاج إلــى مــزيــد مــن الــدعــم وقد 
يكون هناك املزيد من التخفيضات في نسبة 

الفائدة املتوقعة في املستقبل.

لندن ـ العربي الجديد

ارتـــفـــع عــــدد الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة عن 
مستوى ما قبل الوباء، حيث تحاول الشركات البريطانية 
تــعــيــن مــوظــفــن لــلــتــعــامــل مـــع الــطــلــب املـــتـــزايـــد مـــع إعــــادة 
إلــى يونيو/  إبريل/ نيسان  الفترة من  االقتصاد. في  فتح 
حزيران، كان هناك ما يقدر بنحو 862 ألف وظيفة شاغرة، 
كما يقول مكتب اإلحــصــاء الوطني، بــزيــادة قــدرهــا 39 في 
املائة تقريًبا مقارنة بالربع السابق. وهذا يزيد بنسبة 10 
في املائة تقريًبا عن مستواه في الفترة من يناير/ كانون 
الــثــانــي إلـــى مــــارس/ آذار 2020، وكــانــت املـــرة األولــــى التي 
انتشار  بــدء  منذ  املستوى  هــذا  عــن  الشواغر  فيها  ارتفعت 

كورونا.
وســجــلــت جــمــيــع الــصــنــاعــات تــقــريــًبــا املــزيــد مــن الــوظــائــف 
الشاغرة مقارنة بالربع السابق. ومن بن الصناعات التي 
كانت  األول،  الربع  الشاغرة في  الوظائف  نمًوا في  شهدت 

الــفــنــون والــتــرفــيــه واالســتــجــمــام بــزيــادة قــدرهــا 330.4 في 
املائة. 

كذا، قفز متوسط   إجمالي األجر بنسبة 7.3 في املائة سنوًيا 
في األشهر الثالثة حتى مايو، بينما ارتفع األجــر العادي 
بنسبة 6.6 فــي املــائــة، وهــي أعلى املستويات فــي 20 عاًما 
على األقل، وفق »الغارديان« البريطانية. لكن معدالت نمو 
األجور املتوسطة يقابلها فقدان الوظائف بن العمال ذوي 

األجور املنخفضة.
ــأن مـــعـــدل الــبــطــالــة  ــاد مــكــتــب اإلحــــصــــاءات الــوطــنــيــة بــ ــ وأفــ
الــرئــيــســي لــأشــهــر الــثــالثــة حــتــى مــايــو كـــان 4.8 فــي املــائــة، 
ر معدل التوظيف  مرتفًعا من 4.7 في املائة قبل شهر. وقــدِّ
فــي اململكة املــتــحــدة بـــ 74.8 فــي املــائــة، أي أقــل بــمــقــدار 1.8 
نقطة مئوية عما كان عليه قبل الوباء، ولكنه أعلى بمقدار 
0.1 نقطة مئوية عن الربع السابق. وارتفع إجمالي ساعات 
العمل في شهري مــارس/ آذار ومايو/ أيــار، مقارنة بشهر 
ديسمبر/ كانون األول وفبراير/ شباط بعد تخفيف القيود.

تباطؤ 
النمو الصيني

»أمازون« أمام القضاء 
األميركي بسبب سلع خطرة

)Getty /بيانات النمو تثير التفاؤل والمخاوف في آن )شيلدون كوبر

)Getty /تزايد عروض التوظيف )روب بيني

)Getty /نقص العمالة في قطاع الترفيه )ريتشارد بايكر

ارتفاع ساعات العمل )دانيال ليل أوليفاس/ فرانس برس( )Getty /استقرار في سعر صرف الليرة )دييغو كيبولو
مستودع لشركة أمازون )ماركو دي سوارت/ 

فرانس برس(

تخفيف حاد لالنبعاثات )ليفييه ماتيس/ فرانس برس(

ارتفعت مبيعات التجزئة 
الصينية بنسبة 23% على 

أساس سنوي

للبنوك األســبــوع املــاضــي، فــي خــطــوة تهدف 
ــن خـــــالل الــســمــاح  إلـــــى تــحــفــيــز االقــــتــــصــــاد مــ
بــتــداول املزيد من األمـــوال بــداًل من االحتفاظ 
إلى  املحلي  االقتصاد  وعــاد  كاحتياطي.  بها 
حد كبير إلى العمل الطبيعي، على الرغم من 
أن الــســلــطــات حــافــظــت عــلــى ضــوابــط صــارمــة 
عــلــى الـــحـــدود، مــع ثــالثــة أســابــيــع مــن الحجر 

الصحي املطلوب للمسافرين الوافدين.
ــتــــاذ االقـــتـــصـــاد  ــاد، أســ ــ ــراسـ ــ وشــــــرح إســـــــوار بـ
»واشـــنـــطـــن  والــــتــــجــــارة بـــجـــامـــعـــة كـــورنـــيـــل لــــ
بــوســت«: »إن مــســار الــنــمــو فــي الــصــن يعود 
إلى ما بعد الوباء، حيث يتعن على الحكومة 
ــرورة الــحــفــاظ  ــ ــوازن بـــن ضــ ــ ــــرى أن تــ ــرة أخـ مــ
عــلــى نــمــو قــــوي مـــع الــتــخــفــيــف مـــن املــخــاطــر 
املالية وغيرها«. وقال آندي شي، االقتصادي 

توقعات متضاربة 
وإشارات تدعم التحفيز

بروكسل ـ العربي الجديد

أعــلــن االتـــحـــاد األوروبـــــي بـــدء خــطــوات 
صارمة للتخلي عن الوقود األحفوري، 
بــدأت املفوضية األوروبــيــة مراجعة  إذ 
جذرية وفرعية لقوانن الطاقة واملناخ 
ــي بــهــدف خفض  ــ ــ ــاد األوروبـ فـــي االتـــحـ
انبعاثات الكربون بنسبة 55 في املائة 
قــبــل نــهــايــة الــعــقــد والـــشـــروع فــي وقــف 

االعتماد على الوقود. 
وكجزء من حزمة واسعة من سياسات 
املناخ، اقترحت املفوضية زيادة حصة 
الطاقة املــتــجــددة إلــى 40 فــي املــائــة من 
األوروبي  النهائي لالتحاد  االستهالك 
بحلول عــام 2030، ارتــفــاًعــا مــن 20 في 
املائة تقريًبا في عام 2019، وفقًا ملوقع 
اللجنة  وتخطط  بيزنس«.  »يوروبيان 

لفرض حظر فعلي على إنتاج السيارات 
الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل 
بــحــلــول 2035، بــاإلضــافــة إلـــى تــدابــيــر 
لـــزيـــادة الــضــرائــب عــلــى وقــــود الشحن 
والـــطـــيـــران. وكـــانـــت رئــيــســة املــفــوضــيــة 
األوروبية أورسوال فون دير الين قالت 
األربــعــاء »يــجــب أن ننتقل إلــى نموذج 
على  يحتوي  باالبتكار،  مدعوم  جديد 

طاقة نظيفة«. 
ــورج زاتــــشــــمــــان، مــــن مــعــهــد  ــ ــرح جــ ــ وشــ
ــتـــصـــاديـــة فــي  بـــروجـــيـــل لـــأبـــحـــاث االقـ
بــروكــســل، إنـــه »ســيــتــعــن الــتــخــلــي عن 
التدفئة  وأنظمة  والطائرات  السيارات 
املــســتــخــدمــة فــــي االتــــحــــاد األوروبــــــــي، 
وعلى الصناعات املهمة تغيير عمليات 
اإلنتاج، ويجب إنتاج كميات هائلة من 

الطاقة النظيفة«.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

اســـتـــقـــرت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، الــخــمــيــس، 
التركي  املــركــزي  املــصــرف  أعــلــن  بعدما 
املائة  الفائدة عند 19 في  تثبيت سعر 
عــلــى عمليات إعــــادة الــشــراء »الــريــبــو« 
النقدي  الخبير  أســبــوع. وشـــرح  ألجـــل 
ـــب اآلن 

ّ
مــســلــم طــــــاالس أن تـــركـــيـــا تـــغـــل

منطق االقتصاد ومتطلباته، من خالل 
املــحــافــظــة عــلــى نــســبــة فـــائـــدة مــرتــفــعــة 
لكبح الطلب الكلي أو إبقائه على ما هو 
عليه على األقل. وحول ما أعلنه املركزي 
والحفاظ  األدوات  استخدام جميع  من 
ــة املــــتــــشــــددة،  ــديـ ــقـ ــنـ ــة الـ ــيـــاسـ ــلـــى الـــسـ عـ
»الـــعـــربـــي  ــاالس، مــتــحــدثــًا لــــ ــ ــ ــــاف طـ أضــ
الــجــديــد«، أن إبــقــاء نسبة الــفــائــدة بما 
يــوائــم وضــع الــســوق يعتبر واحـــدا من 

األدوات النقدية، والقصد وضع سقوف 
والــكــف  بمعاييره  والــتــشــدد  لــإقــراض 
عـــن ضـــخ كــمــيــات جـــديـــدة مـــن الــعــمــلــة. 
ولــفــت إلـــى أن املـــركـــزي فــعــل كــل مــا من 
شــأنــه عـــدم تــوســيــع الــقــطــاع املــصــرفــي 
ــة تــحــت  ــلـ ــمـ ــعـ وإبــــــقــــــاء الــــطــــلــــب عــــلــــى الـ
التي  التحليالت  على  وردًا  الــســيــطــرة. 
تشير إلى أن تركيا تحافظ على خفض 
عملتها لالستفادة من تدفق صادراتها 
إلى الخارج، رأى املتخصص التركي أن 
ذلك غير مستبعد ولكن ملوسم أو لفترة 
مــؤقــتــة، ألن تــركــيــا، بــرأيــه، ال يمكن أن 
تنظر لــزيــادة الـــصـــادرات عــلــى حساب 
زيــادة نسبة التضخم، بحيث أن هدف 
جـــذب االســتــثــمــارات ال يــقــل أهــمــيــة عن 
هدف وصول الصادرات إلى عتبة 200 

مليار دوالر.

أوروبا تستعد للتخلي 
عن الوقود

تركيا تسيطر على 
طلب العملة

مؤشرات

 ،2021 من  الثاني  الربع  في  الصيني  االقتصادي  النمو  بيانات  خلقت 
توقعات متباينة. فعلى الرغم من التباطؤ، إال أن إنفاق المستهلكين 
وقف  من  مخاوف  سادت  فيما  التفاؤل،  بثا  الصناعي  الناتج  وارتفاع 

التحفيز في الدول الكبرى

االقتصاد في صور

ارتفاع الوظائف الشاغرة في بريطانيا

تستهدف الصين خلق أكثر من 11 مليون وظيفة في 2021. وأشارت 
في  المائة  في   5 بلغ  البطالة  معدل  أن  إلى  الخميس  الرسمية  البيانات 
يونيو/ حزيران، بانخفاض 0.7 نقطة 
مئوية عن الفترة ذاتها من العام 
الماضي. ولفتت إلى أنه تم توفير 
ما مجموعه 6.98 ماليين وظيفة 
من  المائة  في   63.5 أو  جديدة، 
الوظائف،  لزيادة  السنوي  الهدف 
في النصف األول من العام. وفي 
المتاح  الدخل  زاد  أشهر،  ستة  أول 
في   12.6 بنسبة  الصين  في  للفرد 

المائة على أساس سنوي.

تراجع معدالت البطالة

Friday 16 July 2021 Friday 16 July 2021
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أسامة أبو ارشيد

نــاقــش مــقــال األســـبـــوع املـــاضـــي، بــإيــجــاز، 
ــركـــي – الــصــيــنــي،  ــيـ خــلــفــيــات الـــتـــوتـــر األمـ
ــلــــى الـــــــريـــــــادة الـــعـــاملـــيـــة،  وتـــنـــافـــســـهـــمـــا عــ
الــواليــات  لــوراثــة هيمنة  الصني  ومساعي 
املـــتـــحـــدة دولــــيــــا، خـــصـــوصـــا فــــي الــجــانــب 
ــا  ــمـ ــد واحـــــــــد، وربـ ــقـ ــــادي خــــــال عـ ــتـــــصـ ــ االقـ
العقدين والنصف  مزاحمتها عسكريا في 
املقبلني. وفي هذا املقال، سيحاول الكاتب، 
بإيجاز أيــضــا، أن يجيب عــن ســؤال مــا إذا 
الهيمنة  تحقيق  على  قــادرة  الصني  كانت 
االقـــتـــصـــاديـــة عـــاملـــيـــا، عــلــى أن يـــعـــود إلــى 
سياق املنافسة على الهيمنة العسكرية في 

املستقبل القريب وآفاقها.  
ــر بما أورده مــقــال األســبــوع  كِّ

َ
ــذ

ُ
ــن

ْ
ــل

َ
بــدايــة، ف

ــــي أن واشــــنــــطــــن، وحــــســــب وثــيــقــة  ــــاضـ املـ
»الـــتـــوجـــيـــهـــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املـــؤقـــتـــة« 
الــــصــــادرة عـــن الــبــيــت األبـــيـــض، فـــي شهر 
الــصــني  أن  ــــرى  تـ ــي،  ــاضــ املــ آذار   / ــارس  ــ مــ
تمثل »املــنــافــس الــوحــيــد املــحــتــمــل الــقــادر 
ــــني قـــوتـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى الـــجـــمـــع بـ
والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية 
لتشكيل تحٍد مستدام لتحقيق االستقرار، 
ونــظــام دولـــي مــفــتــوح«. هـــذا لــيــس موقف 
بــمــعــنــى  وحـــــــدهـــــــا،  بــــــايــــــدن  جــــــو  إدارة 
أنـــــــه ال يـــخـــضـــع العــــــتــــــبــــــاراٍت ســـيـــاســـيـــٍة 
وحــزبــيــٍة وانــتــخــابــيــة، بــقــدر مــا أنـــه يمثل 
مــوقــف املــؤســســة األمــيــركــيــة بــمــكــونــاتــهــا 
ــيـــة واألمـــنـــيـــة  ــة، الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـ ــافــ كــ
واالســتــخــبــاراتــيــة والــعــســكــريــة والــفــكــريــة 
أن  أميركي  توافق  ة شبه  وثمَّ واإلعامية. 
الصني التي تتضاعف قوتها االقتصادية 
ــة بــســرعــة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ والـــعـــســـكـــريـــة والـ

حسين عبد العزيز

أعرب مقال سابق للكاتب، نشر في »العربي 
الــجــديــد«، عــنــوانــه »املــلــف الــســوري والقمم 
الروسية ـ األميركية«، في 6/18/ 2021، عن 
القلق من حــدوث تنازل أميركي جديد في 
امللف السوري خال لقاء الرئيسني بايدن ـ 
بوتني في جنيف، فتاريخ القمم األميركية ـ 
الروسية يخبرنا بهذه التنازالت املستمرة. 
ثم لم يمض شهر على اللقاء، حتى ظهرت 
ــرار مجلس  الــصــفــقــة املــشــتــركــة عــلــنــا فـــي قــ
ــازالت  ــنــ ــتــ الــ مـــعـــه  ــرت  ــ ــهـ ــ وظـ  ،2585 األمــــــــن 
ــقـــرار نــقــلــة مــهــمــة في  األمــيــركــيــة. وشــكــل الـ
ليس حيال  الــروســي،  ـ  األميركي  التعاطي 
مــلــف املــعــابــر فــحــســب، وإنــمــا أيــضــا حيال 

الرؤية االستراتيجية لهذا امللف.
القرار  يمر  أن  بمكان،  املصادفة  من  وليس 
بهذه السهولة من دون حدوث فيتو روسي 
كما في مــّرات سابقة، وأن يهلل له الروس 
لانتباه،  الفتة  بدت  بطريقٍة  واألميركيون 
بل إن أخطر وأهم ما قيل في القرار الدولي 
ــر خـــارجـــيـــة الــنــظــام  ــ ــاء عـــلـــى لـــســـان وزيــ ــ جـ
السوري، فيصل املقداد، »قرار تمديد دخول 
الــحــالــيــة  اإلنــســانــيــة بصيغته  املـــســـاعـــدات 
يعد إنجازا، ألنه تضمن كل الجوانب التي 
كانت الدول الغربية ترفض تناولها.. القرار 
يــنــّص عــلــى إيــصــال املــســاعــدات اإلنسانية 
من الداخل السوري، وليس فقط من املعبر، 
ويعني ذلــك أن املــعــابــر الــخــارجــيــة لــم تعد 
األساسية، وما حصلت عليه الدول الغربية 

من هذا القرار هو نصف معبر فقط«.
أوال، يؤكد نص القرار 2585 ألول مرة على 
خطوط  عبر  اإلنسانية  املساعدات  إيصال 
التماس الداخلية، أي وصولها إلى مناطق 
للنظام،  تابعة  منظمات  عبر  إمــا  الــنــظــام، 
أو تــحــت إشــــراف روســــي مــبــاشــر. وأهــمــيــة 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــذه الـــخـــطـــوة فــــي أن الـ ــ هـ
واملــجــتــمــع الــــدولــــي أصــبــحــا يـــنـــظـــران إلــى 

أمجد أحمد جبريل

ــات الــــعــــاقــــات الـــعـــربـــيـــة  ــبـ ـ
ّ
ــل ــم تـــقـ ــــي خـــضـ فـ

ـــر ســعــودي 
ّ
ــى الــعــلــن تـــوت ــرز إلــ الــعــربــيــة، بــ

إمـــــاراتـــــي، يــكــشــف احـــتـــمـــال نــهــايــة »شــهــر 
العسل« في عاقات البلدين التي استندت 
إلى تفاهم بني ولي عهد السعودية، محمد 
بن سلمان، مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن 
زايد، لتعظيم مكاسب الطرفني ونفوذهما، 
خصوصا في اليمن، واملنطقة إجمااًل. ولم 
يكن »النجاح النسبّي« للتعاون السعودي 
ـــر الــغــطــاء/ 

ّ
ــــي لــيــتــحــقــق لــــوال تـــوف ــاراتـ ــ اإلمـ

ــارة  ــ ــلـــت زيــ ــّكـ ــه؛ إذ شـ ــ ــي لــ ــركــ ــيــ الـــعـــمـــق األمــ
الرئيس دونالد ترامب السعودية، وانعقاد 
الــقــّمــة األمــيــركــيــة اإلســامــيــة فـــي الــريــاض 
بــإنــشــاء  ــا  ــذانــ إيــ  ،)2017 أيـــــار  مـــايـــو/   21(
»تــحــالــف الــشــرق األوســــط اإلســتــراتــيــجــي« 
الــذي   ،)Middle East Strategic Alliance(
كان يسعى، علنا، إلى عزل إيران، مع دمغها 
»اإلرهـــــاب«، لــكــن جــوهــره  ومــلــيــشــيــاتــهــا بــــــ
يقوم على سياسٍة أميركية غرضها القضاء 
الــثــورات العربية،  على مــا تبقى مــن تأثير 
بما يمّكن ثنائي إسرائيل/ الديكتاتوريات 
الــعــربــيــة، وبــمــا يــدعــم ســيــاســات الـــثـــورات 
ــتــــهــــداف قـــــوى الــتــغــيــيــر  ــي اســ املــــــضــــــاّدة، فــ
إلى عزل  العربي، وحصار قطر، باإلضافة 
تركيا وإيـــران، وفــرض واشنطن مزيدًا من 

العقوبات عليهما.
ولــئــن كـــان الــتــوتــر الــراهــن بــني السعودية 
اقتصاديا  نفطيا/  أخــذ طابعا  واإلمـــارات 
)ظــهــر فــي اجــتــمــاع تحالف أوبـــك +، فــي 1 
الــجــاري(، فإنه يستند، إلى  يوليو/ تموز 
أبـــعـــاٍد ســيــاســيــٍة أعــمــق، تــخــّص املــســتــوى 
ــا يــعــكــس  ــمــ ــات، كــ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــائــــي فــ ــنــ ــثــ الــ
مــتــغــيــرات الــســيــاقــني، الــدولــي واإلقــلــيــمــي. 
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، ثــمــة ثــــاث مــاحــظــات 
ــة،  ــيــ ــاراتــ عـــلـــى الـــعـــاقـــات الـــســـعـــوديـــة اإلمــ
العربية، ضمن عملية  العربية  والعاقات 
إعادة تشكيل النظام اإلقليمي في الشرق 
األوســــــط، فـــي هــــذه »املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة« 
ــؤّدي، فـــي املــحــصــلــة الــنــهــائــيــة،  ــتــ الـــتـــي ســ
إلـــى تــغــيــيــرات حقيقية، فــي مــكــانــة الـــدول 

الخليجية والعربية واإلقليمية. 
أوالها أن الرياض تقوم بمراجعة سياساتها 
منذ  واإلقــلــيــمــيــة،  الخليجية  وتــحــالــفــاتــهــا 
قــمــة الـــُعـــا الــخــلــيــجــيــة، 5 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الــثــانــي املـــاضـــي، مـــع اســتــعــدادهــا التــخــاذ 
خطواٍت عملية تخالف توقعات أبو ظبي، 
ــعــــودي/ مــصــري/  ــراط ســ ــخــ وذلـــــك عــبــر انــ
قطري/ ُعماني/ كويتي، في حلحلة أزمات 
الرئيس  مــع ســيــاســات  بــالــتــعــاون  املنطقة، 
األمــيــركــي، جــو بــايــدن، سيما تركيزه على 
تعامله  فـــي  إجـــمـــااًل،  الــدبــلــومــاســيــة  األداة 
مع امللفني اليمني والنووي اإليراني، على 

الرغم من »استعصاء« االختراقات فيهما.
ويبدو أن الرياض تخطو اآلن بانفتاح أكبر 
زيــــارات  )بــدلــيــل  الخليجي  محيطها  عــلــى 
كـــبـــار املـــســـؤولـــني الــقــطــريــني والــكــويــتــيــني 
»ابتعاد  مــع  الــســعــوديــة(،  إلــى  والُعمانيني 
نسبي« عــن سياسات اإلمــــارات فــي خلق/ 
والــصــومــال  وليبيا  اليمن  أزمـــات  توظيف 
ومــصــر... إلــخ. وعلى الصعيد الــداخــلــي، ال 
تخفى رغبة الرياض وطموحها في تدعيم 
قدراتها التنافسية االقتصادية والسياحية 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، عـــبـــر جـــــذب االســـتـــثـــمـــارات 
السعودية  السياحة  وتشجيع  الخارجية، 
ــار »رؤيــــة 2030«، بهدف  الــداخــلــيــة، فــي إطـ
تــقــلــيــص االعـــتـــمـــاد عــلــى الـــنـــفـــط، وتــنــويــع 

فارس الخطاب

لم يكن يوم الرابع عشر من يوليو/ تموز 
لــيــس فــي حــيــاة العراقيني   ، 1958 عــاديــا 
وحــســب، وإنــمــا فــي تاريخهم أيــضــا، فقد 
أطلقوا  الــضــبــاط،  مــن  أســقــطــت مجموعة 
عــلــى أنــفــســهــم اســــم »الـــضـــبـــاط األحـــــرار« 
نظام الحكم امللكي في العراق الذي أّسس 

الدولة العراقية الحديثة عام 1921. 
الــعــســكــري،  تـــمـــوز 1958  انــــقــــاب  ــــس  أّســ
ــــذي يــســّمــى جـــزافـــا »الــــثــــورة«، لعقود  والـ
وتراجع  السياسي،  االستقرار  فقدان  من 
فــــــرص بــــنــــاء دولــــــــة وفــــــق رؤيــــــــة تــعــتــمــد 
الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة واالقـــتـــصـــاد الــحــر. 
ــرز فـــي اإلقــلــيــم،  ــ كـــان يــمــكــن أن تــكــون األبـ
بــل وحــتــى اقــتــصــادات الـــدول الــكــبــرى في 
العالم؛ فهذا البلد الذي كان يحكمه نظام 
ملكي دستوري على غرار اململكة املتحدة 
ال يــمــتــلــك املـــلـــك فــيــه ســلــطــة فــــوق سلطة 
البرملان أو الحكومة العراقية، البلد الذي 
لـــم يــتــســنــم أيــــة وظــيــفــة فـــيـــه، مـــن رئــيــس 
الــوزراء وحتى أدنى الدرجات الوظيفية، 
مــــن لــــم يــســتــحــقــهــا كـــمـــؤهـــل دراســــــــي أو 
نــمــاذج  بــه  مــعــرفــي أو ســـواهـــا، فتحققت 
والعاقات  والتخطيط  اإلدارة  من  رائعة 
ـــــاح الــــزراعــــي والــنــمــو  الــخــارجــيــة واإلصـ
الــســكــانــي واملــنــاهــج الــتــربــويــة والــقــاعــدة 
الصناعية، ناهيك عن بناء جيش وطني 

ذي مستوى عاٍل من الكفاءة والتسليح.
يــعــرف املــتــابــع لــلــشــأن الــعــراقــي، إلـــى حد 
كــبــيــر، حــجــم الـــتـــذبـــذب الــــذي اتــســمــت به 
 ،1958 عــام  انقاب  منذ  العراق  سياسات 
لـــكـــن مـــــا يـــجـــب أن يـــعـــرفـــه كـــــل إنــــســــان، 
ــار الــوطــن  ــطـ ــن بــقــيــة أقـ ــان أم مـ عـــراقـــيـــا كــ
الــعــربــي، أن هــذا االنــقــاب ارتــكــب جريمة 
ــــن يــــغــــادرهــــا الــــتــــاريــــخ مــطــلــقــا،  ــبــــرى لـ كــ
وأْولـــــى بــالــعــراقــيــني أواًل أن ُيــحــيــوا هــذه 
الـــذكـــرى بــالــبــكــاء والــنــحــيــب، تــمــامــا كما 
يــفــعــل بــعــضــهــم فـــي ذكـــــرى مــقــتــل بعض 
آل الــبــيــت عــلــى الـــتـــراب الــعــراقــي بطريقة 
مــقــتــل أشــــــراف الــعــائــلــة الــهــاشــمــيــة، ألن 
العقل  على  بالدم  امللطخ  اإلجــهــاز  عملية 
بلٍد  من  العراق  حّولت  والعدالة  واملنطق 
ــمـــوًا مــــطــــردًا، ويــــؤّســــس لــقــاعــدة  يــنــمــو نـ
علمية وتربوية وتعليمية واعدة، إلى بلٍد 
يحكمه العسكر، ثم تراجع األمر، لتحكمه 
شلة من املارقني، الفاسدين، القتلة، ذوي 

ملكانة  جيوسياسيا  تهديدًا  تشكل  كبيرة 
الــواليــات املــتــحــدة قــوة عظمى عــاملــيــا. من 
العاقات  لجنة  رئيس  تقدم  املنطلق،  هذا 
األميركي،  الشيوخ  في مجلس  الخارجية 
ــل/ نــيــســان  ــ ــريــ ــ ــي أبــ ــ بــــــوب مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، فـ
ــانـــون تــحــت عــنــوان  املــــاضــــي، بـــمـــشـــروع قـ
ــون املـــنـــافـــســـة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــعــام  ــانــ »قــ
عــني  ــرِّ

َ
ــش

ُ
امل بــدعــم  2021«، حــظــي مــبــاشــرة 

مــن الــحــزبــني، الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، 
ويهدف عمليا إلى احتواء الصني. 

ــا، فــي  ــنــ ــرّدد بـــكـــني، راهــ ــتــ ــل، ال تــ ــابـ ــقـ فــــي املـ
واشنطن،  تعميق هواجس  إلــى  مساعيها 
متخلية في ذلك عن عقود من محاوالتها 
ــأن قــدرتــهــا عــلــى منافسة  الــتــهــويــن مــن شـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. وكــــان مــقــال األســبــوع 
ــتــــحــــذيــــرات الـــرئـــيـــس  ــد ذّكــــــــر بــ ــ ــي قـ ــ ــاضـ ــ املـ
التي  كلمته  في  بينغ،  الصيني، شي جني 
ألـــقـــاهـــا فـــي الـــثـــاثـــني مـــن الــشــهــر املــاضــي 
)يــــونــــيــــو/ حـــــــزيـــــــران(، ضـــمـــن احـــتـــفـــاالت 
الذكرى املئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
في الصني، من أن »زمن التنمر على الصني 
ولــى إلــى غير رجــعــة«، وبــأن مــن سيحاول 
ذلـــــك ســـتـــبـــوء جــــهــــوده بـــالـــفـــشـــل، ذلـــــك أن 
العظمة  نحو  للصني  الــتــصــاعــدي  املنحى 
»ال يمكن إيقافه«. وال تخفي بكني قناعتها 
الــراســخــة مــن أن »الــشــرق ينهض والــغــرب 
، فإنها ليست فــي وارد  يــتــراجــع«، ومــن ثــمَّ
االنــكــفــاء أمـــام الــضــغــوط، أو الــرضــوخ ألي 
محاوالت ابتزاٍز وترهيب، حتى ولو كانت 

صادرة عن الواليات املتحدة نفسها. 
ــــذي افــتــتــح  ــــودة إلــــى الـــســـؤال الـ لـــكـــن، وعــ
بــه هـــذا املـــقـــال، هــل تــمــلــك الــصــني الــقــدرة 
اليوم، أو في املــدى املنظور، على إطاحة 
؟ 

ً
الــهــيــمــنــة االقــتــصــاديــة األمــيــركــيــة فــعــا

الجمركية  والتعريفات  املتحدة  الــواليــات 
ــرى الـــتـــي تــحــّد  ــ ــ ــيـــود والــــعــــوامــــل األخـ ــقـ والـ
قــدرة بكني على الحصول على بعض  مــن 
ــة لــصــنــاعــاتــهــا، أو  ــة الــــازمــ ــيــ ــواد األولــ ــ ــ املـ
املجاالت  املتقّدمة في بعض  التكنولوجيا 
الحساسة، أو حتى الوصول إلى األسواق 
الـــعـــاملـــيـــة، كــبــعــض دول أوروبــــــــا والـــهـــنـــد. 
وعلى الرغم من أن الصني هي أسرع الدول 
كـــورونـــا، إال أن خطط  تعافيا مــن جــائــحــة 
إلى  ديونها  رفعت  اتبعتها  التي  التحفيز 
مــســتــويــاٍت قــيــاســيــة. ثـــمَّ هــنــاك احــتــمــال أن 
الصني تبالغ في تضخيم بيانات ناتجها 

الفارق  حجم  لتقليص  اإلجمالي،  القومي 
قد تكون  املتحدة. وبالتالي،  الــواليــات  مع 
الفجوة االقتصادية بني البلدين أوسع مما 
إلى  يحيلون  الشكوك  هــذه  مثيرو  تقوله. 
مضروبة،  يرونها  التي  الصني  مصداقية 

وإلى غياب الشفافية عندها. 
ــبــــراء إلـــــى أن الــصــني  أيــــضــــا، يـــشـــيـــر الــــخــ
 غير مؤّكد في منافستها 

ً
تواجه مستقبا

وذلــك  املتحدة،  الــواليــات  مــع  االقتصادية 
ــا بـــالـــعـــوامـــل الـــثـــاثـــة الــتــي  ــا أخــــذنــ إذا مــ
تــحــّدد مــعــدالت النمو االقــتــصــادي: حجم 
املــال، والــذي  العاملة، مخزون رأس  القوة 
االتصال  وشبكات  التحتية  البنى  يشمل 
واملـــواصـــات واملــصــانــع، وأخــيــرًا الكفاءة 
أن عقودًا من سياسة   

ٌ
اإلنتاجية. معروف

»طفل واحـــد« فــي الصني أّســســت ملجتمع 
ــى الــتــخــلــي  ــذا بــبــكــني إلــ ــا حــ ــو مـ ــرم، وهــ ــ هـ
ــرة، ولــكــن ذلــك  ــيـ عــنــهــا فـــي الــســنــوات األخـ
ــديـــدة بني  يــصــطــدم بــتــغــيــراٍت ثــقــافــيــة جـ
األجيال الشابة تساهم في عرقلة مساعي 
الـــدولـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــصــني هي 
التحتية  بناها  في  توّسعا  األكثر  الدولة 
ومــصــانــعــهــا وتــكــنــولــوجــيــا اتــصــاالتــهــا 
ســـنـــوات  أن  إال  ــا،  ــهـ مـــواصـــاتـ ــبـــكـــات  وشـ
ــمـــارات الـــواســـعـــة والــســريــعــة  ــثـ ــتـ مـــن االسـ
تسّببت في مدن مهجورة، ومبان خالية، 
واختاالت عميقة بني املناطق الحضرية 
والريفية. أما التحّدي األكبر الذي تواجهه 
الــصــني فــي ســيــاق خططها االقــتــصــاديــة 
فيتمثل في أن مستوى كفاءتها اإلنتاجية، 
القائمة على املزج بني العمالة ورأس املال، 
األميركية.  نظيرتها  مــن  فقط   %50 ببلغ 
كفاءة  إن  املستقبلية  التوقعات  تقول  بل 
الصني اإلنتاجية ستصل إلى نسبة %70 

فقط، مقارنة باألميركية عام 2050.  األكثر 
أهمية من كل ما سبق ضــرورة األخــذ في 
عني االعتبار أن الواليات املتحدة لن تقف 
جامدة أمام التحّدي االقتصادي الصيني. 
من ناحية، التعافي االقتصادي األميركي 
جــراء حــزم التحفيز ملعالجة آثــار جائحة 
مع  جـــدًا،  متسارعة  بوتيرة  يسير  كــورنــا 
ــزم الــتــحــفــيــز تلك  ــــرورة مــاحــظــة أن حـ ضـ
أثقلته بديون ضخمة. ومن ناحية أخرى، 
ــاد  االتـــحـ وراءهــــــــا  بــــايــــدن  إدارة  حـــشـــدت 
األوروبي واقتصادات السبع الكبرى، في 
محاولة الحتواء الصني اقتصاديا، وهي 
أطلقت بالشراكة معهم، في الشهر املاضي 
ــبــــادرة اقــتــصــاديــة  )يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران( مــ
كبرى، تسعى إلى تطويق مبادرة الصني 
العاملية »الــحــزام والــطــريــق«، والــتــي تبلغ 
الـــدوالرات. إال  املليارات من  كلفتها مئات 
ــدرة الـــواليـــات  أن الــتــحــّدي ســيــكــون فـــي قــ
املــتــحــدة عــلــى تــنــفــيــذ ذلــــك عــمــلــيــا. أضــف 
إلــى ذلـــك، أن بــايــدن يــحــاول الــيــوم إطــاق 
التحتية  البنية  لتحديث  ضخم  مــشــروع 
األميركية، وهو ما سيوّسع القوة العاملة 
في بــاده. إال أن ذلك غير مضمون أيضا، 
ــر مـــحـــل خــــافــــات ومــمــاحــكــات  ــ فـــهـــذا األمــ

حزبية ديمقراطية - جمهورية.
االقتصادية  املنافسة  مستقبل  باختصار، 
بني الدولتني ال يمكن التنبؤ اليقيني فيه، 
إذ إنها عملية تخضع ملتغيرات وتحديات 
ــتـــى إن تــمــّكــنــت  ــة. وحـ ــ ــيـ ــ مـــوضـــوعـــيـــة وذاتـ
الـــصـــني مـــن حــســم الــتــنــافــس االقـــتـــصـــادي 
بعد عقد،  املتحدة لصالحها  الواليات  مع 
فـــإن املــنــافــســة عــلــى الــقــوة الــعــاملــيــة األولـــى 

عسكريا مسألة أخرى أكثر تعقيدًا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

األزمــة اإلنسانية داخل سورية من منظور 
جغرافي واحد يشمل جميع أراضي الباد، 
ــن دون تــمــيــيــز بــــني مـــنـــاطـــق املـــعـــارضـــة  مــ
ومــنــاطــق الــنــظــام. كــمــا تكمن مــخــاطــر هــذا 
الــتــحــّول فــي املــنــاطــق الــتــي تسيطر عليها 
الديمقراطية«، حيث إدخال  »قــوات سوريا 
املساعدات إلى مناطقها سيكون محصورا 
بــأيــدي الــنــظــام، كــونــه يــفــصــل بــني مناطق 

سيطرتها ومناطق سيطرة املعارضة.
ثــانــيــا، ليست االنــعــطــافــة الــكــبــرى فــي هــذه 
الــتــفــاصــيــل، بـــل فـــي إمــكــانــيــة إنـــهـــاء اآللــيــة 
األمــمــيــة إلدخــــال املــســاعــدات عــلــى الجملة، 
وهــو مــا عبر عنه سفير روســيــا فــي األمــم 
املتحدة، فاسيلي نيبينزيا، حني قال »لقد 
مـــنـــح أعــــضــــاء املـــجـــلـــس الــــضــــوء األخـــضـــر 
لتعزيز اآللية عبر الحدود بشكل تدريجي 
بعمليات  املطاف  نهاية  في  استبدالها  ثم 
تسليم عبر الخطوط«. وجاء هذا التصريح 
بعد أيام من البيان الختامي لـ »أستانة 16« 
الـــذي لــم يشر إلــى صيغة »عــبــر الــحــدود«، 
مــكــتــفــيــا بــالــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة إيــصــال 
املساعدات إلى جميع السوريني في جميع 
 .. الــبــاد مــن دون تمييز وتسييس.  أنــحــاء 
ووفقا للموقف الروسي، الذي لم يقابله أي 
األممية  اآللــيــة  ستتوقف  أمــيــركــي،  تعقيب 
بعد عـــام، ليصبح إدخـــال املــســاعــدات عبر 

النظام السوري وحده.

الــدول األعضاء  األممي  القرار  ثالثا، يدعو 
في األمم املتحدة إلى االستجابة بخطوات 
للشعب  امللحة  االحتياجات  لتلبية  عملية 
ــوء اآلثــــــــار االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــوري فــــي ضــ ــ ــسـ ــ الـ
لوباء  العميقة  واإلنــســانــيــة  واالقــتــصــاديــة 
ــة، كـــدولـــة فـــي حــال  كــوفــيــد 19 عــلــى ســـوريـ
طـــوارئ إنسانية مــعــقــدة، ويــرحــب بجميع 
ــادرات لــتــوســيــع األنــشــطــة  ــ ــبــ ــ الـــجـــهـــود واملــ
اإلنسانية في سورية. واعتمد نصر القرار 
املــبــكــر« مقاربة  »اإلنـــعـــاش  األمــمــي صيغة 

االقـــتـــصـــاد، بــحــيــث تــصــبــح الـــبـــاد مــركــزًا 
تــجــاريــا رئــيــســيــا فــي املــنــطــقــة، مــا سيلحق 
في  التجاري  وبمركزها  بــاإلمــارات  الضرر 
دبي. ولعل هذا ما يفّسر قرارات السعودية 
أخـــيـــرا، وضـــع قــيــود عــلــى ســفــر مواطنيها 
إلــى اإلمـــارات، ووضعها في مرتبة واحــدة 
ــي وبـــاء كــورونــا، 

ّ
مــع دول تــعــانــي مــن تــفــش

مـــثـــل إثـــيـــوبـــيـــا وفـــيـــتـــنـــام وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
وتعديل قواعد االستيراد من دول مجلس 
ر على صادرات 

ّ
التعاون الخليجي، ما يؤث

دبــي، واملناطق الحّرة في اإلمــارات، ومنها 
الــحــّرة فــي مطار دبــي،  جبل علي واملنطقة 
ــاق  ــفــ ــن االتــ ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــن االسـ ــ ويـــحـــرمـــهـــا مـ
التفضيلية  واملـــزايـــا  الخليجي  الــجــمــركــي 

واإلعفاء من الرسوم.
ــة الــــثــــانــــيــــة بـــاحـــتـــمـــال  ــ ــظـ ــ ــــاحـ تـــتـــعـــلـــق املـ
ــرارات اإلدارة  تــراجــع تأثير اإلمــــارات فــي قــ
لوبياتها  تآكل شبكة  واحتمال  األميركية، 
الــتــي كـــان يــديــرهــا الــســفــيــر فـــي واشــنــطــن، 
يوسف العتيبة؛ فدور أبوظبي كان يرتكز 
األزمـــات  فــي  السياسي  املـــال  توظيف  على 
اإلقليمية، عبر دعم وكاء محليني، لصناعة 
فوضى محلية/ إقليمية، تسهم في تغييب 
في  ســواء  لــإمــارات،  اإلقليميني  املنافسني 
 عن 

ً
النفوذ أو املوانئ أو إنتاج النفط، فضا

الــدور السعودي« في اليمن، أكثر  »امتطاء 
مـــن اســتــنــاد أبــوظــبــي إلـــى ركـــائـــز حقيقية 
النفوذ والتأثير، سيما مع تراكم  لصناعة 
ــاء االســتــراتــيــجــيــة، والـــتـــوّجـــه نحو  ــطـ األخـ
وافتتاح  إســرائــيــل،  مــع  الــكــامــل«  »التطبيع 
سفارة لها في أبو ظبي وقنصلية في دبي.
ــع، أنــــه لــيــس فـــي وســــع اإلمـــــــارات،  ــ ــواقـ ــ والـ
عــبــر تــحــالــفــهــا مـــع إســـرائـــيـــل، أن تــتــجــاوز 
املـــــحـــــّددات الــجــيــوبــولــيــتــيــكــة الــهــيــكــلــيــة، 
 ،)Small State( صــغــيــرة  دولــــة  بــوصــفــهــا 
ــة؛ إذ  ــ ــيـ ــ ــــدولـ بـــمـــفـــاهـــيـــم عـــلـــم الــــعــــاقــــات الـ
مبالغ  إقليمي،  أبوظبي بطموح  تتصّرف 
فــيــه، مــا يستفز العــبــني أكــبــر، مــثــل إيـــران 
وتــركــيــا ومــصــر والــســعــوديــة، وجميعها 
بـــدرجـــاٍت مختلفة، على  مــعــتــرضــة،  تــبــدو 
استمرار قيادة إسرائيل، النظام اإلقليمي 

في الشرق األوسط.
بـــايـــدن  إدارة  تــجــمــيــد  ــن  مــ ــم  ــرغــ الــ وعـــلـــى 
»صــــنــــدوق إبــــــراهــــــام«، الــــــذي أنـــشـــئ بــعــد 
التطبيع بــني إســرائــيــل وكــل مــن اإلمـــارات 
والــبــحــريــن فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي، 
فـــمـــن املـــحـــتـــمـــل أن تـــبـــقـــي أبـــوظـــبـــي عــلــى 
ــنــــدوق اإلمـــــاراتـــــي لــاســتــثــمــار فــي  »الــــصــ
ــئ بــقــيــمــة عــشــرة  ــشــ نــ

ُ
إســــرائــــيــــل«، الــــــذي أ

املاضي،  آذار  مــارس/  في  دوالر،  مليارات 
مـــا يــعــنــي أنـــهـــا قـــد تــخــســر أمـــوالـــهـــا، من 
الــتــحــالــف مع  مــن  أمــنــيــا  أن تستفيد  دون 
التطبيع  ــرارات  ــ قــ أن  يـــؤّكـــد  مـــا  إســـرائـــيـــل، 
ما  بقدر  للشعوب،  مفيدة  ليست  العربية 
تكشف تآكل الشرعية الداخلية في النظم 
العربية، فكلما ضعفت هذه داخليا، لجأت 

إلى التحالف مع إسرائيل.
العاقات  بمسار  الثالثة  املاحظة  تتعلق 
العربية،  والعربية  الخليجية،  الخليجية 
الــــذي ُيـــرّجـــح أن يــبــقــى مــتــقــلــبــا/ مــتــذبــذبــا، 
ــراع والــــتــــعــــاون، بـــتـــأثـــيـــر غــيــاب  ــ ــــصـ بــــني الـ
الشخصنة،  املزاجية/  وهيمنة  املؤسسية، 
على صناعة القرار، ما يجعل هذه العاقات 
 ألزمــــات ومــشــكــات مــتــكــّررة، يمكن 

ً
عــرضــة

ها/ 
ّ
آنيا، لكن من دون حل أن يتم تهدئتها 

تسويتها مــن جـــذورهـــا، عــلــى نــحــٍو يـــؤّدي 
إلى انفجارها الحقا.

واملـــــؤّكـــــد أنـــــه بـــعـــد أزمــــــة حـــصـــار قـــطـــر لــم 

لُيجهزوا على  النفسية،  العاهات والعلل 
أو  فــنــا  أو  فــكــرًا  أو  علما  مــن يحمل  بقية 
مــوقــفــا. جــريــمــاة قــتــل الــعــائــلــة املــالــكــة في 
العراق، وكلها من النساء، باستثناء امللك  
فيصل الــثــانــي وخــالــه األمــيــر عــبــد اإللـــه، 
تمثل قمة االنحطاط األخاقي والنفسي 
والــتــربــوي. وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم تدخل 
امللك شخصيا، وال سيدات قصر الرِحاب، 
بأية قضية سياسية أو أمنية في العراق، 
ارتــضــت لنفسها  العسكر  مــن  أن شلة  إال 
أن تقتلهم جميعا، وهم يسلمون أنفسهم 
لوا ببعض 

ّ
لهم، ولم يكتفوا بذلك، بل مث

الجثث )األمــيــر عــبــداإللــه(، وتــبــاهــوا بما 
االشــمــئــزاز حقا  على  يبعث  فعلوا. ومما 
أنــه، منذ املــجــزرة، لم يرتفع صــوت واحد 
من أحد الضباط املسؤولني عنها أو عن 
الــحــكــم، يـــعـــرب عـــن أســـفـــه ملــقــتــل املـــلـــك أو 
النساء واألطفال، بعد أن استتب لهم أمر 
حكم الباد. أن املأساة الحقيقية للعائلة 
املالكة هي مأساة وطن وشعب، بدأت من 

قصر الرحاب ولم تنته.
تعطينا مقارنة بسيطة بني ما جرى في 
العراق وما جرى قبلها بست سنوات في 
مصر حجم الفرق الكبير في نضج الثورة 
املــصــريــة وحسابها كــل مــجــريــات األمــور 
بعد الشروع بساعة الصفر، حيث تعامل 
الضباط األحرار في مصر مع امللك فاروق 
رقــي وإنــســانــيــة؛  فطالبوه  وعائلته بكل 
بالتنازل عن عرش مصر إلى ولي عهده 
تم ترحيله  ثم  فــؤاد،  أحمد  الرضيع  ابنه 
ــوداع رســمــي،  ــ مـــع أســـرتـــه إلـــى إيــطــالــيــا بـ
الــثــورة، أطلقت  شــارك فيه بعض ضباط 
ــقـــل الــيــخــت  ــتـ فـــيـــه 21 طــلــقــة مــــدفــــع، واسـ
امللكي )املحروسة( بكل تقدير، فيما تمت 
تــصــفــيــة كـــل الــعــائــلــة املــالــكــة فـــي الـــعـــراق 
ــم الــعــبــث والــتــمــثــيــل ببعض  تــقــريــبــا، وتــ
خال  مــريــضــة،  وحشية  بطريقة  جثثهم 

ساعتني من االنقاب.
مـــن حـــق الـــشـــعـــوب أن تـــثـــور ضـــد الــظــلــم 
والجور واالستبداد والدكتاتورية. ولكن 
ليس من حق حفنة من العسكر مصادرة 
ــلــــك الــــشــــعــــوب ومـــآســـيـــهـــا  تـــضـــحـــيـــات تــ
وتقتل  الــبــاد  بحكم  لتنفرد  ومعاناتها، 
من تشاء باسم الثورة من دون وجه حق، 
أو مــن دون تــأمــني مــحــاكــمــات عــادلــة ملن 

تثبت عليه الجرائم. 
)كاتب عراقي في لندن(

هــذا ســؤال صعب، وال يمكن أبــدًا تقديم 
إجـــابـــة حــاســمــة فـــيـــه، فـــاألمـــر ال يخضع 
ملــعــادلــة أبــيــض أســـود، بــل ثــّمــة معطيات 
ومتغيرات وسيناريوهات عدة متداخلة 
ومتباينة، ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد 

اإلجابة النهائية. 
األكبر  أن االقتصاد األميركي هو   

ٌ
معروف

عـــاملـــيـــا، بــحــجــم يـــتـــجـــاوز اثـــنـــني وعــشــريــن 
يــلــيــه  تـــريـــلـــيـــون دوالر ســـنـــويـــا،  ونـــصـــف 
الـــصـــيـــنـــي، بــحــجــم يـــتـــجـــاوز الـــســـتـــة عــشــر 
ونـــصـــف تــريــلــيــون دوالر ســنــويــا. مــعــيــار 
القومي  الــنــاتــج  الــقــيــاس املعتمد هــنــا هــو 
اإلجــمــالــي. أمــا إذا أخــذنــا بمعيار »تــعــادل 
يعتمد  والـــذي  مقياسا،  الشرائية«  الــقــدرة 
ــل  ــيـــة وكـــلـــفـــة املــعــيــشــة داخــ ــقــــوة الـــشـــرائـ الــ
كـــل بـــلـــد، بــعــد تــحــديــد ســعــر الـــصـــرف بني 
الــعــمــات مــحــل االهــتــمــام، فـــإن الــصــني هي 
ــتـــصـــاد األكـــبـــر عـــاملـــيـــا. عــلــى أي حـــال،  االقـ
وبعيدًا عن التعقيدات االقتصادية واملالية 
هنا، فإن املعيار األكثر اعتمادًا في حساب 
ــو الـــنـــاتـــج الــقــومــي  اقـــتـــصـــاديـــات الــــــدول هـ
لــلــواليــات املتحدة  الـــذي يعطي  اإلجــمــالــي 
ــن الــصــني.  ــوم مـ ــيـ  أكـــبـــر بــكــثــيــر الـ

ً
أفــضــلــيــة

املــشــكــلــة، أمـــيـــركـــيـــا، أن كــثــيــرًا مـــن نــمــاذج 
إن  تــقــول  املستقبلية  االقــتــصــادي  الــتــنــبــؤ 
ــاد األكــبــر  ــتـــصـ الـــصـــني ســــوف تــصــبــح االقـ

عامليا عام 2031.
ومــع ذلـــك، ليس األمـــر بــهــذه البساطة، وال 
ــدًا أن املــنــافــســة االقـــتـــصـــاديـــة قد  ــ يــعــنــي أبـ
متغيرات  ة  ثمَّ إذ  الــصــني،  لصالح  ُحسمت 
ــاذج الـــتـــنـــبـــؤ  ــ ــمــ ــ ــد تـــقـــلـــب نــ ــ ــات قــ ــيــ ــطــ ــعــ ومــ
ــك،  ــن ذلــ املــســتــقــبــلــيــة رأســــــا عـــلـــى عـــقـــب. مــ
، أن أجــنــدة اإلصـــاح االقــتــصــادي في 

ً
مــثــا

الصني تتباطأ جّراء الحروب التجارية مع 

جديدة إلعادة إحياء وبناء البنى التحتية 
املتعلقة باملياه والصرف الصحي والصحة 
والــتــعــلــيــم واملـــــــأوى، إضـــافـــة إلــــى مــشــاريــع 
التعافي املبكر، مع ما يعني ذلك من سماح 
بــإعــادة اإلعــمــار فــي هذه  اإلدارة األميركية 

القطاعات، وطبعا عبر بوابة النظام.
كــيــف يــمــكــن تــفــســيــر الـــتـــنـــازالت األمــيــركــيــة 
ــازالت أحـــاديـــة  ــنــ هـــــذه؟ وهــــل هـــي مـــجـــرد تــ
الـــجـــانـــب، أم أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــصــفــقــة يــقــدم 
الروس من خالها تنازالت ليست معلومة 
الروسية  التنازالت  النظر عن  بعد؟ بغض 
ــــدت، وهـــي لــيــســت ذات أهــمــيــة، فما  إن وجـ
ــيـــة لــلــمــســألــة  ــيـــركـ ــو الــــرؤيــــة األمـ يــهــمــنــا هــ

السورية.
املــقــاربــة األميركية في  منذ ســنــوات، تــقــوم 
سورية على إدارة األزمة من دون الوصول 
إلـــى امــتــاك رؤيــــة وإرادة لــلــحــل الــنــهــائــي، 
وقد موضعت اإلدارات األميركية مقاربتها 
)داعــش(  اإلسامية  الدولة  تنظيم  بهزيمة 
الدعم  اســتــمــرار  عــودتــهــا،  دون  والحيلولة 
ــــى ســــوريــــة، تــثــبــيــت  اإلنـــســـانـــي الــــدولــــي إلـ

موازين القوى العسكرية في الداخل.
)كاتب وإعالمي سوري(

ــــــدار، مـــن خلف 
ُ
تــعــد األزمــــــات الــخــلــيــجــيــة ت

الــكــوالــيــس، كــمــا كــانــت ســابــقــا، عــلــى الــرغــم 
من التجانس الواضح بني دول الخليج؛ إذ 
والكذب  التحريض  أساليب  استخدام  بــدأ 
والتضليل وزرع عقد الكراهية في النفوس، 
ــتــــوّرع عـــن اســـتـــخـــدام الــحــصــار  مـــن دون الــ
ــتــــجــــويــــع،  ــيــــاســــي واالقــــــتــــــصــــــادي والــ الــــســ
وحــمــات »تــشــويــه الـــصـــورة«، وصـــواًل إلى 
الـــدمـــغ بــتــهــمــة »دعــــم اإلرهـــــــاب«، مـــا يعني 
الــعــربــيــة  الــــصــــراعــــات  إدارة  أدوات  تــغــيــر 
البينية، لتصبح إكراهية وليست تعاونية، 
كــمــا بــاتــت تــمــّس املــجــتــمــعــات واملــواطــنــني، 

الخليجيني والعرب، بشكل مباشر.  
يــبــقــى الــقــول إن ابــتــعــاد الـــريـــاض عــن أبــو 
« لتصحيح 

ً
»مــدخــا أن يكون  ظبي يمكن 

ــيــــة،  ــمــ ــيــ ــلــ الـــــســـــيـــــاســـــات الـــــســـــعـــــوديـــــة اإلقــ
كما  نسبيا،  الفاعلة  أنماطها  واســتــعــادة 
كانت في عهدي امللك فيصل )1964- 1975(، 
تهدئة  أدوات  ودعــم   ،)2005  -1982( وفهد 
الصراعات العربية العربية، عبر الوساطة 
ــة  ــ ــاثـ ــ ــة واإلغـ ــيــ ــالــ ــدات املــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــم املـ ــديــ ــقــ وتــ
اإلنسانية، مع ضرورة تراجع الرياض عن 
سياسات دعم الثورات املضاّدة في العالم 
ــاهــا املــثــلــث الــســعــودي 

ّ
الــعــربــي الــتــي تــبــن

املــصــري اإلمـــاراتـــي، بغية إجــهــاض مسار 
العربية عام  الثورات  بدأته  الــذي  التغيير 
إلــى إهـــدار فــرصــٍة حقيقيٍة  أّدى  2011، مــا 
التنمية والحرية والعدالة  أهــداف  إلنجاز 
االجتماعية، ما زاد العالم العربي »ضعفا 
عــلــى ضــعــفــه«، وأســـفـــر، فـــي الــنــهــايــة، عن 
للجسد  الخارجي  االختراق  عوامل  تفاقم 
الــعــربــي الـــواهـــن، إلـــى حـــد تــحــّكــم الــعــامــل 
ــارات الـــعـــربـــيـــة، عــبــر  ــ ــسـ ــ الـــخـــارجـــي فــــي املـ
ســيــاســات املــحــور األمــيــركــي اإلســرائــيــلــي، 
فـــي مــقــابــل ســـيـــاســـات الـــثـــاثـــي الـــروســـي 

اإليراني التركي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــآبـــة املــشــهــد الــعــربــي 
الراهن، فإن ثّمة فرصة أمام العرب، في حال 
مراجعة الدول الكبيرة )مصر والسعودية 
الداخلية  والجزائر واملغرب(، سياساتها 
البينية،  العربية  وعاقاتها  والخارجية، 
تركيا  مــع  اإلقليمية  عاقاتها  وتحسني 
وإيران وباكستان، إليجاد حلول عربية/ 
املنطقة،  في  املستفحلة  لألزمات  إقليمية 
إدارة  بعد ظهور محدودية نجاح  سيما 
ــذا الـــــصـــــدد، و»انـــكـــفـــائـــهـــا  ــ بــــايــــدن فــــي هــ
 في 

ً
النسبي« عــن الــشــرق األوســــط، رغــبــة

ــّدي لـــتـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة كــــورونــــا،  ــتـــصـ الـ
ــن،  ــعـــوديـ ــالـــصـ ــا بـ ــهـ ــالـ ــغـ ــشـ  عـــــن انـ

ً
فــــضــــا

الصيني والروسي.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

هل تطيح الصين الهيمنة االقتصادية األمـيركية؟

المعابر السورية بوابة الحل السياسي!

العالقات السعودية اإلماراتية إلى أين؟

»14 تموز« 
جريمة بلباس ثورة

ال تترّدد بكين في 
مساعيها إلى 

تعميق هواجس 
واشنطن، متخلية 

عن عقود من 
محاوالتها التهوين 

من شأن قدرتها على 
منافسة الواليات 

المتحدة

يؤكد القرار 2585 
ألول مرة على إيصال 

المساعدات اإلنسانية 
عبر خطوط التماس 

الداخلية

مسار العالقات 
الخليجية الخليجية، 

والعربية العربية، 
يُرّجح أن يبقى متقلبًا 
ومتذبذبًا، بين الصراع 

والتعاون

آراء

بشير البكر

عندما شارك رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في العرض العسكري 
الكبير، الذي أقامه الحشد الشعبي في محافظة ديالى، في السادس والعشرين 
من الشهر املاضي  )يونيو/ حزيران(، فإنه أراد من وراء ذلك اإليحاء أنه صاحب 
الدستور  وفــق  له  يتبع  الــرديــف  العرمرم  الجيش  وهــذا  البلد،  في  العليا  السلطة 
العراقي, ولكن الحقيقة خالف ذلك، ولم تكن املظاهر التي نقلتها وسائل اإلعالم 
أكثر من إخراج بروتوكولي مدروس للتغطية على الواقع الفعلي، ذلك أن مرجعية 
الحشد الشعبي في طهران، وليست في بغداد، وهو يتبع للحرس الثوري اإليراني، 
وليس الحكومة العراقية. والوقائع كافة، منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري قاسم سليماني، وزعيم الحشد أبو مهدي املهندس في الثالث من يناير/ 
كانون الثاني 2020، تؤكد أن الحشد بات أكثر تبعية لطهران، وقوته في تزايد 
مستمر، ليصبح صاحب القرار األمني والسياسي في العراق، على غرار ما هو 

عليه حزب الله في لبنان. 
ــام، يــقــوم الــحــشــد الــشــعــبــي بعمليات ضــد الـــقـــوات األمــيــركــيــة في  ومــنــذ عـــدة أيــ
سورية، بعد أن تمّرس على هذا األسلوب في العراق، وأجــاده على سبيل الثأر 
ملقتل سليماني واملهندس. وعلى أثر العملية العسكرية األميركية ضد »كتائب 
سيد الشهداء«، أحد فصائل الحشد على الحدود السورية العراقية في السابع 
مــن عملياته  الحشد  حــزيــران(، كثف  )يــونــيــو/  املــاضــي  الشهر  مــن  والعشرين 
ضد القوات األميركية في العراق وسورية، والتي صارت شبه يوميه. واملالحظ 
الذي يكشف عن  العمليات في تزايد، وباتت أكثر تركيزا من السابق، األمر  أن 
تخطيط دقيق وأهداف بعيدة املدى. وعلى الرغم من أن طهران تحاول أن توحي 
بـــأن العمليات تــتــم مــن دون مــوافــقــتــهــا، صـــار واضــحــا أنــهــا رســائــل سياسية 
تبعثها إيــران إلــى الــواليــات املتحدة. وهــي تستخدم األســلــوب ذاتــه الــذي اتبعته 
في لبنان واليمن، ويظهر ذلك من خالل منظومة األسلحة التي يمتلكها الحشد، 
ح بها 

ّ
إيــران، وتسل التي تصنعها  الطائرات املسّيرة  وخصوصا آخر طــراز من 

األطراف التابعة لها.
تكرار العملية والتقنية التي تتم بها يعكس أن الحشد الشعبي قطع شوطا كبيرا 
على صعيد بناء نفسه، وصار راسخا، ويصعب القضاء عليه أو إلغاؤه بسهولة. 
لــم يحصل، فــإن الحشد قطع  وســـواء حصل تفاهم بــن طــهــران وواشــنــطــن أو 
مرحلة ما قبل السيطرة على قرار الدولة العراقية. ولذلك لم تكن مصادفة الدعوة 
التي أطلقها قادة في الحشد لتأجيل االنتخابات التشريعية املقّررة في أكتوبر/ 
تشرين األول املقبل. األمر الذي يعد إشارة صريحة إلى أن الحشد لم يعد قوة 
فإن  الحالي،  البرملان  في  قــوة سياسية  أنــه  من  الرغم  وعلى  عسكرية فحسب. 
عينه على رئاسة الوزارة في االنتخابات املقبلة، وفات الوقت الذي يمكن للكاظمي 

وحلفائه قطع الطريق على هذا املخطط الذي ترعاه طهران.
األميركية  القوات  ضد  العسكرية  للعمليات  الشعبي  الحشد  من  املعلن  الهدف 
باتفاقات  تقنينه  أمــٌر جرى  أوال وسورية الحقا، وهو  العراق  هو إخراجها من 
السخرية،  تثير  التي  الشعارات  ذلك من  قبل  يبدو  وكــان  العراقية،  الحكومة  مع 
الوجود  العسكرية ضد  العمليات  واقــع، بعد سلسلة من  أمــر  إلــى  ولكنه تحّول 
ب نتائج سياسية 

ّ
العسكري األميركي، وبات اليوم أقرب إلى التحقق. وهذا يرت

الذي  األميركي  العسكري  فالوجود  اإلقليم،  ودول  الــعــراق  على  الخطورة  بالغة 
إيــران  الــذي يحول دون سيطرة  األخير  العائق  يقّدر بحوالي 2500 جندي هو 

التامة على القرار األمني العراقي. 
وفي حال حصل ذلك، يصبح الطريق مفتوحا أمام إيران من طهران إلى دمشق 
التي يحتفظ فيها الحشد الشعبي بحضور كبير، باإلضافة إلى وجوده املباشر 
وقواعده املنتشرة على الحدود العراقية السورية في محافظة دير الزور والبادية، 

وذلك تحت إشراف الحرس الثوري اإليراني وقيادته.

نواف التميمي

راحت السكرة وجاءت الفكرة. صار لإلمارات سفارة في قلب حي املال واألعمال في 
تل أبيب. باشر السفير محمد الخاجة أعماله من مكتبه الفخم. وعليه اآلن، وطاقمه 
الدبلوماسي، القيام باملهام التقليدية ألي بعثة دبلوماسية تمثل مصالح بالدها في 
 من املهام التي تؤّديها السفارات والبعثات الدبلوماسية، مهمة 

ٌ
ضيف. واحدة

ُ
البلد امل

البعثات  هــذه  تعد  الـــدول، حيث  بن  العالقات  املتعارف عليه في  ــبــاح« 
ُ
»امل التجّسس 

ضيف، 
ُ
تقارير مفصلة عن األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البلد امل

أمــا درجة  الخارجية في بلدانها.  إلــى وزارات  التقارير بشكل منتظم  وإرســال هــذه 
اليومية  التقارير  مثل  العادية،  بن  فتتراوح  السفارات  تعدها  التي  التقارير  أهمية 
عــن أبـــرز مــا صــدر عــن وســائــل اإلعـــالم للبلد املضيف، إضــافــة إلــى تقارير تتعلق 
بجوانب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.. إلخ. أما الدور األهم واألخطر الذي تلعبه 
ضيف، بحيث تخرق 

ُ
السفارات فيكون بالنشاطات السّرية أو التجّسسية على البلد امل

معلومات  وتجمع  الدولية،  القوانن  وحتى  والتقاليد،  األعــراف  الدبلوماسية  البعثات 
وبيانات سّرية تهم األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البلد املضيف. 
التجّسس ليس سرًا  في  الدبلوماسية في أعمال  السفارات، والحصانة  واستخدام 
العالقات الدولية، وال يقتصر على جمع املعلومات السياسية أو العسكرية أو األمنية، 

بل يتعّدى ذلك إلى جمع معلومات تقنية وفنية وصناعية عن البلد املضيف. 
ال نـــدري إن كـــان الــتــجــّســس عــلــى إســرائــيــل، وجــمــع مــعــلــومــات ســريــة عــن مختلف 
الــوزيــر عبدالله بن  ــوكــلــة مــن 

ُ
امل املــهــام  يــنــدرج فــي قائمة  القطاعات واألنــشــطــة فيها، 

زايد للسفير محمد الخاجة وطاقمه الدبلوماسي. لكن األكيد أن إسرائيل صاحية، 
وليست سكرانة بنبيذ التطبيع، وستظل عيون مخابراتها )املوساد( مفتوحة على 
سفارة أبو ظبي في تل أبيب. واألكيد أن إسرائيل التي أعّدت املقّر الجديد للسفارة 
الدبلوماسي  املقر  تجهيز  يفتها  لم  أبيب  تل  بورصة  مبنى  في  وجّهزته  اإلماراتية 
الخاجة، وقد تحبسها وقت  أنفاس  تنّصت ومراقبة تحِسب  أجهزة  يكفي من  بما 
الــضــرورة. في املقابل، ُوجــد جهاز املــوســاد في اإلمـــارات العربية منذ ســنــوات، ولم 
السفير  ومباشرة  أبوظبي،  في  إسرائيل  مقر سفارة  تدشن  اإلسرائيليون  ينتظر 
إيتان نائيه مهامه الدبلوماسية التقليدية، للمباشرة في جمع املعلومات السرية عن 
»املــوســاد«  نشاط  يتعّدى  أن  والخشية  اإلمـــارات.  في  واألنشطة  القطاعات  مختلف 
حدود اإلمارات إلى دول في اإلقليم. وقد عّبرت أوساط مصرية، حسب تقرير نشرته 
»العربي الجديد« في 20/ 10/ 2020 ، عن مخاوف بسبب حالة االنفتاح الكبيرة في 
العالقات بن تل أبيب وأبوظبي، وتحّول اإلمارات إلى مركز إقليمي لجهاز املوساد، 
وهو ما يمثل خطرًا على األمن املصري. وال تخفي إيران مخاوفها من تحول اإلمارات 
إلى قاعدة تجّسس إسرائيلية متقّدمة على حدودها، بل تخشى طهران من تحّول أبو 

ظبي إلى مركز عمليات إسرائيلي يستهدف مصالحها.  
النشاطات  وليس من مهامه جمع معلومات سّرية عن  الخاجة،  السفير  ن 

ّ
يتمك لن 

اإلسرائيلية العسكرية أو األمنية أو حتى االقتصادية. ولكن، هل سيكون على قدر 
كاٍف من املسؤولية األخالقية إلعداد تقارير عن املمارسات اإلسرائيلية العنصرية 
االحتاللية  إسرائيل  نشاطات  أن  اعتبار  على  إســرائــيــل،  داخــل  الفلسطينين  ضــد 
العتماده  الجغرافي  النطاق  في  تدخل  ال  غــزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  العدوانية 
الدبلوماسي؟ هل سيكتب السفير الخاجة إلى وزيره عن حرمان السكان العرب من 
رخص البناء ورخص ترميم منازلهم، وعن القوانن اإلسرائيلية العنصرية التي تحرم 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية؟  سكان األرض األصلين من أبسط 
والتهويد  االستيطان  نشاطات  عن  تقارير  رفــع  على  الخاجة  السفير  هل سيجرؤ 
اللذين تمارسهما إسرائيل في القدس املحتلة وضواحيها؟ وهل سيجرؤ على زيارة 
أهالي الشيخ جّراح وبطن الهوى وإطالع حكومته على املحاوالت اإلسرائيلية إلخراج 
يصحو  أن  املــرجــو  يــهــود؟  ملستوطنن  ومنحها  منازلهم  مــن  الفلسطينين  هـــؤالء 
ى 

ّ
السفير من سكرة التطبيع، وأن يبرأ من بركات الحاخام شالوم كوهن، وأن يتحل

بالجرأة والصدق إلطالع رؤسائه على واقع إسرائيل كما هو، ال كما يطيب لهم.

جمانة فرحات

لالنكسارات أوجه كثيرة. وما يجري في لبنان يمكن تصنيفه في باب االنكسار 
 ال يمكن تصّور أنها ستزول ولو بعد عقود. وطبعًا، مهما 

ٌ
الجماعي. آثاره راسخة

كان الحديث عن حالة جماعية ال يمكن أن يشمل ذلك كل اللبنانين، فالتعميم 
الذي ال يوفر حتى مصيبة  ر 

ّ
املتجذ الوقائع واالنقسام  املزايدة وإنكار  من باب 

بحجم »4 آب/أغسطس« )االنفجار الكبير في مرفأ بيروت(، يفترض أن تكون 
في تصنيف الكارثة الوطنية التي ال خالف عليها.

اللبنانين، ما جرى يوم انفجار مرفأ بيروت مجّرد حدث عابر تم  لبعض من 
تجاوزه نفسيًا وسياسيًا منذ األسابيع األولى. وبالنسبة لبعض آخر، ذلك اليوم 
املشؤوم مفصلي. ما قبل انفجار مرفأ بيروت ليس كما بعده. ليس فقط بسبب 
دوي االنفجار الذي ال يزال عالقًا في األذهان، وال بسبب حجم الدمار الذي يعاينه 
يوميًا سكان العاصمة بعد عام من املجزرة. بل جــّراء ما تفعله السلطة، والتي 
أقل ما يقال عنها إنها مجرمة وفاسدة ووقحة. لم يكفها تدمير أجــزاء كبيرة 
من العاصمة وإهمال إعادة إعمارها، تاركة للضحايا األحياء مواجهة مصيرهم 

بأنفسهم، وكأنها من كوكب آخر ال صلة لها بما حدث. 
تقول هذه السلطة للبنانين يوميًا: نعم فّجرناكم، وليس لديكم أي شيء لدينا، 
فماذا أنتم فاعلون؟ منذ اللحظة األولى لالنفجار، حاولت طمس الحقيقة. وهي 
النتائج  لــجــان تحقيق ومــواعــيــد وهمية إلعـــالن  بــذلــك.  صاحبة ســوابــق عــديــدة 
رت. وعندما حاول املحقق العدلي األول، فادي صوان، املّس بأزالم 

ّ
سرعان ما تبخ

 يده. وال يبدو مصير املحقق العدلي الثاني، طارق البيطار، 
ّ

السلطة تم سريعًا كف
بعيدًا عن سلفه، ولو بعد حن. بلغت وقاحة هذه السلطة حد رفض جميع طلبات 

رفع الحصانات، سواء تعلق ذلك بنواب ووزراء، وحتى رؤساء أجهزة أمنية. 
التأكيد  العدلي أعاد  اللبنانيون جيدًا، ولكن املحقق  التي كان يعرفها  الخالصة 
عليها، أن جميع املسؤولن كانوا يعلمون بوجود نترات األمونيوم، وأن الجميع 
لــم يــأبــهــوا، وحــتــى عــنــدمــا انــفــجــرت الــنــتــرات كـــأن شيئًا لــم يــكــن. وعــوضــًا عن 
يتبارز  شكليًا،  لو  محاسبة  بإجراء  بالرغبة  اللبنانين  إيهام  الحصانات،  رفــع 
الواهية  األعـــذار  ابتكار  يــحــُدث. وال يستصعبون  لــن  للقول إن ذلــك  املــســؤولــون 
والتمترس خلف قوانن وأنظمٍة هم وضعوها، ويدركون جيدًا ثغراتها. ولتكتمل 
املــســرحــيــة بسخريتها املــوجــعــة، كـــان ال بــد مــن ذلـــك اإلعــــالن عــن مــنــح رئيس 
الجمهورية »املوافقة االستثنائية على اعتبار ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت 

في 4 آب 2020، يوم حداد وطني«. 
بالنسبة له، هذه حدود ما تستحقه جريمة العصر، يوم حداد وتعطيل للدوائر 
ــع الــغــطــاء عــن املــتــوّرطــن فــي الــجــريــمــة بــمــا تكفله  الــرســمــيــة. أمـــا أداء دوره ورفـ
صالحياته التي ال ينفّك املحيطون به يلوكون الحديث عن إهدارها، فذلك ضرٌب 
وتناتشت  خالفاتها،  الحاكمة  الطبقة  هــذه  تجاوزت  مثلما  وتمامًا  الخيال.  من 
) 2019(، ها  انتفاضة 17 تشرين  وأد  أجــل  والــســرقــات، من  والنهب  املناصب 
هي مرة جديدة تجتمع على هدف إضافي، منع محاسبة املتوّرطن بجريمة 4 

أغسطس.  
ولذلك، تحّركات أهالي الضحايا، أيًا كان شكلها، بما في ذلك محاصرة منازل 
لألهالي  املتوقع.  أقــل  فهمي،  الداخلية محمد  وزيــر  املــســؤولــن، وبشكل خــاص 
مطلق الحق والحرية في فعل كل ما يخطر على بالهم. هم يخوضون ليس فقط 
معركة محاولة استرداد حق ذويهم الذين خسروهم يوم 4 أغسطس، وبعضهم 
لم يعثر على جثثهم، إنهم عمليًا ينوبون عن لبنانين كثيرين. األهالي يحّركهم 

وجع الخسارة والخذالن، بينما اآلخرون يكبلهم اإلحساس بالعجز.

الحشد الشعبي اإليراني 
في العراق وسورية

لن يتجّسس الخاجة على إسرائيل؟

لبنان... انكسار جماعي
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آراء

عائشة البصري

اعتداء النائب التونسي، الصحبي صمارة، 
عـــلـــى رئـــيـــســـة الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الـــحـــر، 
الــنــائــبــة عــبــيــر مـــوســـي، بــالــصــفــع والـــّركـــل 
البرملان فعل إجرامي، يستوجب  تحت قبة 
إلــى جانب  التونسي،  القضاء  أمــام  العقاب 
كل النائبات والنواب الذين مارسوا العنف 

في فضاء الحوار والديمقراطية. 
نائَبْي  البدني مّرتي من  للعنف  تعّرضها 
مــحــســوَبــْي عــلــى اإلســامــيــي يجعل منها 
ــبــــة مـــــوســـــي، وحـــتـــى  ــنــــائــ ــيــــة، لــــكــــن الــ ضــــحــ
تحّرض  هجومي،  موقف  فــي  تكون  عندما 
عــلــى الــعــنــف أو تــمــارســه ضـــد خــصــومــهــا، 
ـــى أن تـــظـــهـــر بــمــظــهــر  ــلـ ــي تـــــحـــــرص عــ ــهــ فــ
الحاكمة  املؤسسة  من  املستهدفة  الضحية 
إال ألنها  لشيء  ال  واإلساميي خصوصا، 

امرأة معارضة.
ويظهر تشبث موسي بمظلوميتها املطلقة 
خال الهجوم الذي قادته ضد فرع االتحاد 
الـــعـــاملـــي لــعــلــمــاء املــســلــمــي فــــي الــعــاصــمــة 
الطلب  املحكمة  رفضت  أن  بعد  التونسية، 
الذي تقّدم به حزبها بتوقيف نشاط الفرع 
ص له من سلطات الباد. ببذلة شبه 

ّ
املرخ

عــســكــريــة، ومــكــّبــر صـــوت لـــم يــعــد يــفــارقــهــا 
مــنــذ فــتــرة، أطــلــقــت مــوســي وأنــصــارهــا في 
حــمــلــة   ،2020 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
»اعتصام الغضب« أمام مقّر االتحاد دامت 
بالقوة  البناية  اقتحام  تزعمت  ثم  شهورا، 

يوم 9 مارس/ آذار 2021. 
ــا  ــهـ ــزبـ ــة بــــــي أنــــــصــــــار حـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ كــــــــــادت املــ
وخــصــومــهــم اإلســـامـــيـــي أن تـــتـــحـــّول إلــى 
ل القوات األمنية 

ّ
اشتباكاٍت دامية، لوال تدخ

لــوقــف االقــتــحــام وفـــض االعــتــصــام بــالــقــوة، 
ــدث إصـــابـــاٍت فـــي صــفــوف الــطــرفــي.  مـــا أحــ
ــل الـــســـلـــطـــات بـــأنـــه  ــدخــ ــي تــ ــفــــت مــــوســ وصــ
ــادة جــمــاعــيــة« و»جــريــمــة ضد  »مــحــاولــة إبــ
ــوازاٍة غــيــر عقانية بي  اإلنــســانــيــة«، فــي مـــ
إبادة حقيقية كالتي قضت على حياة 800 
ــزَهــق 

ُ
ألــف توتسي فــي روانــــدا وحـــادث لــم ت

فيه روح واحدة لحسن الحظ.  
طــــوال هــــذه الـــحـــادثـــة الــخــطــيــرة، بــــدا وكـــأن 
النائبة وحزبها وأنصارها كانوا يحاولون 
املتطّرفي  السياسيي  استدراج خصومهم 
من فضاء البرملان إلى الشارع، وجّرهم إلى 
ها تطلق شرارة ثورة 

ّ
مواجهات مباشرة عل

مضادة شاملة.  سلوك النائبة موسي بي 

الشافعي أبتدون

ــّرك مــســلــحــو  ــتــــحــ عـــلـــى نـــحـــو تــــدريــــجــــي، يــ
ومناطق  مــدن  نحو  تيغراي  تحرير  جبهة 
اســتــراتــيــجــيــة شــمــال إثــيــوبــيــا، وذلــــك منذ 
بالسيطرة  بــدأت  التي  العسكرية  حملتهم 
ــر  ــ عـــلـــى مــيــكــيــلــي )عـــاصـــمـــة اإلقـــلـــيـــم( أواخـ
الــشــهــر املــاضــي )يــونــيــو/ حـــزيـــران(، وذلــك 
فـــي مــقــابــل تـــراجـــع الــجــيــش اإلثـــيـــوبـــي إلــى 
ــــوراء واالنــســحــاب تــدريــجــيــا مــن اإلقــلــيــم،  الـ
اســتــجــابــة لــلــضــغــوط الــدولــيــة تــجــاه صــون 
حقوق اإلنسان، بعد رصد مجازر إنسانية 
ارتكبت بحق سكان اإلقليم، فهذه التطورات 
العسكرية أخيرا تربك حقًا حسابات رئيس 
الحكومة اإلثــيــوبــيــة، أبــي أحــمــد، الـــذي فاز 
النيابية بحصوله  االنــتــخــابــات  فــي  حــزبــه 
عــلــى 410 مــقــاعــد مــن أصـــل 447 مــقــعــدًا في 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي، غــيــر أن روايــــة جبهة 
تــحــريــر تــيــغــراي مخالفة تــمــامــًا عــن مــزاعــم 
إنساني،  غطاء  تحت  االنسحاب  الحكومة 
وتفيد بــأن الــوضــع، بحكم قــوة الــرصــاص، 
مــوقــف ضعف  مــن  اآلن  الجبهة  وأصــبــحــت 

إلى قوة، ومن الجبال إلى ميكيلي. 
وتبدو الرواية هذه هي األقرب إلى الصواب 
مــن الــروايــة الــرســمــيــة؛ حيث إن إعـــان أبي 
أحمد وقــف إطــاق نــار من طــرف واحــد هو 
الجيش  بها  ُمني  عسكريٍة  لهزيمٍة  ــر 

ّ
مــؤش

اإلثيوبي، وإن عودة الجبهة إلى العاصمة 
اإلقــلــيــمــيــة كــانــت عملية عــســكــريــة خــاطــفــة، 
غــيــرت املــشــهــد الــعــســكــري فــي اإلقــلــيــم رأســًا 

على عقب.
ال تــعــّد املــعــركــة الــســيــاســيــة الــتــي خاضها 
أبـــــي أحــــمــــد مــــع األحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
املعترك االنتخابي أخيرا شيئًا بالنسبة له، 
من مشهد عسكري  يواجهه  ما  مع  مقارنة 
داخـــلـــي، تمثله جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي من 
جــهــة والــنــزاعــات الــعــســكــريــة بــي اإلثــنــيــات 

اإلثيوبية من جهة ثانية. 
 عن تفاقم أزمة سد النهضة بعد 

ً
هذا فضا

بــدء املــلء الثاني لــه، وهــو ما ينذر باندالع 
حرب إقليمية، ما لم تنجح جهود االتحاد 
األفــريــقــي لــنــزع فتيل الــتــوتــر بــي األطـــراف 
السودان ـ مصر وإثيوبيا، في مشهد مقلق 
حــقــًا يــمــكــن أن يــضــع إثــيــوبــيــا فــي احــتــراب 
داخلي، ما لم تنجح املصالحة الداخلية بي 
واملفاوضات  داخليًا،  اإلثيوبية  القوميات 

الــعــنــف والــتــعــنــيــف يــدفــع مــتــابــع مــســارهــا 
الضحايا  من  نــوع  أي  للتساؤل:  السياسي 
الــرّواد في علم الضحايا  هي؟ ويتيح عمل 
ستيفن  مــقــدمــتــهــم  وفــــي   ،)victimology(
شــيــفــر، بــنــيــامــي مــانــدلــســون أو عـــزت عبد 
اٍت حول هذا املوضوع،  الفتاح، تسليط إضاء
اخــتــاف تصنيفاتهم، هم  مــن  الــرغــم  فعلى 
ُيــجــمــعــون عــلــى أن »الــضــحــيــة الــبــريــئــة« ال 
تكون لها أية عاقة بالجاني، وال يكون لها 
أي دور أو ذنب في وقوع الجريمة ضدها، 
وهي غالبا ما تعود إلى وجودها في املكان 
أيضا  الخطأ. وُيجمعون  الوقت  في  الخطأ 
عــلــى أنـــه غــالــبــا مــا يــلــعــب ســلــوك الضحية 
ــراوح هــذا  ــتــ دورا فـــي وقـــــوع الـــجـــريـــمـــة، ويــ
الدور بي املشاركة الجزئية، غير املباشرة، 
وعن غير قصد، إلى املسؤولية املشتركة في 
الــجــريــمــة أو الــكــامــلــة أحــيــانــا، حــي تشّجع 
للجاني،  اإلجــرامــي  السلوك  على  الضحية 
 عليه، أو املــشــاركــة فــيــه. ويــتــراوح 

ّ
أو الــحــث

ســلــوك الــضــحــايــا بــي اإلهـــمـــال والتسهيل 
واالســتــفــزاز، وقــد يبلغ حــد املــبــادرة بعمل 

عدائي، يعود عليهم بنتائج عكسية. 
اســـتـــحـــضـــار بـــعـــض مــــا تــــوصــــل إلــــيــــه عــلــم 
ينزع  الضحية  سلوكيات  حــول  الضحايا 
البريئة،  الضحية  صــفــة  مــوســي  عبير  عــن 
بداياتها  مــنــذ  الــعــنــف مسيرتها  طــبــع  فــقــد 
الدين  محامية تفانت في خدمة نظام زين 
التقرير الختامي  البائد. وقــد ذكــر  بن علي 
لــهــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة الــــذي صـــدر في 
أنـــهـــا   ،)2020( ــــي  ــــاضـ املـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ مـــنـــتـــصـــف 
كــانــت ضــمــن قــائــمــة املــحــامــي الــذيــن كــانــوا 
يتقاضون مبالغ مالية من نيابة املؤسسات 
املحامي  على  التضييق  مقابل  العمومية، 
ــي آنـــــذاك. ويــضــيــف أنــهــا »تــمــّيــزت 

ّ
املــســتــقــل

بـــاالعـــتـــداء عــلــى زمــائــهــا خـــال الــجــلــســات 
املــحــامــي( مثلما حدث  العامة )فــي عــمــادة 

مع محمد عبو«. 
 اشتّدت عدوانيتها بعد الثورة، وتضاعفت 
الـــوزراء  تطرد  أصبحت  أن  إلــى  اتها  اعتداء
من جلسات البرملان، وتهاجم الصحافيي، 
وتحتجز كاميراتهم، وتمنعهم من تصوير 
ــي، بــرفــقــة  ــان، بــيــنــمــا تـــقـــوم هـــ ــرملــ ــبــ عـــمـــل الــ
أنـــصـــارهـــا، بــالــتــصــويــر املــســتــمــر واملــبــاشــر 
لــكــل مـــا يـــجـــري تــحــت قـــّبـــتـــه، بــمــا فـــي ذلــك 
اجــتــمــاعــات الــلــجــان املــغــلــقــة، ونــشــر املــــواد 
دون  مــن  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  على 
ــا اضـــطـــّر  مــ الـــــنـــــواب،  أو  املـــجـــلـــس  ــن  مــ إذن 

مع ثنائي الخصم اللدود )السودان ومصر( 
بشأن سد النهضة.

أخـــطـــر مـــا يــمــكــن أن تــواجــهــه إثــيــوبــيــا في 
الــوضــع الــراهــن هــو سيناريو االنـــزالق إلى 
حرب أهلية بي القوميات، وخصوصا بي 
األمــهــرة والــتــيــغــراي؛ حيث تسعى األخيرة 
إلى استعادة مناطقها وكامل تراب اإلقليم 
مــن الـــقـــوات األمــهــريــة والــجــيــش اإلثــيــوبــي، 
فإذا لم تتراجع قوات األمهرة إلى حدودها، 
ــي هـــذا  ولـــــم تـــخـــل مـــواقـــعـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فــ
في  داخلي  أن ينشب صــراٌع  يمكن  اإلقليم، 
اإلقليم مجّددًا، ولن تتوقف ألسنة ناره في 
تخوم إقليم التيغراي، بل إن هزيمة األمهرة 
ستعقبها خسائر بشرية وميدانية في عقر 
املراقبون األمنيون  دارهــا، وهو ما يخشى 
تيغراي  فعودة  املقبلة،  املرحلة  في  حدوثه 
إلى الواجهة بقوة الساح أعطت لقياداتها 
حاكم  جعلت  وميدانية،  سياسية  مكاسب 
إثــيــوبــيــا ال يــجــد تــفــســيــرًا مــقــنــعــًا لــلــحــالــة 
الراهنة، وربما لم يوفق عندما بّرر انسحاب 
الجيش من عاصمة إقليم تيغراي استجابة 
ملــنــاشــدات املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة، وكـــان من 
العسكري«؛ حيث  »التكتيك  بـ تبريره  األدق 
إن الــوضــع فــي اإلقــلــيــم تــــأزم إنــســانــيــًا منذ 
ذبحت  والتي  فيه،  اإلريترية  الــقــوات  توغل 
الظام،  النهار وجنح  األبرياء تحت وضح 
دولية  إنسانية  منظمات  من  لتقارير  وفقًا 

ومحلية.
ســيــوفــر فــــوز أبــــي أحـــمـــد فـــي االنــتــخــابــات 
ميدانية،  مكاسب  بعض  لــه  أخــيــرا  املحلية 
ــادة تــرتــيــب مــلــف إقــلــيــم تــيــغــراي، وهــو  ــ إلعـ
ــــراف  ، تــتــشــابــك فـــيـــه أطـ

ً
 شــــائــــٌك فــــعــــا

ٌّ
ــلـــف مـ

دولــيــة وإقــلــيــمــيــة، نــظــرًا إلـــى مــوقــع اإلقليم 
للحدود  اإلثيوبية، املاصق  الجغرافيا  في 
السودانية واإلريترية، وهو ما يسّهل تدفق 
عملية تــمــويــل أي تــمــّرد عــســكــري آخـــر في 
الفيدرالي  الجيش  نجح  لــو  حتى  اإلقــلــيــم، 
في ضبط إيقاع املشهد عسكريًا وسياسيًا 
مرة أخرى، فإن مستقبل هذا اإلقليم لن يهدأ 
ما لم تكن هناك سياسات إصاحية وبدائل 
لــوأد الخاف بي »التيغراي« وأبي  ممكنة 
الداخلية وإشراك  املصالحة  أحمد، فطريق 
قيادات الجبهة في إثيوبيا الجديدة خيار 
ممكن وحل وسط يمكن أن ينصف الجميع، 
من حزب االزدهــار وجبهة تحرير تيغراي، 
لــكــن فــــرص الـــســـام فـــي املــشــهــد اإلثــيــوبــي، 

زماء لها إلى العمل أحيانا بسّرية، بعيدا 
للمؤسسة  املمنهج  تقويضها  وعــن  عنها 
ها وتسعى إلى 

ّ
التشريعية التي تطالب بحل

الــعــاّمــة،  الجلسات  تعطيل  عبر  إســقــاطــهــا، 
بنقاط  واملطالبة  الــنــواب،  مــداخــات  وقطع 
الــنــظــام الداخلي  نــظــام بعيدا عــن ضــوابــط 
للمجلس، وتنظيم إضرابات داخل البرملان 

با نهاية.
وال يقتصر مشهد العنف على عبير موسي، 
فقد شهد البرملان التونسي مشاركة نائبات 
ــم والـــــقـــــذف والــتــهــجــم  ــتـ أخـــــريـــــات فــــي الـــشـ
عــلــى زمــائــهــن، بــمــن فيهن رئــيــســة الــحــزب 
الـــدســـتـــوري الــحــر الــتــي وصــفــتــهــا الــنــائــبــة 
ســامــيــة عــبــو بـــ »الــكــلــوشــارة« )املــتــســّكــعــة(، 
ــــن حـــركـــة  ــائـــبـــة املـــحـــّجـــبـــة عـ ونـــعـــتـــتـــهـــا الـــنـ
»البلطجية«،  بـ كسيكسي،  النهضة، جميلة 

و»البلوى«. 
ــر تـــقـــريـــر لـــهـــا عــــن أشــــغــــال مــجــلـــــس  ــ فــــي آخـ
النواب، رصدت منظمة »بوصلة« التونسية 
أكـــثـــر مـــــن 20 حـــالـــة عــنــف بــشــتــى أنـــواعـــه: 
املـــعـــنـــوي والــســيــاســي واملــــــــادي. واســتــفــرد 
ــــزب مـــوســـي بـــمـــركـــز الـــــصـــــدارة، مــتــفــّوقــا  حـ
النهضة  وحركة  الكرامة  ائتاف  كتلة  على 
وكتل برملانية أخرى، بارتكابه سبع حاالت 
أكــتــوبــر/ تشرين األول 2020  بــي  مــا  عنف 

وفبراير/شباط 2021.   
العالم،  برملانات  يعّمان  والشجار  التاسن 
تنزلق  وقــد  منها،  الديمقراطية  خصوصا 
حي  مــن  العنف  نحو  الحزبية  املــواجــهــات 
إلى آخر. وحي تشترك املــرأة البرملانية في 
عّرض 

ُ
ت فإنها  تتزعمه،  أو  العنف  هــذا  مثل 

نفسها إلى أن تصبح ضحيته، ليس ألنها 
امــــرأة، ولــكــن لــدخــولــهــا دائــــرة الــعــنــف الــذي 
لــم تكن أبـــدا حــكــرا على الــّرجــل. لكن بعض 
الحركات النسوية عادة ما تصّر على براءة 
املرأة في جميع الظروف والتضامن املطلق 
مــعــهــا، ضــحــيــة كــانــت أم جــانــيــة؛ مــوقــف ال 
يخدم منطق املساواة الذي تنطلق منه حي 
يـــخـــدم مــصــلــحــتــهــا، وتــزيــحــه مــتــى وجــبــت 
على املرأة مواجهة عنفها ضد اآلخر، الرجل 

تحديدا.  
ــــاٌت عــديــدة، انــصــّبــت على  لــقــد أثــبــتــت دراسـ
ــل، أن املــــرأة  تــحــلــيــل عــنــف املـــــرأة ضـــد الـــرجـ
تميل إلى ممارسة العنف املعنوي أكثر من 
املادي، ألسباٍب اجتماعية، ثقافية وبنيوية. 
وهــذا أيضا ما كشفت عنه دراســة تقريبية 
ــهــوض 

ّ
ــة لــلــن ــونــســيَّ

ّ
ــة الــت أجــرتــهــا »الــجــمــعــيَّ

املــتــاطــم بــمــوجــات عــنــف داخــلــيــة وتبعات 
الــنــزاع املــائــي الــدبــلــومــاســي، تــبــدو أقـــل من 
خيار الحرب الشاملة في بلد ال يزال سكانه 
التقلبات  نتيجة  بــاهــظــة  أثــمــانــا  يــدفــعــون 

السياسية واألمنية الحاصلة في املنطقة. 
مـــن الــســابــق ألوانـــــة أن تــســتــجــيــب قــيــادات 
جبهة تيغراي إلى مفاوضات مع أبي أحمد 
بــوســاطــة دولــيــة، كــونــهــا حــالــيــًا فــي موقف 
قــوة، بينما رئيس الــوزراء يبدو في موقف 
ضــعــف، وتــشــتــت ســيــاســي وعــســكــري، على 
مليون  تجهيز  بإمكانية  تفانيه  مــن  الــرغــم 
ــد لــدحــر هـــذه الــجــبــهــة، وال تــلــوح في 

ّ
مــجــن

األفـــق تــســويــات سلمية بــي الــجــانــبــي، ألن 
قيادات »التيغراي« عرضت، في بادئ األمر 
ومنذ اندالع الحملة العسكرية على اإلقليم، 
ــفــــاوضــــات مــــع أبـــي  ــة مــــع الـــجـــيـــش ومــ ــدنـ هـ
أحــمــد، لكنه رفــض، وأمــر باكتساح اإلقليم 
»التيغراي«  قــيــادات  املــدن وطــرد  وتمشيط 
مــا دفــع قيادات  أنجبتهم،  التي  مــن األرض 
الجبهة إلــى اللجوء إلــى األحـــراج، وتدريب 
مجندين جدد في غضون أربعة أشهر فقط، 
مدن  على  اليوم  نفوذها  بسط  من  لتتمّكن 
إثــيــوبــيــا، في  ومــعــاقــل استراتيجية شــمــال 
مــقــابــل تقهقر الــجــيــش اإلثــيــوبــي إلـــى مــدن 
أخـــرى، كــــدوران عــقــارب الــســاعــة إلــى الـــوراء 
ببطء. وتضع الجبهة شروطًا لوقف إطاق 
نار مع الجيش اإلثيوبي. وفي خضم ذلك، 
تـــواصـــل تــحــّركــهــا الــعــســكــري املـــيـــدانـــي من 

مدينة إلى أخرى. 
الـــواضـــح أن الـــنـــزاع الــداخــلــي فـــي إثــيــوبــيــا 
ــثـــاثـــي اإلقـــلـــيـــمـــي بـــشـــأن ســد  ـــراع الـ ــــصــ والـ
النهضة كشف، في أروقة املحافل األفريقية 
والــعــاملــيــة، مـــدى ضــعــف االتـــحـــاد األفــريــقــي 
في لعب دور وسيط جاد على األقــل، إن لم 
يكن دوره حاسمًا في فرض قــراراٍت ملزمٍة 
ــراف الـــصـــراعـــات األمــنــيــة واملــائــيــة  ــ عــلــى أطـ
فــي منطقة الــقــرن األفــريــقــي، وأصــبــح دوره 

هامشيًا. 
ويــمــكــن الـــقـــول إن أعـــضـــاء االتـــحـــاد تــأثــروا 
 أكدتها دعوة 

ٌ
بصراع املصالح، وهي حقيقة

الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة االتـــحـــاد إلـــى »الــوقــف 
التي كانت  الفوري« للجنة حقوق اإلنسان 
تــقــود الــتــحــقــيــق فـــي إقــلــيــم الــتــيــغــراي. هــذا 
ــراراٍت   عــن تلكؤه فــي الــتــوصــل إلــى قـ

ً
فــضــا

مصيريٍة بشأن سد النهضة أو تبني مواقف 
سياسية إلمساك العصا من املنتصف بي 

بالّرجل واألســرة واملجتمع« في عام 2019، 
ض نحو 10% من األزواج في  عرُّ

َ
ورصدت ت

للعنف  و%45  الـــجـــســـدي،  لــلــعــنــف  تـــونـــس 
كرامتهم  من   

ّ
يحط الــذي  والنفسي  اللفظي 

الــــدول الــثــاث، مــا يــضــع مستقبل االتــحــاد 
األفــريــقــي عــلــى املـــحـــّك، حــيــث لــم يــعــد قـــادرًا 
ــداخـــلـــيـــة ووضــــع  ــه الـ ــاتــ عـــلـــى ملـــلـــمـــة جــــراحــ
على  دولــه  تمكن  مستقبلية  استراتيجيات 
األقل من إسكات البنادق التي تبدو مجّرد 
شــعــاراٍت فــارغــة املــضــمــون، وال تطبق على 

أرض الواقع.
الــنــزاع  أن اشــتــعــال  أيــضــًا،  إقليميًا  الــافــت 
العسكري في إقليم التيغراي خلط حساباٍت 
كـــثـــيـــرة بــــي الـــتـــحـــالـــف الـــثـــاثـــي فــــي الـــقـــرن 
األفــريــقــي، الــصــومــال وإثــيــوبــيــا وإريــتــريــا؛ 
األمني واالقتصادي بي  التعاون  إن  حيث 
تلك الدول لم يعد مضمونًا بعد تفجر هذا 

ورجــولــتــهــم. لــكــن الــقــانــون الــتــونــســي، مثل 
جل القواني في املنطقة العربية، ال يعترف 
في  ويقتصر  املـــرأة،  لعنف  بالرجل ضحية 
ــه: »كـــل اعــتــداء  تــعــريــفــه الــعــنــف املــعــنــوي أنــ
ــم أو اإلكـــــــــــراه أو  ــتــ ــشــ ــقــــذف والــ ــالــ كــ لـــفـــظـــي 
التهديد أو اإلهمال أو الحرمان من الحقوق 
والسخرية  والتجاهل  واإلهــانــة  والحريات 
والتحقير وغــيــرهــا مــن األفــعــال أو األقـــوال 
أو  للمرأة  اإلنسانية  الكرامة  من  تنال  التي 

ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها«.
الــوضــع على تــونــس، فقد  وال يقتصر هــذا 
حقوق  عن  للدفاع  املغربية  الشبكة  كشفت 
الــرجــال عــن استقبالها 24 ألــف حالة عنف 
ضد الرجال ما بي 2008 و2019، وقالت إن  
ـــِرد عليها سنويا 

َ
ت الــحــاالت التي  25% مــن 

 تــتــعــلــق بــعــنــف جـــســـدي، إضـــافـــة إلــــى عــدة 
أشكال من العنف النفسي. 

ولــتــوســيــع نــطــاق فــهــم الــعــنـــــف بــمــصــدرْيــه، 
األنـــــثـــــوي والـــــــذكـــــــوري، أجـــــــرت املـــنـــدوبـــيـــة 
ــــرب بــحــثــا  ــغـ ــ ــــي املـ الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط فـ
شارك فيه ثاثة آالف رجل. وكشفت نتائج 
الــــدراســــة، فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، أن 
ـــر اتــســامــا  ــثـ ــي األكــ ــيــــة هــ الــــعــــاقــــات الــــزوجــ
بــالــعــنــف، حــيــث تــعــرض 37% مـــن الــرجــال 
الــنــفــســي، بــيــنــمــا وقــــع 11% منهم  لــلــعــنــف 

ضحية العنف الجسدي من املرأة. 
أربك هذا البحث عدة حركات نسوية تقوم 
ــرأة،  عــلــى أســــاس مــنــاهــضــة الــعــنــف ضـــد املــ
وكــــانــــت »الــجــمــعــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــنــســاء 
املــــغــــرب« فـــي مــقــدمــة املــحــتــّجــي عــلــى هــذه 
بناًء  مصداقيتها،  فــي  واملشّككي  الــدراســة 
على إنكارها حقيقة عنف املرأة ضد الرجل، 
وتقليلها من خطورة العنف النفسي الذي 

تمارسه. 
الغريب في هذا املوقف أن الحركات النسوية 
ى التحّرر والحداثة، وتسعى إلى 

ّ
التي تتبن

ــرأة فـــي تـــونـــس واملـــغـــرب وبــاقــي  ــ تــمــكــي املــ
البلدان العربية، هي أول من يرّسخ تنميط 
املرأة بدور الضحية البريئة لتخّص الرجل 
بالعنف، في حي أن الحداثة تستلزم التحّرر 
مــن هـــذا الــقــالــب الجنساني الــّرجــعــي الــذي 
املـــرأة،  الــرجــل وُيملكن )مــن مـــاك(  يشيطن 
وتــســتــوجــب االنـــخـــراط فــي نــضــال إنساني 
ط واالستبداد الذي 

ّ
يناهض العنف والتسل

لـــوال اشــتــراك  لــيــســود مجتمعاتنا  كـــان  مــا 
املرأة فيه.

)كاتبة مغربية(

ــراع، فــعــاقــة أبــــي أحـــمـــد مـــع الــرئــيــس  الــــصــ
ت بسبب 

ّ
اإلريـــتـــري أســيــاس أفـــورقـــي اهـــتـــز

انـــتـــقـــاداٍت مــوجــهــٍة مـــن مــنــظــمــات إنــســانــيــة 
عاملية ألبي أحمد، بعد إشراك قوات إريترية 
فــي الــحــرب فــي إقليم الــتــيــغــراي، حيث برز 
الخاف بي الرجلي في إدارة املعركة ضد 

الجبهة. 
هــذا بــاإلضــافــة إلــى تهم وانــتــقــادات الذعــة، 
تــواجــهــهــا الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة بسبب 
إريتريا  فــي  صوماليي  دين 

ّ
مجن مشاركة 

فــي الــحــرب فــي إقليم الــتــيــغــراي، جنبًا إلى 
جنب مع القوات اإلثيوبية واإلريترية، على 
الــرغــم مــن نــفــي الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة تلك 
املفبركة  الشائعات  بـ  وتصفها  االنتقادات، 
واملــغــرضــة مــن املــعــارضــة الــســيــاســيــة، لكن 
مــعــركــة أبـــي أحــمــد مــع جبهة تــيــغــراي غير 
املحسومة بعد ال تعطي فرصة أكبر لبقاء 
، كـــمـــا أن عــــودة 

ً
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف مـــســـتـــقـــبـــا

لوالية  للصومال  رئيسًا  فرماجو  عبدالله 
ثانية باتت حلمًا بعيد املنال.

ــل الـــســـام  ــ فــــي نـــهـــايـــة املــــطــــاف، يــــواجــــه رجـ
الــــذي أطــلــق الــعــنــان لــلــحــريــات الــســيــاســيــة 
واإلعـــامـــيـــة فـــي إثــيــوبــيــا بــعــد عــقــديــن من 
العامة،  الــحــريــات  على  والتضيق  التعتيم 
ونال جائزة نوبل للسام تتويجًا لجهوده، 
وسياسيًا  محليًا  عسكريًا  ضغطًا  يــواجــه 
ودبـــلـــومـــاســـيـــًا مـــن الــــســــودان ومـــصـــر، هــذا 
ــافـــة إلــــى انـــتـــقـــادات تــطــلــق مـــن هنا  بـــاإلضـ
إقليم  األبرياء في  وهناك، بشأن استهداف 
الــــتــــيــــغــــراي، وكــــبــــت الــــحــــريــــات اإلعـــامـــيـــة، 
في  السجون  في  12 صحافيًا  زّج  جديدها 
أديس أبابا، ما يمكن أن يعيد املخاوف من 
عودة أنظمة القمع واالستبداد إلى إثيوبيا 
الــتــي لــم تــعــرف طــعــم الــحــريــات السياسية 

واإلعامية منذ نشأتها. 
ــارات أبـــــي أحــــمــــد لـــلـــســـام مــع  ــ ــيـ ــ وتــــبــــدو خـ
ــدودة، وتــكــمــن في  ــحــ الــــداخــــل والــــخــــارج، مــ
الــوفــاق السياسي داخــلــيــًا، والــتــفــاوض مع 
مــصــر والــــســــودان، بــشــكــٍل يــضــمــن للجميع 
حــقــوقــهــم املــائــيــة. أمـــا خــيــاراتــه فــي الــحــرب 
ــًا فــهــي مـــعـــدومـــة أيــضــًا،  ــيـ ــارجـ داخـــلـــيـــًا وخـ
فالخاسر األكبر سيكون الشعب اإلثيوبي، 
إذا انفجرت حرٌب داخلية وأخــرى خارجية 
في إثيوبيا، واملثل إن »من ركب فرسي شق 

دبره«.
)كاتب وإعالمي صومالي(

عن عنف المرأة وتعنيفها... عبير موسي نموذجًا

عودة جبهة تيغراي وخيارات آبي أحمد

اشتّدت عدوانية عبير 
موسي بعد الثورة، 

وتضاعفت اعتداءاتها 
إلى أن أصبحت تطرد 

الوزراء من جلسات 
البرلمان

أثبتت دراساٌت عديدة، 
انصبّت على تحليل 
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ارتفاع إصابات كورونا يقلق األردنيين

مهاجرون ضحية انتهاكات في ليبيا
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عّمان ـ أنور الزيادات

عــاد القلق إلــى األردنــيــي مــن جديد على 
في  بكوفيد-19  اإلصــابــات  ارتفاع  خلفية 
خال األيام املاضية، بعدما كانت األرقام 
 

ّ
أقــل أو  قــد استقّرت عند نحو 500 إصــابــة يومية 

القلق من  ازداد  املاضية. وقــد  في خــال األسابيع 
الصحة فراس  لوزير  األخــيــرة  التصريحات  جــّراء 
ــال: »نــحــن غــيــر جــاهــزيــن للتعليم  الــــهــــواري، إذ قــ

الوجاهي«. 
ع الهواري زيادة في اإلصابات في الفترة 

ّ
وقد توق

املــقــبــلــة، داعــيــًا املــواطــنــي إلـــى االلـــتـــزام بـــإجـــراءات 
الـــوقـــايـــة مــــن عــــــدوى فــــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، 
خصوصًا في عيد األضحى، ومعلنًا دخول الباد 
فــي مــوجــة جــديــدة مــن الــوبــاء فيما التحكم فيها 
ــتــــزام املــواطــنــي.  مــرتــبــط بـــالـــقـــدرات الــصــحــيــة والــ
 تحصي 4.5 مــايــي شخص 

ّ
أضـــاف الــهــواري أن

بحلول سبتمبر/ أيلول املقبل سوف يقودنا إلى 
أّمــا في حال عدم بلوغ   القيود في الباد، 

ّ
رفع كل

ــــراءات  ــي عــن اإلجـ
ّ
هـــذا الــرقــم فــســوف يــكــون الــتــخــل

االحترازية حينها مغامرة كبيرة.
ويـــشـــرح عــضــو الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــأوبــئــة بــســام 
»الــعــربــي  لـــ  

ً
قـــائـــا فـــي األردن،  الـــوضـــع  حـــجـــاوي 

الــجــديــد«: »اقتربنا مــن 10 آالف وفــاة ونحو 750 
الجزم بدخولنا  ألــف إصابة حتى اآلن، وال يمكن 

»أال ترتفع اإلصابات  في موجه جديدة«، متمنيًا 
فتبلغ مــســتــوى يــرهــق الــنــظــام الــصــحــي«. ويــؤكــد 
 منظمة الصحة العاملية التي أعلنت 

ّ
ه »طاملا أن

ّ
أن

عـــن الــجــائــحــة الــكــبــيــرة لـــم تــعــلــن بــعــد انــتــهــاءهــا، 
ي الحيطة والحذر 

ّ
ه ينبغي على الجميع توخ

ّ
فإن

الوقائية«. يضيف حجاوي  باإلجراءات  وااللتزام 
 »اللقاحات املضادة لكوفيد-19 لم تصل بشكل 

ّ
أن

 
ّ
كـــاٍف إلـــى دول كــثــيــرة فــي الــعــالــم، وإذا لــم تتخط

املائة  فــي   70 إلــى   60 باللقاحات  التغطية   نسبة 
 

ّ
فــي ظل الــجــائــحــة، خصوصًا  عــاملــيــًا، فلن تتوقف 

ــمــا زاد التحصي 
ّ
الـــفـــيـــروس. وكــل مـــن  مـــتـــحـــّورات 

ــت اإلصـــابـــات، لكن ثــّمــة مــتــحــّورات جــديــدة ما 
ّ
خــف

زالت تثير القلق في العالم«.
والوفيات  »ارتفاع اإلصابات   

ّ
أن الحجاوي  ويــرى 

ــرًا للحذر«، 
ّ

ُيــَعــّد مــؤش النسبي فــي األيـــام املاضية 
الوبائي  الدقيق على الوضع   »الحكم 

ّ
أن موضحًا 

 
ّ

فـــي األردن يــعــتــمــد عــلــى أرقـــــام أســـبـــوع عــلــى أقـــل
تقدير، وليس يوَمي أو ثاثة أيام«. 

ــام  ــ ــات فــــي األيــ ــ ــابــ ــ ــيـــد أســــبــــاب ارتـــــفـــــاع اإلصــ ــعـ ويـ
املاضية إلى »فتح القطاعات االقتصادية، وعودة 
باإلضافة  الــحــدود،  وفتح  الصيف،  فــي  املغتربي 
 نسبة التحصي لم تصل بعد إلى املطلوب 

ّ
إلى أن

 
ّ
أن يخفي  وال  كــافــيــة«،  مجتمعية  مناعة  لتشكيل 

الحذر  الجميع  رات بمجملها مقلقة وعلى 
ّ

»املؤش
فـــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة«. وحــــول الــنــظــرة 

السلبية لبعض املواطني تجاه اللقاحات املضادة 
 »15 فـــي املــائــة 

ّ
لـــكـــوفـــيـــد-19، يــقــول الــحــجــاوي إن

فقط من املحّصني دخلوا إلى املستشفيات، مّمن 
التي  الوقاية  نسبة   

ّ
أن علمًا  واحـــدة،  وا جرعة 

ّ
تلق

ــرهــا الــلــقــاحــات تــصــل إلـــى 90 فــي املــائــة عند 
ّ
تــوف

 »حــاالت املصابي من 
ّ
أن ي«. ويتابع 

َ
ي جرعت

ّ
تلق

املسارعة  لــذلــك يجب  املحّصني غير خــطــرة،  بــي 
ي«.

َ
للتزّود بالجرعت

من جهته، يقول األســتــاذ املــشــارك في كلية الطب 
في جامعة العلوم والتكنولوجيا والخبير في علم 
القضاة،  الحميد  عبد  محمد  املــنــقــولــة،  األمــــراض 
األردن  بــدأ  أسابيع،  »منذ  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

عّدة  دول  مثل  الثالثة بشكل بطيء  املوجة  يدخل 
ــل أن تــنــتــهــي املـــوجـــة قبل  ــ ــان األمـ ــ فـــي الـــعـــالـــم، وكـ
 
ّ
ــه مـــن الـــواضـــح أن

ّ
ارتـــفـــاع وتـــيـــرة اإلصــــابــــات. لــكــن

فــي األردن«، وذلـــك على خلفية  ارتــفــعــت  الــحــاالت 
مــتــحــّور دلــتــا مــن فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد الــذي 
ظهر لــلــمــّرة األولـــى فــي الهند فــي إبــريــل/ نيسان 
 املــتــحــّورات ال تعني 

ّ
املــاضــي. يضيف الــقــضــاة أن

التحصي  الخطرة، »وذلــك بسبب  الحاالت  زيــادة 
واإلبقاء على ثقافة التباعد الجسدي. 

ــابــــات الـــتـــي تــحــتــاج  بــالــتــالــي، ســــوف تـــكـــون اإلصــ
الـــى دخـــول املستشفى أو الــتــي تــصــل إلـــى الــوفــاة 
 الزيادة في اإلصابات 

ّ
منخفضة. وهو ما يعني أن

ــادة كـــبـــيـــرة بـــالـــوفـــيـــات، نــتــيــجــة  ــن تـــرافـــقـــهـــا زيــــــ لــ

اللقاحات أو اإلصابة بالفيروس في وقت سابق«. 
ع حاالت خطرة ودخوال 

ّ
ويتابع القضاة: »ال أتوق

الفترة  فــي خــال  بــأعــداد كبيرة  إلــى املستشفيات 
املقبلة، كما كانت الحال في املوجات السابقة التي 

مّر بها األردن«.
الفترة املقبلة، يقول  وعن اإلجـــراءات املطلوبة في 
 »اإلغاق هو اإلجراء األفضل للسيطرة 

ّ
القضاة إن

 الحكومات التي ال تمتلك القدرة 
ّ
على الوباء. لكن

آثــار اإلغـــاق، ال يجب  على تعويض مجتمعاتها 
ز تــدريــب الــكــادر 

ّ
أن تــعــود إلــيــه بــل عليها أن تــعــز

الصحي وتتهيأ ألّي زيادة في اإلصابات«.

مجتمع
ه في إمكان الشركات منع املوظفات 

ّ
أفادت املحكمة العليا في االتحاد األوروبي، أمس الخميس، بأن

ي 
َ
املسلمات من وضع الحجاب في ظروف معينة. أتى ذلك في حكم أصدرته في دعوَيي مقّدمت

ي كانتا قد أوقفتا عن العمل بسبب الحجاب. وأوضحت 
َ
 املرأت

ّ
ي في أملانيا، علمًا أن

َ
من قبل امرأت

دينية في  أو  فلسفية  أو  تعبيرًا عن معتقدات سياسية  يمثل  أّي شــيء  ارتـــداء  »منع   
ّ
أن املحكمة 

أماكن العمل قد تبّرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعماء أو الحؤول دون أّي 
)رويترز( مشاحنات اجتماعية«.  

لقي أكثر من 93 ألف شخص حتفهم بجرعات زائدة من املخدرات في الواليات املتحدة األميركية 
في عام 2020، وهو مستوى لم يسبق بلوغه ويرتبط بزيادة استخدام املواد األفيونية في خال 
أزمــة كورونا. وارتفع عدد الضحايا بنحو 30 في املئة مقارنة بعام 2019، بحسب تقرير صادر 
ه 

ّ
عن املركز األميركي ملكافحة األمــراض والوقاية منها. وكــان االرتــفــاع قد بــدأ في عــام 2019 لكن

تسارع في خال األزمة التي تسببت في صعوبات مالية كبيرة، وأّدى إلى زيادة الشعور بالوحدة 
وحرمان أميركيي كثيرين من الحصول على الرعاية.  )فرانس برس(

رقم أميركي قياسي للوفيات بجرعات زائدةمحكمة أوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل

كانوا  أّن مهاجرين  الدولية  العفو  كشفت منظمة 
قد اعتقلوا في طريقهم إلى أوروبا بحرًا، تعّرضوا 
»انتهاكات مرّوعة«، بما  خالل احتجازهم بليبيا لـ
»املساعدة املشينة«  فيها العنف الجنسي. ونّددت بـ
للقبض  الجنوبية  لجارتها  أوروبـــا  تقّدمها  التي 
على هـــؤالء. جــاء ذلــك فــي تقرير أصــدرتــه أمس 
املعادون  أحــد:  »لــن يبحث عنك  بعنوان  الخميس، 
قــســرًا مـــن الــبــحــر إلـــى االحــتــجــاز الــتــعــّســفــي في 

ط الضوء 
ّ
ة »تسل

ّ
ها جمعت أدل

ّ
ليبيا«، الفتة إلى أن

على العواقب الرهيبة لتعاون أوروبــا املستمّر مع 
ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود«.

ــر عــام 2020،  ـــه »مــنــذ أواخـ
ّ
وأوضــحــت املنظمة أن

في  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  شــّرع 
ليبيا )إدارة تابعة لوزارة الداخلية( االنتهاكات من 
بنيته،  في  احتجاز جديَدين  دمج مركَزي  خالل 
الالجئني واملهاجرين قسرًا  اختفى فيهما مئات 

فــي الــســنــوات الــســابــقــة عــلــى أيــــدي املــلــيــشــيــات«. 
عــيــد تصنيفه حديثًا، 

ُ
أ ـــه »فـــي مــركــز 

ّ
أن أضــافــت 

ــال الــضــحــايــا إّن الـــحـــراس اغــتــصــبــوا الــنــســاء  قــ
ــّن لــلــعــنــف الـــجـــنـــســـي، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــوهــ ــّرضــ وعــ
إرغامهّن على ممارسة الجنس في مقابل الطعام 

أو حريتهّن«.
وقـــالـــت نــائــبــة مـــديـــرة املــكــتــب اإلقــلــيــمــي لــلــشــرق 
األوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــنــظــمــة الــعــفــو 

املــرّوع  التقرير  »هــذا  إّن  الطحاوي،  ديانا  الدولية، 
يلقي ضوءًا جديدًا على معاناة األشخاص الذين 
ليبيا  إلــى  عـــيـــدوا 

ُ
وأ البحر  فــي  ــرض سبيلهم 

ُ
اعــت

حــيــث ُيــقــتــادون فـــورًا إلـــى االحــتــجــاز التعسفي، 
والعنف  للتعذيب  ويتعّرضون على نحو ممنهج 
أشكال  من  وغيرها  القسرية  والعمالة  الجنسي 

االستغالل، مع إفالت الجناة التام من العقاب«.
)فرانس برس(

المنقولة محمد  األمراض  الخبير في علم  يقول 
الموجة  كانت  »مهما  إنّه  القضاة  الحميد  عبد 
الجديدة من الوباء شديدة في األردن، فإّن اإلغالق 
الشامل ليس الحل. المطلوب هو توسيع عملية 
بالتباعد  االلتزام  ومراقبة  الوعي  وزيادة  التحصين 
الجسدي وإجراءات وقائية أخرى«، مشددًا على 
»وجوب أن يُقبل المواطنون على تلّقي اللقاح«.

اإلغالق الشامل ليس حًال
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)محمود تركية/ فرانس برس(



انسحاب  بعد  مقلق  أفغانستان  في  »الوضع 
قوات »الناتو«. ومن الضروري أن تعيد وزارتا 
الــنــظــر فــي تقييمهما  الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
الــوضــع األمــنــي الــســائــد فــي أفــغــانــســتــان، كي 
ـــون ظـــروفـــا تــهــدد حــيــاتــهــم. 

ّ
ال يـــواجـــه املـــرحـــل

البرملان  فــي  اليسار  كتلة  باسم  املتحدثة  أمــا 
فترفض  انسلن  كــاروال  )بوندستاغ(  األملــانــي 
»إبــــعــــاد أي شــخــص إلــــى بــلــد يــشــهــد ظـــروف 
حــرب وبـــؤس، فــي حــن أن أفغانستان إحــدى 
أكثر الدول انعداما لأمان في العالم«. وتحذر 
من حصول املزيد من اإلرهاب والعنف، بعدما 
ــان« ســلــســلــة هـــجـــمـــات دمـــويـــة  ــبــ ــالــ شـــنـــت »طــ
أخيرًا، واستعادت السيطرة على مناطق عدة 
مع انسحاب قوات »الناتو«، مبدية اعتقادها 
ــــاص »يــجــعــلــهــم  ــــخـ بـــــأن تـــرحـــيـــل هــــــؤالء األشـ
يــعــاقــبــون مــرتــن«. وأفــــادت إذاعــــة وتلفزيون 
واليـــة بــافــاريــا )بــايــريــشــه رونــدفــونــك( أخــيــرًا 
السجل  فــي  مسجلون  أفغانيا   281,214 بــأن 
يعيشون   4036 بينهم  أملانيا،  لدولة  املــركــزي 
في بافاريا. ويملك غالبيتهم وضع الحماية، 

لب من 30,361 منهم املغادرة.
ُ
ولكن ط

إلى فرنسا
ونــقــلــت »بــايــريــشــه رونــدفــونــك« عــن مارليس 
سنوات  خمس  منذ  تعمل  التي  ستوبنراوخ 

التابعة  كيمنت  مدينة  فــي  لالجئن  مــســاعــدة 
بـــافـــاريـــا، قــولــهــا إن »أفــغــانــا كثيرين  لـــواليـــة 
ســـافـــروا إلـــى فــرنــســا خـــالل األشــهــر األخــيــرة، 
على أمــل وجـــود آفـــاق أفــضــل هــنــاك، فــي حن 
ــــن األنـــــظـــــار فــي  ــعـــض املـــســـجـــلـــن عـ تـــــــــوارى بـ
أمـــاكـــن غــيــر مــعــروفــة، وبـــاتـــوا ال يــنــامــون في 
املقابل،  فــي  ترحيلهم.  خشية  إقــامــاتــهــم  مقر 
األملانية  الــواليــات  في  الداخلية  وزارات  تؤكد 
ومكاتب اللجوء والعودة أن القانون الصادر 
ــــادي لــلــهــجــرة والـــالجـــئـــن  ــــحـ عــــن املـــكـــتـــب االتـ
يــلــزمــهــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــات الـــتـــرحـــيـــل. وتــنــقــل 
»بايريشه روندفونك« عن وزارة داخلية والية 
بافاريا أنه من املهم االلتزام بممارسة العودة 
املنظمة من أجل تنفيذ قانون اللجوء الحالي، 
الطريقة  ألنها  التصرف  على  الــقــدرة  وتأكيد 

الوحيدة للحفاظ على قبول نظام اللجوء«.

تظاهرات ووقفات احتجاج
ــر حــــوالــــي 100  ــاهـ ــوع املـــــاضـــــي، تـــظـ ــ ــبــ ــ واألســ
ــرات في  ــشــ ــر، وعــ ــانـــوفـ شــخــص فـــي مــديــنــة هـ
مـــديـــنـــة هــــامــــبــــورغ احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تــرحــيــل 
سيلي  مدينة  شهدت  كما  األفــغــان.  الالجئن 
التابعة لوالية سكسونيا السفلى احتجاجات 
مماثلة، بعد ترحيل 27 أفغانيا من عدة مدن 
بــيــنــهــا ســيــلــي نــفــســهــا ولـــيـــر وأوســــنــــابــــروك. 

برلين ـ شادي عاكوم

ــا  ــيـ ــانـ ــات تــــرحــــيــــل أملـ ــيـ ــلـ ــمـ ــيـــر عـ ــثـ تـ
ــان الـــذيـــن ُرفــضــت  ــغـ الــالجــئــن األفـ
البالد  فــي  جـــداًل  لجوئهم،  طلبات 
مــع تــدهــور الــوضــع األمــنــي، نتيجة استعادة 
حـــركـــة »طـــالـــبـــان« الــســيــطــرة تــدريــجــيــا على 
األقاليم واملـــدن إثــر حــزم جنود قــوات الحلف 
البلد  ومغادرتهم  أمتعتهم  )نــاتــو(  األطلسي 
الواقع جنوب آسيا بعد أكثر من 20 عاما على 
انتشار هذه القوات هناك. ودفع ذلك منظمات 
ــددا مــن األحــــزاب فــي أملــانــيــا إلــى  حقوقية وعــ
رفــــع الـــصـــوت لـــوقـــف عــمــلــيــات الــتــرحــيــل إلــى 
أفــغــانــســتــان، خــصــوصــا بــعــدمــا صــــرح وزيـــر 
أن عمليات  مــاس  األملــانــي هايكو  الــخــارجــيــة 
العنف  رغــم تصاعد  مــبــررة  املــقــررة  الترحيل 
فـــي أفــغــانــســتــان، وذلـــــك إثــــر مــــغــــادرة طــائــرة 
األربــعــاء  كــابــول  إلــى  أفغانيا   27 متنها  على 
ــم 40 لنقل  املـــاضـــي، والـــتـــي نــفــذت الــرحــلــة رقـ
مــرّحــلــن أفــغــان مــنــذ عـــام 2016، مــا رفـــع عــدد 
الــعــائــديــن إلـــى 1104.  فــي ظــل واقــــع سيطرة 
حــركــة »طــالــبــان« حاليا على أكــثــر مــن نصف 
مـــســـاحـــة أفـــغـــانـــســـتـــان، وتــنــفــيــذهــا عــمــلــيــات 
عسكرية أســفــرت عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى 
مــدنــيــن وخــطــف بــعــضــهــم، وإجـــبـــارهـــا تحت 
من  الــهــرب  على  أفغانين  عسكرين  التهديد 
إقناعها  إلى  الخدمة تجنبا لبطشها، إضافة 
بالخضوع  الحكومين  املسؤولن  مــن  مئات 
الصوت  الــدولــيــة«  العفو  »منظمة  رفعت  لها، 
ضد تزايد الهجمات وجرائم الحرب املرتكبة 
ــفــــال، ودعـــت  فـــي أفــغــانــســتــان حــتــى ضـــد األطــ
الظروف  الترحيل بسبب  إلى »وقــف عمليات 
ــبـــالد، وتــدهــور  األمــنــيــة غــيــر املــســتــقــرة فـــي الـ

أوضاع حقوق اإلنسان فيها«.
واعتبرت »منظمة العفو الدولية« أن عمليات 
الـــتـــرحـــيـــل »تـــتـــعـــارض مــــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ــــع انـــتـــقـــادهـــا  ــان«، مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقــــوق اإلنـ ــــة حــ ــــرعـ وشـ
الوضع السيئ لأشخاص الذين ال يتمتعون 
بحماية، وتركهم يعيشون في حال مستمرة 
مـــن عــــدم الـــيـــقـــن، عــلــمــا أن مــنــظــمــات حــقــوق 
ــــن مــن 

ّ
ــل ــان املــــرحــ ــ ــغـ ــ ــان تــعــتــبــر أن األفـ ــ ــــسـ اإلنـ

ــهـــددون بــمــواجــهــة خــطــر كــبــيــر ألن  أوروبــــــا مـ
»غربيون«،  بأنهم  تصنفهم  »طالبان«  حركة 
وبالتالي غرباء عن املجتمع األفغاني حسب 

معتقداتهم املتشددة. 
الحكومة  أن  تــســايــت«  »دي  وذكـــرت صحيفة 
ــيـــة بتعليق  األفــغــانــيــة طــالــبــت الــــدول األوروبـ
عمليات ترحيل طالبي اللجوء املرفوضن في 
أوروبا إلى بلدهم األم، ملدة ثالثة أشهر، بسبب 
ــاء كـــورونـــا.  تـــزايـــد عــنــف طــالــبــان وتــفــشــي وبــ
الخضر، ميخائيل  السياسي في حزب  ق 

ّ
يعل

ــر فـــي حــديــث أدلــــى به  غـــفـــودز، عــلــى هـــذا األمــ
ــرًا، بــأن  ــيـ لــصــحــيــفــة »تـــاغـــس تــســايــتــونــغ« أخـ

الُمرّحلون 
األفغان
ألمانيا 

تدفع الجئين 
إلى الموت

التابعة  وتلك  األميركية  القوات  مغادرة  توقيت  ليس 
يتقدم  حيث  أفغانستان  في  للوضع  مناسبًا  »الناتو«  لـ 
حق  في  جريمة  ذلك  يمثل  وربما  »طالبان«.  مقاتلو 
السكان على غرار المرّحلين من ألمانيا المهددين بالموت

المرّحلون مهددون 
بالموت ألن »طالبان« 

تصنفهم »غربيّين«

اتفاق حقوق اإلنسان 
يعارض ترحيل أي شخص 

إلى مناطق الحروب

1819
مجتمع

ويقول مجلس الالجئن في والية ساكسونيا 
الوالية  السفلى على موقعه، إنه دعا حكومة 
ــــى اإلفــــــــادة مــــن الـــخـــيـــار الــقــانــونــي  مــــجــــددًا إلـ
املتمثل في إصدار حظر ملدة ثالثة أشهر على 
الوالية. وطالب وزارة  الترحيل على مستوى 
الخارجية بوضع تقرير جديد عن الوضع في 
أفغانستان، »إذ من غير املفهوم كيف ال يمكن 
إقناع وزير الداخلية االتحادي ونظيره التابع 
للوالية بوقف تنفيذ عمليات الترحيل موقتا، 
وإجراء تقييم جديد للوضع، رغم إعالن وفاة 
أفــغــانــي جـــرى تــرحــلــيــه مـــن هــامــبــورغ أخــيــرًا 
ــة انـــعـــدامـــا لــأمــان  ــ الــــى بــلــد يــعــتــبــر أكـــثـــر دولـ

ــا ملـــؤشـــر الــــســــالم الـــعـــاملـــي«.   ــقـ ــم، وفـ ــالـ ــعـ  فــــي الـ
إلــــــــى ذلــــــــــك، أبـــــلـــــغ مـــــســـــؤولـــــون فــــــي مــجــلــس 
الــالجــئــن شــبــكــة »ايــــه ار دي« اإلخـــبـــاريـــة أن 
األفغاني  الشأن  الخبيرة في  أعدتها  »دراســة 
يونيو/  مطلع  ونــشــرت  شتاملان،  فريديريكه 
ــران املـــــاضـــــي حــــــول الـــــوضـــــع الــخــطــيــر  ــ ــزيــ ــ حــ
ــان، تــظــهــر نــتــائــج مختلفة  ــغــ لــلــمــبــعــديــن األفــ
تماما عن تلك التي تذكرها دوائــر الخارجية 
األملانية، والتي تنفي فيها علمها بأية حاالت 
عـــن تــعــرض الــعــائــديــن ألعـــمـــال عــنــف بسبب 

إقامتهم في أوروبا«.
وتوضح دراسة شتاملان أن »األفغان املرحلن 
ــا مــــعــــرضــــون لـــخـــطـــر االضـــطـــهـــاد  ــيــ ــانــ ــن أملــ ــ مـ
املــتــجــدد الـــذي تنفذه طــالــبــان، وهــم متهمون 
األخالقي  غير  والــســلــوك  والــتــغــّرب  بالخيانة 
واالبــتــعــاد عــن اإلســــالم بــســبــب هــروبــهــم الــى 
ــا«. ونــقــلــت وكــالــة األنـــبـــاء األملــانــيــة عن  ــ أوروبــ
املــتــحــدث بــاســم وزارة الــالجــئــن فـــي كــابــول 
قوله إنــه »طلب مــرات، بسبب الوضع األمني 
وارتفاع معدالت البطالة وتزايد الفقر ووباء 
ــلــــة لــالجــئــن  كـــــورونـــــا، تــعــلــيــق الــــــــدول املــــرّحــ
األفغان املرفوضن عمليات نقلهم إلى بلدهم 
األم. لكن هذه الدول تطبق قواعدها الخاصة، 

وستواصل الترحيل على أساسها«. 

ألمانيا »غير حضارية« 
يــــرى الــكــاتــب الــصــحــافــي فـــي الــقــنــاة الــثــانــيــة 
بتلفزيون »زد دي اف« األملاني بيتر كونز أن 

بــالده »يجب أن تفكر مليا في األفــغــان الذين 
أن  إلـــى اإلســـالمـــيـــن«، عــلــمــا  تــريــد تسليمهم 
اتــفــاق حــقــوق اإلنــســان ينطبق أيــضــا عليها، 
وهو يعارض ترحيل أي شخص إلى مناطق 
ــان هـــنـــاك خــطــر عــلــى حــيــاتــه،  الـــحـــروب إذا كــ
ويؤكد عدم إمكان سقوط حق اللجوء إال إذا 
ارتكب الالجئ جرائم جنائية خطرة. ويوضح 
أنه »لم يتم تحديد هويات جميع األفغان الذين 
ــة  جـــرى تــرحــلــيــهــم مــن هــانــوفــر أخـــيـــرًا، ودرجـ
العالقة بن رفض اللجوء وخطورة الجريمة 
وصحتها. من هنا إذا كانت عمليات الترحيل 
السابقة الى أفغانستان ُبررت بوجود مناطق 
فاألمر  املــرّحــلــن،  ومناسبة الستقبال  هــادئــة 
تــغــّيــر حــالــيــا ألن الــوضــع يختلف كــل ســاعــة، 
بــداًل  الــجــرائــم األفــغــان  ويجب سجن مرتكبي 
من إرسالهم الى املوت املحتم بضمير مرتاح، 
علما أن أملانيا ألغت عقوبة اإلعدام من منطلق 

أنها دولة حضارية«.

المتعاونون مع الجيش األلماني
الــذيــن تعاونوا مع  وفيما جــرى نقل األفــغــان 
الــجــيــش األملـــانـــي خـــالل مــهــمــتــه الــســابــقــة في 
الــبــالد ضــمــن قـــوات »الــنــاتــو«، بحجة تهديد 
»طـــالـــبـــان« حــيــاتــهــم، أســــف كــونــز »لــلــعــقــبــات 
الـــتـــي تتعلق  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والــلــوجــســتــيــة 
بــمــســاعــدتــهــم فـــي الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
سفر إلى أملانيا، خصوصا بعدما زاد الخطر 
ــة األفــغــانــيــة  عــلــى حــيــاتــهــم مـــع ســقــوط الـــدولـ

ا  تدريجيا في أيدي طالبان، وكون الثأر جزء
من أفغانستان«. 

أنــه جــرى إصـــدار نحو 2000 تأشيرة  يذكر 
بعد  الحماية  الباحثن عن  لأفغان  دخــول 
سنوات من مساعدتهم القوات األملانية، لكن 
لــم تــتــوفــر طــائــرة لنقلهم، رغـــم أن طــائــرات 
ــــي شــكــل  هــــــذا الـــجـــيـــش ســـبـــق أن نـــقـــلـــت، فـ
عــــاجــــل، مــصــطــافــن أملـــانـــيـــن مــــن الــــخــــارج، 
بعدما اجتاح كورونا العالم. من هنا طرح 
كــونــز الــســؤال: »هــل يستحيل إنــشــاء جسر 
ألفي شخص معرضن  جــوي ينقل حوالي 
لخطر املــوت. وكيف نستطيع نقل من نريد 
ــئــــك الـــذيـــن  تــرحــيــلــهــم، ويـــصـــعـــب جـــلـــب أولــ

ساعدوا الجيش األملاني؟«.

ألمانيا
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J J

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

»حــِلــمــنــا بــإنــشــاء مــســرح فــي مــخــيــم بــرج 
إلــى مكان  بــبــيــروت، واحتجنا  الــبــراجــنــة 
بعشر  العمل  وباشرنا  ملشروعنا،  مغلق 
املسرح في  نساء«. هكذا استهلت مدربة 
املخيم الدنماركية صوفي بركلي كالمها 

لـ »العربي الجديد«.
عـــام 2016، أتـــت صــوفــي مـــن الــدنــمــارك 
ــل، وتــعــرفــت  ــمـ ــــى املـــخـــيـــم فــــي إطــــــار عـ إلـ
»القّسام«  على مديرة ومؤسسة روضــة 
بــعــدمــا مكثت معها في  لــوبــانــي  فــاديــا 
ــلـــت مــعــهــا. تــقــول:  بــيــتــهــا، وعـــاشـــت وأكـ
»تــشــاركــنــا فــي تنظيف املــنــزل والــطــبــخ 
والتسوق، وكذلك في حلم امتالك مسرح 
الــذي يستطيع  الوحيد  املكان  اعتبرناه 
فيه اإلنسان أن يحقق أحالمه«. تضيف: 
»واجــهــنــا صــعــوبــات فــي الــبــدايــة، إذ لم 
يــكــن إقــنــاع الــنــســاء وأهــالــيــهــن بالفكرة 
. ثــم تــوســعــنــا شيئا فشيئا، 

ً
أمـــرًا ســهــال

املـــرأة  فيها  تــتــحــدث  بــأعــمــال  واهتمينا 
عن مشكالتها بال خجل. واستطعنا عبر 
النساء،  من  الخجل  ننزع  أن  التدريبات 
ونجحت كل امرأة في تجسيد حكاياتها 
وقصص غيرها ممن يعشن في املخيم. 
ــوم يــنــتــمــي أعــــضــــاء املــــســــرح إلـــى  ــ ــيـ ــ والـ
جيلن، أولهما واكب مرحلة التأسيس، 
أما  العمر،  مــن  الخمسينيات  فــي  وبــات 
حاليا«.  العشرينيات  جيل  فهو  الثاني 
وتوضح صوفي أن »املسرح يهدف إلى 
إخــراج كل مكنونات النساء، ويجعلهن 
مـــنـــفـــتـــحـــات عــــلــــى بـــعـــضـــهـــن الـــبـــعـــض 
ــنـــاس الــقــصــص الــجــمــيــلــة  كـــي تـــعـــرف الـ

املوجودة في املخيم«.
تقول مهى مــرة )53 عــامــا(، املتحدرة من 
قـــريـــة ســحــمــاتــا بــفــلــســطــن واملــقــيــمــة في 
في  البراجنة: »عشت حياتي  بــرج  مخيم 
القراءة  وأحببت  الفلسطينية.  املخيمات 
والـــكـــتـــابـــة، وحــلــمــت بــــأن أنـــهـــي تعليمي 
الـــجـــامـــعـــي، لــكــن الــــحــــروب املــتــتــالــيــة في 
ــي املـــخـــيـــمـــات الــتــي  ــان، وتــــحــــديــــدًا فــ ــنـ ــبـ لـ
حـــــوصـــــرت مــــــــرات أيــــضــــا مـــنـــعـــتـــنـــي مــن 
كنت  لكنني  الجامعي.  تعليمي  متابعة 
أكتب دائما عن واقعنا املجتمعي وأنتقده 
من دون أن أستطيع نشر أي من كتاباتي 
األمـــر الـــذي عرقله أيــضــا ظـــروف حياتنا 
ــــراض. وعــنــدمــا  ــتـ ــ الـــتـــي تــمــنــعــنــا مـــن االعـ
عــلــمــت بــفــكــرة املـــســـرح شـــعـــرت بــســعــادة 
ــه مـــركـــب نـــجـــاة بــالــنــســبــة لــي،  كــبــيــرة ألنــ
أعتلي خشبته  أن  أحــب  أنــنــي  خصوصا 
وأعـــبـــر عـــن نــفــســي. وهــــو الــوســيــلــة الــتــي 
ــا ال يــســمــح لـــي بــقــولــه  ــول مـ ــ تــجــعــلــنــي أقـ
نحكي قصصا  على خشبته  الحياة.  في 
جميلة، ونجسد الواقع الذي نعيشه عبر 

قصص املخيم الحلوة واملّرة«.
تــضــيــف: »لـــو بـــدأت الــعــمــل املــســرحــي في 
سن العشرين لكنت أبدعت، لكن رغم ذلك 
لــّدي طاقة كبيرة أستطيع أن أعبر عنها 
عــلــى خــشــبــة املــســرح الــتــي أجــســد عليها 

معاناة شعبنا وقصصه املتنوعة«.
وتــنــقــل مــهــى قــصــصــا حــيــاتــيــة مــرتــبــطــة 
ــــذي يــعــانــي مـــن انــفــصــام في  بــزوجــهــا الـ

»زوجــي من ضحايا  الشخصية، وتقول: 
الـــحـــرب، أصــيــب بــشــظــيــة فـــي رأســــه حن 
كان يعمل في البناء، وبعدها لم يستطع 
العمل، فصرت أعالجه باملسرح إلى جانب 
مساعدته في إعداد أنواع من الحلوى من 
أجل بيعها أمام البيت. كما أعمل منذ 33 

عاما كمربية في روضة القّسام«.
أمـــا لــوبــانــي املــتــحــدرة مـــن بــلــدة سعسع 
بـــقـــضـــاء صـــفـــد فــــي فـــلـــســـطـــن، فـــتـــقـــول لـــ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــرمــت مــن متابعة 
صف  وبــلــغــت  الـــحـــروب،  بسبب  تعليمي 
ــنـــي اضــــطــــررت مــع  الـــبـــكـــالـــوريـــا فـــقـــط ألنـ
أخــوتــي ملــســاعــدة والـــدي فــي بــنــاء بيتنا، 
ــا«. تــتــابــع:  ــنــ وحــمــلــنــا الـــرمـــل عــلــى رؤوســ
»تزوجت من صحافي، وحلمنا أن نؤسس 
مدرستي  تشبه  األطــفــال  لتعليم  ــة  روضـ
فــي مخيم تــل الــزعــتــر. وبــعــد سنتن من 
زواجــنــا بــدأنــا فــي تأسيس الــروضــة عام 
ابــنــتــي  تــعــرفــت   ،2016 عــــام  وفــــي   .1987
اسمها  بريطانية  مــخــرجــة  عــلــى  صــمــود 
لها  فيلم. وقدمتني  إنــجــاز  أرادت  ســـارة، 
عرفتني  فيما  روضـــة،  مــديــرة  باعتباري 
ســارة بدورها على حكواتية تدعى فداء 
عـــطـــايـــا. ومـــــن حـــســـن حـــظـــي أن صــوفــي 
الـــذي أحبه  بــاملــســرح  وفـــداء تعمالن معا 
على  وعملنا  القصص.  كتابة  غــرار  على 
تــأســيــس مــســرح لــلــنــســاء فــي املــخــيــم كي 
الفلسطينية  املـــــرأة  أن  لــآخــريــن  نــظــهــر 
قوية وتستطيع أن تقاوم كل شيء، ومن 

أجل العمل على القضية الفلسطينية«.

وتشير إلــى أن »الــتــعــامــل كــان أســهــل مع 
فــي تنفيذ فكرة  الــثــورة  مــن جيل  النساء 
ــهـــن كـــســـرن حــاجــز  مــــشــــروع املــــســــرح، ألنـ
الــخــجــل، وانـــخـــرطـــن فـــي الــعــمــل الــفــدائــي 
والثوري »أما الجيل الجديد فأتعبنا في 
ــى. شــعــرت الــفــتــيــات بخجل  املــرحــلــة األولــ
شديد في أول عمل على مسرح إسطنبولي 
بــمــديــنــة صــــور جـــنـــوب لـــبـــنـــان، فـــي حن 
أردنا أن ننزع فكرة التنمر. والحقيقة أن 
كسر  في  ساعدنا  الفلسطيني  الجمهور 
ــا فــي املــســرحــيــة الثانية  ــذا الــخــجــل. أمـ هـ
ما  بحسب  مالبسهن  الفتيات  فاختارت 
يــرتــديــنــه فــي حــيــاتــهــن الــيــومــيــة باملخيم 

واملطبخ والزاروب والسوق«.
وتروي آية قاسم )21 سنة(، وهي من بلدة 
كويكات بفلسطن ومقيمة في مخيم برج 
البراجنة، وتعمل مربية أطفال في روضة 
»تعلمت  الجديد«:  »العربي  لـ  »الــقــّســام«، 
حتى صف البكالوريا، ثم توقفت بسبب 
ــادي«. وحـــــن ُعـــرضـــت  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع االقـ الــــوضــ
عــلــي فـــكـــرة املـــشـــاركـــة فـــي عــمــل مــســرحــي 
انكسر حاجز  ثم  بداية.  بالخجل  شعرت 
أعــمــل مع  الــخــجــل شيئا فشيئا، وصـــرت 
زمــيــالتــي عــلــى بــحــوث تــتــنــاول القصص 
التي يمكن أن أمثلها، وراودتني فكرة أن 
أمثل ما أشعر به، وأحكي ما ال أستطيعه 
فــي حــيــاتــي الــيــومــيــة. مــن هــنــا أكــســر كل 
القيود على املسرح وأعمل ما أريده. وأنا 
قــّوى شخصيتي،  مرتاحة لذلك فاملسرح 

وكسر حاجز الخجل لدي«.

فلسطينيات مخيم برج البراجنة 
على المسرح

المسرح ينقل قصص المخيم الحلوة والمّرة )العربي الجديد(

المسرح يحقق أحالم فلسطينيات المخيم )العربي الجديد(

رّحلت ألمانيا 27 أفغانيًا إلى كابول األربعاء الماضي )آريس ميسينيس/ فرانس برس(

281.214
عدد األفغان المسجلين في ألمانيا، من 

بينهم 4036 يعيشون في بافاريا. وقد 
ُطلب من 30.361 منهم المغادرة

تظل تحديات المرأة 
الفلسطينية الالجئة 

كبيرة في نقل أفكارها 
إلى محيطها، وربما 

انتقاد واقعها 
أو التمرد عليه. 

مجموعة نساء في 
مخيم برج البراجنة 

يخضن هذا التحدي 
عبر المسرح، وحققن 

بعض أهدافهن

سيفتقد أطفال المغرب 
المخيمات الصيفية 

التي ألغتها السلطات 
بسبب أزمة كورونا. 

لكن ناشطين يقولون 
إن سياسات السلطة لم 

تتناسب مع مصالح 
اليافعين، في وقت تسير 

عجلة باقي النشاطات 
في شكل طبيعي

ال مخيمات صيفية ألطفال المغرب للعام الثاني
يستفيد أكثر من 250 ألف 

طفل مغربي سنويًا من 
المخيمات الصيفية

تعّد المخيمات الصيفية 
مالذًا لألطفال الفقراء 

ومن أوساط شعبية

الرباط ـ عادل نجدي

لن يستطيع أطفال املغرب، للعام الثاني على 
التوالي، اإلفادة من املخيمات الصيفية، سواء 
تلك التي تخضع إلشــراف الحكومة أو التي 
تديرها مؤسسات خاصة، إذ قررت السلطات 
مــنــع تــنــظــيــمــهــا بــســبــب اســـتـــمـــرار تــداعــيــات 
أهلية  أغضب جمعيات  ما  كــورونــا،  جائحة 
تنفذ نشاطات خاصة بالتخييم، ودفعها إلى 
التي يتعرض  إبــداء استيائها من الضغوط 

لها األطفال بسبب الجائحة وتأثيراتها.
ــــف طــفــل  ــثـــر مــــن 250 ألـ عـــمـــومـــا، يــســتــفــيــد أكـ
التي  الصيفية  املخيمات  من  سنويا  مغربي 
والرياضة  والــشــبــاب  الثقافة  وزارة  تنظمها 
والجمعيات ضمن برنامج »عطلة للجميع«، 
وتــــلــــك الــــتــــي تـــخـــضـــع إلشـــــــــراف مـــؤســـســـات 
وجــمــعــيــات خــاصــة بــالــشــركــات واملــؤســســات 
الصيفية  املخيمات  وتعّد  والخاصة.  العامة 
املتحدرين من  الفقراء وأولئك  مالذًا لأطفال 
أوساط اجتماعية شعبية في املغرب. وتهتم 

ومــهــارات جديدة، وصقل  معارف  بإكسابهم 
من  وتحصينهم  املستقبلية،  شخصياتهم 
أخطار الوقوع في شرك اإلدمان. وتشكل أيضا 
وتنمية  الــنــفــســي،  والــتــفــريــغ  للترفيه  فــضــاًء 
لدى  واإلبداعية  الثقافية  والكفاءات  القدرات 
األطفال عبر نشاطات عدة. لكن أزمة فيروس 
كـــورونـــا ألــغــت بــرنــامــج التخييم هـــذا الــعــام، 
والذي استبدل ببرنامج يقدم خدمات ترفيه 

لأطفال من دون مبيت أو سفر.
وخــــالل جــلــســة عــقــدهــا مــجــلــس املــســتــشــاريــن 
)الغرفة الثانية في البرملان( أخيرًا، قال وزير 
الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس 
الــتــي يشهدها موسم  الــواســعــة  »الــحــركــة  إن 
الصيف وتزامنه هذه السنة مع عيد األضحى 
ــودة املــغــتــربــن املــغــاربــة، يــخــلــقــان عــوامــل  وعــ
تــجــعــل إقـــامـــة بـــرنـــامـــج الــتــخــيــيــم فـــي شكله 
الــتــقــلــيــدي أمــــرًا صــعــبــا، عــلــمــا أن اتــخــاذ قــرار 
، إذ ال 

ً
إلغاء املخيمات الصيفية لم يكن سهال

يمكن أن تتالعب أي وزارة بالسالمة الصحية 
لــأطــفــال«. أضــاف أن »مــا زاد تعقيد الوضع 

أكثر أن األطفال واليافعن والشبان الذين ال 
يتجاوزون الـ35 من العمر، هم فئات لم تستفد 
ـــوم. وانـــتـــشـــار وبــــاء  ــيـ مــــن الــتــطــعــيــم حـــتـــى الــ
كــورونــا ضــمــن هـــذه الــفــئــات قــد يــهــدد سكان 
انتشار  ظــل  فــي  املــغــرب جميعهم، خصوصا 
مـــتـــحـــّورات مـــن الـــفـــيـــروس«. وأمـــــام صــعــوبــة 

آالف األطفال، للعام الثاني على التوالي، يرى 
نائب منسق ائتالف اليوسفية للتنمية الذي 
يــضــم جــمــعــيــات غــيــر حــكــومــيــة عــبــد الــواحــد 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ــات فـــي حــديــثــه لــــ »الـ ــزيــ الــ
أن »إجـــــــراءات الــــــوزارة مـــحـــدودة ومــرتــجــلــة، 
وتــظــهــر جــلــيــا أن املــســؤولــن الــحــكــومــيــن ال 
يــمــلــكــون خــطــطــا واعـــيـــة، مـــا حــتــم اكــتــفــاءهــم 
واتخاذ  للتخييم،  الوطني  البرنامج  بإلغاء 
في  »موقفنا  بعد«. يضيف:  إقامته من  قــرار 
االئتالف تمثل في ضرورة تنظيم البرنامج 
الـــوطـــنـــي لــلــتــخــيــيــم مــــع احـــــتـــــرام الـــتـــدابـــيـــر 
االحترازية. وعرضنا أفكارنا في هذا الشأن، 
مستشهدين بنجاح اإلجراءات التي اتخذتها 
املهني  والــتــكــويــن  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة 
ــي، وذلــــك رغــــم وجـــود  ــدراســ خــــالل املـــوســـم الــ
أكثر من 4 مالين شخص يمثلون التالميذ 

وكوادر التعليم واألساتذة واألسر«.
والشباب  الثقافة  »وزارة  أن  الزيات  ويعتبر 
ـــت عــــن تــنــظــيــم الـــبـــرنـــامـــج 

ّ
والــــريــــاضــــة تـــخـــل

الـــوطـــنـــي لــلــتــخــيــيــم بــحــجــج غـــيـــر مــنــطــقــيــة، 

فــي حــن تــشــرف مديريتها فــي الــربــاط على 
تنظيم أعــمــال املــســبــح الــكــبــيــر الـــذي يــرتــاده 
آالف يوميا، ما يعني أن تبريرات الوزير غير 
مقنعة، في وقت كان يجب أن تشكل املخيمات 
ــــن عـــواقـــب  ــفــــال والــــشــــبــــان مـ مــتــنــفــســا لــــأطــ
وتأثيرات الجائحة«. يضيف: »تطرح أسئلة 
إليها  التي استند  اإللغاء  عــدة عن معطيات 
وقت  في  والرياضة،  والشباب  الثقافة  وزيــر 
العمومي  الــنــقــل  الــشــواطــئ ووســائــل  تشهد 
واملــطــاعــم واألســـــواق إقــبــااًل كــبــيــرًا. وأرى أن 
ما يحصل هو هروب سياسي مرتبط بعدم 
تحضير الوزارة البرنامج الوطني للتخييم، 
والبرنامج الوطني التنشيطي. ويمكن القول 
إن وزارة الثقافة والشباب والرياضة تخلفت 
عن موعد التحضيرات امليدانية عبر سلسلة 
إجراءات مرتجلة، في حن توجب االستعداد 
بــجــديــة وفــــي شــكــل مــنــظــم لــتــدابــيــر الــعــطــلــة 
املخصصة لأطفال والشبان، من أجل تجنب 
في  عطلتهم  ة 

ّ
الهش الفئات  أبــنــاء  يقضي  أن 

أزقة وشوارع ومناطق خطرة«.

تقيد األطفال واليافعن والشبان باإلجراءات 
االحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة مـــن الـــفـــيـــروس الــقــاتــل، 
اقترح الفردوس برنامجا لصيف 2021 يوفر 
تــرفــيــهــا مــخــصــصــا لــأطــفــال مـــن دون مبيت 
أطفال  الترفيه تشمل  وتنقل، وجعل خدمات 
التي  السلبية  اآلثــار  األحياء من أجل احتواء 
خلفتها الجائحة على نفسيتهم. وسيستفيد 
تتراوح  الذين  األطــفــال  الجديد  البرنامج  من 
أعــمــارهــم بـــن 7 و15 ســنــة، والــيــافــعــون بن 
15 و18 ســنــة، والــشــبــان الـــذيـــن تـــجـــاوزوا الـــ 
18 مــن الــعــمــر. ومـــن أجـــل إنــجــاحــه ستشرف 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة على قطاع 
الــتــخــيــيــم ضــمــن مــنــشــآتــهــا غــيــر املــســتــخــدمــة 
ــم ضــد  ــيـ ــعـ ــطـ ــتـ ــيـــذ حـــمـــلـــة الـ ــفـ ــنـ ــــي تـ ــا فــ ــيــ ــالــ حــ
فــيــروس كــورونــا. وتشمل هــذه املنشآت 250 
وسيضع  لــلــســيــدات.  نـــاٍد  و100  للشباب  دارًا 
الــبــرامــج نحو ألــف إداري و25 ألف  أطــر عمل 

شخص يعملون في جمعيات.
وفيما تتطلع الــوزارة إلى تجاوز انعكاسات 
على  الصيفية  املخيمات  منع  مواصلة  قــرار 

كورونا خلّف ضغوطًا 
كبيرة على أطفال المغرب 

)فاضل سنّا/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــالـــف حــــــزب االزدهـــــــــار  ــحـ حـــقـــق تـ
الــــحــــاكــــم فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، بـــقـــيـــادة 
ا 

ً
رئــيــس الــــوزراء، آبــي أحــمــد، فــوز

كــبــيــًرا فـــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، الــتــي 
جرت في 21 حزيران/ يونيو 2021 وُأعلنت 
يــولــيــو،  تــمــوز/  فــي 10  الــرســمــيــة  نتائجها 
املاضي،  العام  كــان مقرًرا عقدها في  والتي 
ــلـــت مــرتــن بــســبــب انــتــشــار وبـــاء  لــكــنــهــا ُأّجـ
فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد )كــوفــيــد - 19(. 
وجاءت هذه االنتخابات في وقت تواجه فيه 
داخلية  وتــوتــرات  خارجية  أزمـــات  إثيوبيا 
التصويت في  لم يجِر  متعاظمة، وبسببها 
نحو ُخمس دوائر البالد البالغ عددها 637 
دائرة، حيث اقتصر االقتراع على ثمانية من 

أصل عشرة أقاليم.

فوز تحالف الحزب الحاكم
تــــنــــافــــس فــــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
اإلثيوبية نحو 46 حزًبا سياسًيا، بينها 17 
إقليمًيا، وبلغ عدد  حزًبا قومًيا و29 حزًبا 
املــرّشــحــن فــيــهــا 9505. وأظـــهـــرت الــنــتــائــج، 
الوطنية،  االنــتــخــابــات  لجنة  أعلنتها  الــتــي 
فـــوز تــحــالــف حـــزب االزدهـــــار بـــ 410 مقاعد 
من أصل 436 مقعًدا كانت محل تنافس في 
غرفة البرملان الذي يضم 547 مقعًدا، على أن 
تجري جولة ثانية من التصويت الستكمال 
مقعًدا   111 عــددهــا  الــبــالــغ  املتبقية  املــقــاعــد 
املــقــبــل، بــحــســب ما  أيـــلـــول/ سبتمبر  فـــي 6 
)ينظر  الوطنية  االنــتــخــابــات  لجنة  أعلنته 
ح على هذا األساس أن تقوم  الجدول(. وُيرجَّ
بتكليف  زودي،  الــبــالد، سهلي ورق  رئيسة 
رئيس الــوزراء الحالي، آبي أحمد، بتشكيل 
الحزب  زعيم  باعتباره  الجديدة،  الحكومة 
الــحــاصــل عــلــى األكــثــريــة الــبــرملــانــيــة، وكــون 
نتائج الجولة التكميلية لن تؤثر في تركيبة 
الــبــرملــان، حتى لــو فـــازت املــعــارضــة بجميع 

املقاعد املتبقية فيه.
وقد شهدت االنتخابات مقاطعة من جانب 
ــــالد، بــمــا  ــبـ ــ ــي الـ ــة كـــبـــرى فــ ــارضـ ــعـ أحـــــــزاب مـ
إقليم أورومــيــا،  فــي  الرئيسة  فيها األحـــزاب 
وهـــو اإلقــلــيــم األكــثــر كــثــافــة مــن نــاحــيــة عــدد 
السكان ويتحّدر منه آبي أحمد نفسه، حيث 
قــاطــع االنــتــخــابــات حــزبــان مــن أبـــرز أحـــزاب 
أورومــو  مؤتمر  هما  اإلقليم،  فــي  املعارضة 
 .OLF وجبهة تحرير أورومو OFC الفدرالي
وأقرت املفوضية اإلثيوبية لحقوق اإلنسان، 
تــجــاوزات بما  إثيوبية، بوقوع  وهــي هيئة 
مــنــاســبــة«، وعمليات  غــيــر  »اعــتــقــاالت  فيها 
ــبـــن  ــراقـ ــات« جـــــــرت ملـ ــ ــقـ ــ ــايـ ــ ــــضـ تــــرهــــيــــب و»مـ
وصــحــافــيــن قــبــل الــتــصــويــت وبـــعـــده. كما 
وقعت في منطقة أورومــيــا حــوادث قتل في 
األيام التي سبقت التصويت، بحسب تقرير 
املفوضية. وتقدمت الحركة الوطنية ألمهرة 
املعارضة املعروفة بـ »أبن«، أيًضا، بشكاوى 
زعمت  اإلثيوبية  االنتخابات  مفوضية  إلى 
فــيــهــا إن عــديــديــن مـــن مــراقــبــيــهــا تــعــّرضــوا 
الحاكم،  الحزب  للضرب والطرد من أنصار 
مـــا يــعــنــي أن مـــجـــرى الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
لــم يختلف كــثــيــًرا عــن الــتــي كــانــت تشهدها 
إّبــان حكم  النظام السابق  إثيوبيا في عهد 
الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــثـــوريـــة لــشــعــوب 
ــوزراء اإلثــيــوبــي  ــ إثــيــوبــيــا، بــقــيــادة رئــيــس الـ
الـــســـابـــق، مــيــلــيــس زيــــنــــاوي، إذ كــــان يــفــوز 
املقاعد.  بجميع  وحلفاؤه  الحاكم  االئتالف 
الرغم من ذلــك، تبقى األحـــزاب فاعلًة  وعلى 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة اإلثــيــوبــيــة، ولديها 

حرية نسبية في اإلعالم.

سياق االنتخابات 
جــــرت االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فـــي مــنــاخ 
للبالد  السياسي  املشهد  فيه على  سيطرت 
تــحــّديــات داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة كــبــيــرة، وكـــان 
لــبــعــضــهــا تـــداعـــيـــات مــهــمــة عـــلـــى الــعــمــلــيــة 

االنتخابية، وأهمها:
االنتخابات  مّثلت  تــيــغــراي:  إقليم  حــرب   .1
ــاب الــتــي أدت إلــــى انـــــدالع أزمـــة  ــبـ أحــــد األسـ
ــام 2020. فــعــنــدمــا أقــدمــت  إقــلــيــم تــيــغــراي عـ
السلطات الفدرالية على تأجيل االنتخابات 
فــي  حــزيــران/ يونيو 2020 بسبب جائحة 
تيغراي  إقليم  رفضت حكومة   ،19  - كوفيد 
الــقــرار، ووصفت قــرار تمديد عمر الحكومة 
ــتـــوري،  ــدرالـــي بـــأنـــه غــيــر دسـ ــفـ ــان الـ ــرملـ ــبـ والـ
ــا مــــن طـــرف  ــ ــادًيـ ــ ــتـــخـــابـــات أحـ ــــت االنـ ــريـ ــ وُأجـ
اإلقليم في  أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، 
شرعيتها  عــدم  الفدرالية  الحكومة  فأعلنت 
ــتــــراف بــالــحــكــومــة اإلقــلــيــمــيــة  ورفـــضـــت االعــ
ــتـــراف  ــرّد اإلقــلــيــم بــرفــضــه االعـ ــ الـــجـــديـــدة، فـ
بــشــرعــيــة الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة بــاعــتــبــار أن 
فّجر صراًعا  انتهت، ما  الدستورية  فترتها 
بــــن الــــطــــرفــــن، قـــامـــت فــــي إثــــــره الــحــكــومــة 
الـــفـــدرالـــيـــة بــاجــتــيــاح اإلقــلــيــم عــســكــرًيــا في 
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2020 وأطــاحــت 
بحكومة جبهة تحرير شعب تيغراي. ومع 
ــــدالع الــحــرب  أن األســـبـــاب الــتــي أدت الـــى انـ
االنتخابات،  مسألة  حــول  الخالف  تتجاوز 
إال أن األزمــة دخلت منعطًفا جديًدا بعدها، 

تيغراي  شعب  تحرير  جبهة  اســتــعــادت  إذ 
في 28 حزيران/ يونيو 2021 السيطرة على 
األراضـــي  »مــقــلــي« ومعظم  اإلقــلــيــم  عاصمة 
الفدرالية،  الحكومة  قــوات  اجتاحتها  التي 
آالف  يقارب من عشرة  ما  أن حاصرت  بعد 
وَأَســرتــهــم، في  الفدرالي  الجيش  جندي من 
حن قالت الحكومة الفدرالية إنها انسحبت 
من اإلقليم طوًعا ولدواٍع إنسانية. والواضح 
اخــتــار توقيت االنسحاب من  آبــي أحمد  أن 
ــراره اجــتــيــاح  ــ اإلقـــلـــيـــم بــعــد أن اتـــضـــح أن قــ
غير  مغامرٌة  إريتريا  مع  بالتحالف  اإلقليم 
محسوبة كانت لها تداعيات سلبية كبيرة.

مــّثــلــت اســـتـــعـــادة »مــقــلــي« انـــتـــصـــاًرا كــبــيــًرا 
ــد الـــقـــوات  ــغـــراي TDF ضــ ــيـ ــقــــوات دفــــــاع تـ لــ
العرقية  وامليليشيات  واإلريترية  الفدرالية 
ــــور آالف  ــرة، كـــمـــا اتـــضـــح مــــن صـ ــ ــهـ ــ مــــن األمـ
األسرى من الجنود اإلثيوبين واإلريترين 
التي عرضتها جبهة تحرير شعب تيغراي 
ــقـــت تــقــاريــر  ــد وّثـ ــــالم. وقــ ــ ــائـــل اإلعـ عــلــى وسـ
ــيــــة حــقــوقــيــة حـــجـــم االنـــتـــهـــاكـــات الــتــي  دولــ
تدّخلها  خــالل  اإلريــتــريــة  الــقــوات  ارتكبتها 
األخير في اإلقليم إلى جانب قوات الحكومة 
الــفــدرالــيــة. وفـــي حــن أجــّجــت تــلــك التقارير 
مــشــاعــر املــقــاومــة لـــدى شــعــب تــيــغــراي ضد 
ــا ســـمـــوه »تـــحـــالـــف الــــغــــزاة«، شــكــلــت هــذه  مـ
التقارير الحقوقية والعقوبات الغربية على 
الحكومة الفدرالية أداة ضغط قوية دفعتها 
إلى االنسحاب من اإلقليم بعد سبعة أشهر 

من اجتياحه.
ــــّذرت األمــــم املــتــحــدة مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة  حـ
تحيق بأكثر من 400 ألف شخص يواجهون 
تــيــغــراي، كما يقف 1.8 مليون  فــي  املــجــاعــة 
آخـــرون على حــافــة املــجــاعــة. وقــد تصاعدت 
ـــي  ـــة آبـ ــومـ ـــكــ ــلــــى حـ ــــوط الـــــدولـــــيـــــة عــ ــغـ ــ ــــضـ الـ
أحــمــد بسبب الــتــقــاريــر الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة 
املــتــعــلــقــة بــاإلقــلــيــم، وأّدى ذلــــك إلــــى تــحــّول 
فـــي مــوقــف املــانــحــن الــتــقــلــيــديــن إلثــيــوبــيــا. 
جــّمــد   ،2020 ديــســمــبــر  األول/  كـــانـــون  فــفــي 
يـــــورو  ــــن  ــــاليـ مـ  107 األوروبـــــــــــــي  االتــــــحــــــاد 
الحكومة.  مــيــزانــيــة  لــدعــم  مخصصة  كــانــت 
ــار/ مــايــو 2021، فــرضــت الـــواليـــات  ــ وفـــي أيـ
املــتــحــدة قـــيـــوًدا عــلــى مــســؤولــن إثــيــوبــيــن 
ــم  ــهــ ــابــ ــكــ )وإريـــــــتـــــــريـــــــن( عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ارتــ
 تجاوزات خطيرة خالل الحرب في تيغراي. 

وقد تدفع هذه الضغوط حكومة آبي أحمد 
الـــجـــديـــدة إلــــى رفــــع الـــحـــصـــار عـــن اإلقــلــيــم، 
وااللـــــتـــــزام بـــإيـــصـــال املــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة، 
وإطــالق حوار مع قادة جبهة تحرير شعب 
إجــراء  الــنــزاع، خصوصا بعد  تيغراي لحل 
فــي  رئـــيـــًســـا  دوًرا  أّدت  ــتـــي  الـ ــتـــخـــابـــات  االنـ
انــدالع الحرب، ومن املؤكد أن هذه الخطوة 
أهلية  إلــى حــرب  الــذهــاب  إثيوبيا  ستجّنب 
طــويــلــة األمــــد، فــي ضـــوء تــصــاعــد الــتــوتــرات 
العرقية في مناطق وأقاليم أخرى من البالد. 
بقاءه  أحمد  آبــي  ضمن  أن  بعد  وُيستبعد، 
في الحكم نتيجة فوز حزبه في االنتخابات، 
إلــى مهاجمة  الــفــدرالــيــة  الحكومة  تــعــود  أن 
اإلقــلــيــم، ليس ألن موسم األمــطــار الــذي بدأ 
منذ وقت قريب يتسّبب في صعوبة الحركة 
ــــداد فــحــســب، بــل بسبب  وقــطــع خــطــوط اإلمـ
عـــدم رغــبــة الــحــكــومــة فــي تــحــّمــل املسؤولية 
عن تفاقم األوضاع اإلنسانية التي يعانيها 
اإلقليم أيــًضــا. بيد أنــه، من جهة أخــرى، إذا 
الخدمات  توفير  اإلقليم  حكومة  تضمن  لم 
التي  والكهرباء،  االتــصــاالت  مثل  الحيوية، 
تتحكم فيها الحكومة الفدرالية، فإن جبهة 
تحرير شعب تيغراي قد تبدأ حرًبا جديدة 
املــجــاور، لفتح معبر نحو  مــع إقليم أمــهــرة 
السودان، وسيطلق هذا بدوره أزمة جديدة 

بن إثيوبيا والسودان.
االنتخابات  تــزامــنــت  النهضة:  ســد  أزمـــة   .2
الــذي  النهضة،  الثاني لسد  املــلء  مــع موعد 
بــعــد فشل  يــولــيــو 2021،  تــمــوز/  بـــدأ مطلع 
املـــفـــاوضـــات مـــع مــصــر والـــــســـــودان، الــلــتــن 
مــبــّرر، على جلسة  تــعــّوالن، مــن دون  كانتا 
ــن الـــتـــابـــع لـــأمـــم املـــتـــحـــدة فــي  ــ مــجــلــس األمــ
الثامن من الشهر ذاتــه، إلصــدار قــرار دولي 
يمنع إثيوبيا من ملء السد من دون اتفاق 
ــا كـــان  ــمـ ــذا لــــم يـــحـــصـــل، كـ ــ ــكـــن هــ مـــعـــهـــمـــا، لـ
مــتــوقــًعــا، إذ أعـــــاد املــجــلــس املــــوضــــوع إلــى 
ــذي يــتــوّلــى الــوســاطــة  االتـــحـــاد األفــريــقــي الــ
إثيوبيا.  الثالثة، وهــو مطلب  األطـــراف  بن 
ا 

ً
وفي حن عّدت إثيوبيا هذا التطور إنجاز

ما  تــّتــجــه، على  فإنها  لــهــا،  كــبــيــًرا  سياسًيا 
ــع بــشــروعــهــا في  يـــبـــدو، إلـــى فـــرض أمـــر واقــ
امللء الثاني للسد من دون اتفاق مع دولَتي 
املـــجـــرى واملــــصــــّب. وقــــد أعــلــن الــعــقــيــد بــوتــا 
الــهــنــدســة  بــاتــشــاتــا ديــبــيــلــي، مــديــر اإلدارة 
ــاع اإلثــيــوبــيــة، »أنــــه عــنــدمــا  ــدفـ فـــي وزارة الـ
ــــلء الــثــانــي لــلــســد ســــوف يضطر  يــكــتــمــل املـ
الجميع إلى العودة إلى طاولة املفاوضات، 
وعــنــدهــا ســيــكــون عــلــى الــبــلــديــن ]الـــســـودان 
أي  السد من  أن يسهما في حماية  ومصر[ 
طـــرف آخـــر يــحــاول مــهــاجــمــتــه، ألن الــتــحــّرك 
العسكري ضد السد سيجرفهما إلى البحر 
املتوسط«؛ في إشــارة إلى الفيضانات التي 
قد يــؤّدي إليها إلحاق الضرر بالسد. وهذا 
يعني، بحسب التقديرات اإلثيوبية، تحويل 
السد إلى قنبلة مائية في مواجهة ضغوط 

جيرانها الشمالين. 
وفي السياق الفني، من الوارد استمرار ملء 
الــســد حــتــى آب/ أغــســطــس املــقــبــل، لــزيــادة 
لتتجاوز  املــيــاه،  مــن  املحتجزة  املــيــاه  كمية 
بالفعل 13 مليار متر مكعب، غير أن خبراء 
مصرين تحّدثوا عن إمكانية توجيه ضربة 
عسكرية محدودة لعرقلة امللء الثاني للسد 
قــبــل اكــتــمــالــه، ولــيــس لــتــدمــيــر الــســد كــلــًيــا، 

أيًضا عراقيل عدة؛  الخيار يواجه  لكن هــذا 
أولـــهـــا، غــيــاب الــتــأيــيــد الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي 
ملــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة، خـــصـــوًصـــا بــعــد فشل 
قــانــون ملزم  بــإصــدار  األمـــن  جلسة مجلس 
إلثيوبيا، واالتــجــاه الــدولــي الــعــام الــرافــض 
أي عملية عسكرية. كما أن هذا األمر سوف 
يــدفــع اإلثــيــوبــيــن إلـــى االلــتــفــاف أكــثــر حــول 
ــّول قــضــيــة الــســد  قـــيـــادة آبـــي أحــمــد الــــذي حــ
إلى قضية كرامة وطنية في إثيوبيا، فضاًل 
عــن أهميته التنموية، ويــبــدو أن هــذا األمــر 
قــاعــدة دعمه  تــوســيــع  فــي  مــهــًمــا  دوًرا  أّدى 
الشعبية ومنحه نصًرا انتخابًيا كبيًرا في 
ضوء مواقفه املتشّددة بخصوص استكمال 
بناء السد وملئه. لكن آبي أحمد يخاطر هنا 
أيـــًضـــا بــتــجــاهــل مــصــالــح مــصــر والـــســـودان 
كلًيا، وإطــالق أزمــة إقليمية كبيرة في وقت 
ــات داخـــلـــيـــة مـــتـــعـــددة يــمــكــن أن  ــ ــه أزمــ يـــواجـ

تطيح حكمه.
3. األزمـــة الــحــدوديــة مــع الــســودان: التحّدي 
ــي أحــمــد  ــ ــالـــث الــــــذي يــــواجــــه حـــكـــومـــة آبـ ــثـ الـ
الجديدة هو األزمة الحدودية مع السودان، 
الــتــي تــفــجــرت بــالــتــزامــن مــع اجــتــيــاح قــوات 
وتزايد  تيغراي،  إلقليم  الفدرالية  الحكومة 
الخالف  وأصــل  النهضة.  بشأن سد  التوتر 
بن الطرفن هو على أراٍض زراعية حدودية 
في منطقة الفشقة تبلغ مساحتها نحو 260 
كيلومتًرا مربًعا، تقول السودان إنها تعود 
إليها بموجب اتفاقية ترسيم الحدود التي 
وّقــعــتــهــا بــريــطــانــيــا عـــام 1920 لــوضــع حد 
الحبشة  إلمبراطور  التوسعية  للسياسات 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، منيليك الــثــانــي، فـــي حن 
ترفض إثيوبيا ذلك، فشّجعت قبائل محلية 
إثيوبية على االستيالء عليها واستثمارها، 
إلـــى أن اســتــعــادهــا الــجــيــش الــســودانــي في 
 ،2020 ديــســمــبــر  األول/  كـــانـــون  مــنــتــصــف 
تيغراي،  بــحــرب  إثيوبيا  انــشــغــال  مستغاًل 
االتهامات حول من  الطرفان الحًقا  وتباَدل 

بدأ إطالق النار.
ويستغل الطرفان حالًيا هذه األزمة ألغراض 
داخــلــيــة، إذ يــصــّورهــا آبــي أحــمــد على أنها 
جزء من حرب إقليمية تهّدد إثيوبيا ينبغي 
أن يلتف الشعب حول حكومته ملواجهتها، 
وقد اتهمت أديس أبابا السودان مراًرا بدعم 
املقابل،  وفــي  تــيــغــراي.  جبهة تحرير شعب 
السيادة  مجلس  في  العسكري  املكون  يجد 
النزاع الحدودي مع إثيوبيا  السوداني في 
باعتبار  السلطة  في  لتعزيز وضعه  فرصًة 
تــهــديــدات أمنية خارجية  تــواجــه  الــبــالد  أن 
كــبــرى يــنــبــغــي الــتــركــيــز عــلــيــهــا، فـــي مــقــابــل 
تـــحـــديـــات اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة وأمــنــيــة 

داخلية متفاقمة. 
ومــــن الــــواضــــح أن تـــفـــاعـــالت ســـد الــنــهــضــة 
ألــقــت بظاللها على هــذه األزمـــة أيــًضــا، فقد 
أجــــرى الــجــيــشــان الــســودانــي واملـــصـــري في 
تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 2020 مـــنـــاورات 
جــويــة مشتركة، مــدة أســبــوعــن، فــي قاعدة 
ــة شـــمـــال الــــســــودان  ــعـ ــواقـ ــــروي الـــجـــويـــة الـ مــ
تحت مسمى »نسور النيل«، طرأ في إثرها 
الــســودان بخصوص سد  فــي موقف  تحول 
النهضة، إذ أخــذ املــوقــف الــســودانــي يقترب 
مـــن املـــوقـــف املـــصـــري بـــشـــأن الـــســـد، بــعــد أن 
املقابل،  أكبر حياله. وفي  كان يبدي مرونة 
ســعــت الـــخـــرطـــوم إلــــى الــحــصــول عــلــى دعــم 
مــصــري فــي نــزاعــهــا الــحــدودي مــع إثيوبيا 
لــلــضــغــط عــلــيــهــا إلعـــــــادة تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
بــمــا يــضــمــن اعــتــرافــهــا بــســودانــيــة منطقة 
آبــي أحمد  الفشقة. ومــن املحتمل أن يسعى 
بعد ضــمــان فـــوزه بــاالنــتــخــابــات، والــشــروع 
املفاوضات  وعـــودة  للسد،  الثاني  املـــلء  فــي 
إلـــى االتــحــاد األفــريــقــي، إلـــى خــفــض التوتر 
مــع الــســودان بــشــأن الــخــالف الــحــدودي، في 
يواجهها،  الــتــي  الداخلية  التحديات  ضــوء 
وقد يسعى أيًضا، من خالل تقديم تنازالٍت 
حـــدوديـــة، إلـــى مــحــاولــة فــصــل الـــســـودان عن 

مصر بخصوص سد النهضة.

خاتمة
جرت االنتخابات التشريعية اإلثيوبية في 
إذ  عميق،  ومجتمعي  انقسام سياسي  ظل 
رئــيــســة بحّجة  مــعــارضــٌة  ــزاٌب  أحــ قاطعتها 
غياب شروط النزاهة والشفافية، كما جرت 
في ظل أزمــات إقليمية كبيرة استطاع آبي 
ــوز انــتــخــابــي  أحـــمـــد تــجــيــيــرهــا لــتــحــقــيــق فــ
ــــن أحـــمـــد عـــلـــى أن األغــلــبــيــة  ــــراهـ كـــبـــيـــر. ويـ
البرملانية الكبيرة التي حصل عليها سوف 
تمّكنه مــن تــرســيــخ دعــائــم حــكــمــه، وتنفيذ 
سياساته. وبالفعل، مّكنته هذه االنتخابات 
من التحّول من رئيس حكومة انتقالية جاء 
سياسية  توافقات  نتيجة   2018 عــام  إليها 
طــارئــة إلــى رئــيــس حكومة منتخب بـــإرادة 
ــذه االنـــتـــخـــابـــات وضــعــتــه،  شــعــبــيــة. لــكــن هــ
إقليمية وداخلية  ــاٍت  أزمــ أمـــام  املــقــابــل،  فــي 
ــه، وفـــي  ــمـ ــكـ مــــعــــقــــدة، يـــمـــكـــن أن تــــقــــّوض حـ
مــقــدمــة ذلــــك، الــتــوتــرات اإلثــنــيــة والــنــزعــات 
االنفصالية املتعاظمة في عدد من األقاليم 
االقتصادية   

ُ
األوضـــاع ا  ســـوًء تزيدها  التي 

واالجتماعية الصعبة وأزمُة نزوح داخلية 
كبرى تشهدها البالد في ظل تفشي موجة 

جديدة من وباء كوفيد19-.

قراءة في النتائج والتفاعالت الداخلية واإلقليمية

االنتخابات التشريعية اإلثيوبية

جرت االنتخابات 
التشريعية في مناخ 

سيطرت فيه على 
المشهد السياسي 

للبالد تحّديات داخلية 
وإقليمية كبيرة

تنافس في االنتخابات 
التشريعية اإلثيوبية 

نحو 46 حزبًا سياسًيا، 
بينها 17 حزبًا قومًيا 

و29 حزبًا إقليمًيا، وبلغ 
عدد المرّشحين فيها 

9505

شهدت االنتخابات 
مقاطعة من جانب 

أحزاب معارضة كبرى، 
بما فيها األحزاب 

الرئيسة في إقليم 
أوروميا، وهو اإلقليم 

األكثر كثافة من ناحية 
عدد السكان

جرت االنتخابات التشــريعية اإلثيوبية في ظل انقســام سياســي ومجتمعي عميق، إذ قاطعتها أحزاٌب معارضٌة رئيســة بحّجة 
غياب شــروط النزاهة والشــفافية، كما جرت في ظل أزمات إقليمية كبيرة اســتطاع آبي أحمد تجييرها لتحقيق فوز انتخابي 

كبير. هنا تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حول هذه االنتخابات ونتائجها

امرأة إثيوبية تدلي بصوتها في مدينة بحر دار في إثيوبيا في 21/ 6/ 2021 )فرانس برس(

فشل  بعد  النهضة،  لسد  الثاني  الملء  موعد  مع  االنتخابات  تزامنت 
جلسة  على  تعوالن  كانتا  اللتين  والــســودان،  مصر  مع  المفاوضات 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، إلصدار قرار دولي يمنع إثيوبيا من 
كان  كما  يحصل،  لم  هذا  لكن  معهما،  اتفاق  دون  من  السد  ملء 
متوقعا، إذ أعاد المجلس الموضوع إلى االتحاد األفريقي الذي يتولى 
عدت  حين  وفي  إثيوبيا.  مطلب  وهو  الثالثة،  األطراف  بين  الوساطة 
أمر  فرض  إلى  تتجه،  فإنها  لها،  كبيًرا  سياسًيا  إنجاًزا  التطور  هذا  إثيوبيا 

واقع بشروعها في الملء الثاني للسد

االنتخابات وسد النهضة
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MEDIA

BBC صحافية فلسطينية تروي قصة فصلها من

اإلنترنت يرافق االحتجاجات في كوبا

لندن ـ كاتيا يوسف

بي  »بـــي  البريطانية  اإلذاعــــة  هيئة  فصلت 
حــالوة  تــاال  الفلسطينية  الصحافية  ســي« 
كتبتها  تغريدة  خلفية  على  وظيفتها،  مــن 
ة عــام 

ّ
ــز ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى غــ أثـــنـــاء الـ

هـــذه  مــــع  الـــعـــمـــل  تــــبــــدأ  أن  قـــبـــل  أي   ،2014
ــة بـــثـــالث ســــنــــوات. فـــخـــالل قــصــف  املـــؤســـسـ
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي لــغــزة وتــحــديــدا أثــنــاء 
الهجوم على حي الشجاعية الذي أسفر عن 
سقوط 55 مدنيا فلسطينيا منهم 19 طفال 
و14 امــرأة خالل 48 ساعة فقط، وعقب أيام 
للطفل  املستوطنن  اختطاف  على  معدودة 
ــا، غـــردت  ـ ــّيً مــحــمــد أبــــو خــضــيــر وإحــــراقــــه حـ
أكثر  نــازيــة  »إســرائــيــل  باإلنكليزية:  حـــالوة 
من هتلر! HitlerWasRight# )هتلر كان على 
)الجيش اإلسرائيلي(   #IDF حــق(، فليذهب
وا من أجل 

ّ
إلى الجحيم. PrayForGaza# )صل

على  عبر حسابها  لها  منشور  فــي  غــــزة(«. 
قــرار   

ّ
إن األربــعــاء، قالت حــالوة  »فيسبوك«، 

املــؤســســة الــبــريــطــانــيــة »جـــاء بــعــد شــهــر من 
تقييم  فيه  تجاهلت  داخــلــي  تحقيق  ــراء  إجـ
أدائي املهني ومطالبات من زمالئي لإلدالء 
بــشــهــاداتــهــم حــــول مــهــنــيــتــي«. والــتــحــقــيــق 
ــاال  ــي« بـــحـــق تـ ــ ــي بــــي ســ ــ الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه »بــ
حــالوة جــاء بعدما نبشت منظمة »أونست 
ريبورتينغ«، وهي مجموعة مراقبة إعالمية 
مايو/أيار  في  التغريدة  إلسرائيل،  موالية 
همت 

ُ
املاضي، وحرضت على كاتبتها التي ات

بمعاداة السامية. ))))واستشرست املنظمة 
على حالوة بعدما أطلت، في مايو/أيار، في 
فيديو عبر »بي بي سي«، تبن فيه الهجوم 
اإلسرائيلي الرسمي على مشاهير تضامنوا 
مع فلسطن، ضمن الهّبة الفلسطينية التي 
ــداءات اإلســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــدس  ــتـ تــلــت االعـ

وغزة والداخل املحتل((((.
تفاصيل  الجديد«  »العربي  لـ حــالوة  تــروي 
ما حصل معها. وتقول »الناس تتغّير وأنا 
نادمة على هذه التغريدة كما أنني اعتذرت 
عنها مرارًا وتكرارًا. كانت تغريدة في لحظة 
غــضــب وتــحــت ضــغــوط كــبــيــرة. لــم تمثلني 
آنذاك وال تعّبر عني اليوم ألنني ال يمكن أن 
أســيء بهذا األسلوب ألي شعب«. وتضيف 
»بدأ الهجوم ضّدي بعد نشر تقرير مصّور 
لي على بي بي سي، يبّن الثمن الذي يدفعه 
مــشــاهــيــر الــعــالــم عــنــد تــأيــيــدهــم أو دعمهم 

منوعات
تويتر 

والحذف
واشنطن ـ العربي الجديد

تلقت شــركــة »تــويــتــر« على مـــدار الــعــام املاضي 
عددًا متزايدًا من الطلبات من حكومات في أنحاء 
العالم، لحذف محتوى ينشره صحافيون ومنافذ 
إخبارية. وفي تقرير »تويتر« الخاص بالشفافية 
الذي نشرته يوم األربعاء، أفادت بأن الحكومات 
لـــحـــذف مــحــتــوى  قـــدمـــت 361 طــلــبــا قـــانـــونـــيـــا 

ـــ199 مـــن الــصــحــافــيــن  ــ ــ فـــي حـــســـابـــات مــوثــقــة ل
النصف  فــي  اإلعــامــيــة على منصتها  واملــنــافــذ 
بــزيــادة نسبتها 26 في  عــام 2020،  مــن  الثاني 
وذكر  نفسه.  العام  من  األول  النصف  عن  املائة 
التقرير الذي نقلته وكالة »رويترز« حصريا، أّن 
»تويتر« حذفت في نهاية األمر خمس تغريدات 
لــصــحــافــيــن ومــنــافــذ إخـــبـــاريـــة. وقـــدمـــت الــهــنــد 
املحتوى، متجاوزة  أكبر عدد من طلبات حذف 

ــــواليــــات املــتــحــدة لــلــمــرة األولــــــى، تــلــيــهــا تــركــيــا  ال
وباكستان وروسيا. ولم ترصد منصة التواصل 
الخاصة  البيانات  االجتماعي من قبل مثل هذه 

بالطلبات التي تخص الصحافين أو الناشرين.
وكــشــفــت شــركــة »تــويــتــر« أنــهــا تلقت أكــثــر من 
14500 طلب على مستوى العالم للحصول على 
مــعــلــومــات، وذلـــك خـــال الــفــتــرة بــن أول يوليو/

وأضــافــت  األول.  ديــســمــبــر/كــانــون  و31  تــمــوز 

الطلبات حصلت على  املائة من هــذه  أن 30 في 
بعض أو كل املعلومات املطلوبة. وتحركت بعض 
إلــى منصات  الــوصــول  أو تقييد  الــبــلــدان لحظر 
لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أو ســـّن قــوانــن رقــابــيــة. 
ويــأتــي التقرير فــي الــوقــت الــذي تــواجــه شركات 
في  حكومات  من  تدقيقا  االجتماعي  التواصل 
به  املسموح  املحتوى  بشأن  كــافــة،  العالم  أنــحــاء 

على منصاتها.

الجماعات   
ّ
أن وبــمــا  الفلسطينية.  للقضية 

املتطرفة الداعمة إلسرائيل فشلت في العثور 
عــلــى أي خــطــأ فــي مــحــتــوى الــتــقــريــر راحــت 
تنبش في حسابي على تويتر فوجدت هذه 
التغريدة وراحت ترّوج لها. هاجموني على 
هم الحقوني 

ّ
حسابي على تويتر فأغلقته لكن

االجتماعي«.  التواصل  وسائل  جميع  على 
انضمت تــاال إلــى فــريــق العمل فــي »بــي بي 
ســــي مـــونـــيـــتـــوريـــنـــغ« مــــن بـــلـــدهـــا فــلــســطــن 

بشأن  مــعــهــا  التحقيق  لــكــن   ،2017 عـــام  فــي 
عليها سبع سنوات  التي مضى  تغريدتها 
بـــدأ فــي آخـــر أســبــوع مــن مــايــو/أيــار 2021. 
يونيو/حزيران،  في  الثاني  التحقيق  وكــان 
وبــعــد ذلــك بــأيــام تــّم تبليغها فــي الـــ 11 من 
أي  دون  ومــن  رسميًا  بفصلها  ذاتـــه  الشهر 
املؤسسة.  لسمعة  أســاءت  باعتبارها  إنــذار 
ــــول خــبــر فــصــلــهــا إلــى  ــاال وصـ اســتــغــربــت تــ
التقارير في  الــذي كتب عنها  اليمن  جناح 

ــه. عــانــت الــصــحــافــيــة الــشــابــة من  ــ الـــيـــوم ذاتـ
استنزاف نفسي طــوال فترة التحقيق الذي 
أو تصريح  بيان  أي  مــن نشر  ُمنعت خالله 
رســـمـــي. كــمــا ُحـــرمـــت حــتــى مـــن حـــق الطعن 
في القرار الذي عادة ما تسمح به املؤسسة. 
ــتـــذرت  ــنـــي اعـ ــن املــــؤســــف أنـ ــ ــقـــول »مـ ــــي تـ وهـ
عــن تــغــريــدتــي وحـــاولـــت أن أوضــــح موقفي 
ــادات لدعمي  ــ كــمــا عـــرض زمــالئــي تــقــديــم إفـ
ولتأكيد مهنيتي وعــدم انحيازي ألي جهة 
 تّم تجاهلهم تمامًا. حاكمني أشخاص 

ّ
لكن

لم أقابلهم يومًا ويجهلون سيرتي املهنية. 
الذين  املــســؤولــن  وبقيت قضيتي ســـّرا عــن 
يعرفونني بشكل جيد وأتعامل معهم. وهو 
ما أثار انتقادات داخل املؤسسة بعد صدور 
قرار فصلي، لكن تّم التهّرب من اإلجابة عن 
تــســاؤالت عــديــدة وجــــاءت الــتــبــريــرات حــول 
ــهــا 

ّ
طــمــس قضيتي واهـــيـــة، ومــنــهــا تــقــول إن

شعرت  خصوصيتي.  عــلــى  للحفاظ  كــانــت 
لضغوطات  استجابت  املؤسسة   

ّ
أن وقتها 

وأن القرار كان قد صدر وبشكل نهائي حتى 
أرادوا  هم 

ّ
أن أعتقد  التحقيق معي.  قبل فتح 

إرضاء أصوات ارتفعت ضّدهم على وسائل 
 قضيتي تــزامــنــت مع 

ّ
الــتــواصــل، خــاصــة أن

قـــضـــيـــة مــــارتــــن بـــشـــيـــر )فـــضـــيـــحـــة املــقــابــلــة 
مــع األمــيــرة ديــانــا( الــتــي عــّرضــت املؤسسة 

لضغوطات كبيرة«.
تــــؤّكــــد تـــــاال خـــــالل حـــديـــثـــهـــا مــــع »الـــعـــربـــي 
التغريدة تسيء   

ّ
أن مــّرة،  الجديد«، أكثر من 

ــهــا 
ّ
ــــى املـــؤســـســـة لــكــن ــيـــهـــا كـــمـــا تــــســــيء إلــ إلـ

بهذه  فصلها  وتنتقد  االســتــســالم،  تــرفــض 
ــهــا يــمــكــن أن تصبح 

ّ
الــطــريــقــة الــتــي تـــرى أن

نــهــجــًا تــتــعــامــل فــيــه املــؤســســة مــع األقــلــيــات 
والفلسطينين أمثالها. هي تريد أن توصل 
صــوتــهــا وتــبــذل الــجــهــود حــتــى ال يتعّرض 
آخـــــرون لــهــذا الــفــصــل الــتــعــســفــي. وتــضــيــف 
»يـــجـــب أال نــصــمــت عــنــدمــا نـــتـــعـــّرض لــهــذا 
فــإنــنــا سنتختفي  الــهــجــوم وإال  مـــن  الـــنـــوع 
أمــام  وننتهي رويـــدا رويـــدا. رفعت قضيتي 
ـــنـــي أقـــيـــم في 

ّ
املــحــاكــم الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــا أن

املؤسسة  تحاسبني  أن  وأرفــــض  فلسطن. 
عــلــى تــغــريــدة قــبــل الــتــحــاقــي بــهــا حــتــى أن 
نقابة الصحافين داخل بي بي سي انتقدت 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــتــي، لـــكـــن يــبــدو 
 هــنــاك مــعــايــيــر ال تــنــطــبــق عــلــى موظفي 

ّ
أن

املــؤســســة الــذيــن يــقــيــمــون خـــارج بريطانيا 
 القانون ال يحميهم«.

ّ
كما أن

لم تعِط المؤسسة 
حالوة مجاًال للدفاع عن 

نفسها في القضية

قطعت اإلنترنت األحد 
وأعيدت األربعاء وسط 

حجب تطبيقات

ــّيــــرت خــدمــة  ــــل مــــن ثـــــالث ســــنــــوات، غــ فــــي أقـ
في  املعطى  النقالة  األجــهــزة  عبر  اإلنــتــرنــت 
كوبا، وهي كانت الحليف األكبر للتظاهرات 

غير املسبوقة ضد الحكومة.
األحــد املــاضــي، حن بــدأ سكان مدينة سان 
ــيـــوس الــصــغــيــرة  ــانـ ــــوس بـ أنـــطـــونـــيـــو دي لـ
ــا  ــانــ ــافــ ــن هــ ــ ــ مـ كــــيــــلــــومــــتــــرا  ــــد 30  ــعـ ــ بـ ــــى  ــلـ ــ عـ
بــالــتــظــاهــر عــلــى وقــــع هـــتـــافـــات »فــلــتــســقــط 
بشكل  املشاهد  هــذه  نقلت  الديكتاتورية!«، 
االنتشار كان فوريًا.  مباشر على فيسبوك. 
ــال الــصــحــافــي املــســتــقــل الــكــوبــي وكــاتــب  وقــ
االفتتاحية في صحيفة »واشنطن بوست« 
أبــراهــام خيمينيس، لــوكــالــة فــرانــس بــرس: 
»كــل مــا حصل فــي كــوبــا منذ بعض الوقت 
ومــــــا ســيــحــصــل مـــســـتـــقـــبـــال، ألنــــــه بــالــطــبــع 
ستحصل أمور، كل ذلك مصدره اإلنترنت«. 
الــنــاس برؤية  بــدأ  وروى الصحافي »فــجــأة 
ذلك، وهذا ما دفعهم إلى الخروج للشوارع 
فــي املــدن األخـــرى«. فــي غضون ســاعــات، تم 
إحصاء حوالى أربعن تظاهرة في مختلف 
أنــحــاء الــبــالد، كــمــا بــثــت بشكل واســـع على 

شبكات التواصل االجتماعي.
ــــان ال يــمــكــن تــصــور  ــوات، كـ ــنــ قـــبـــل ثـــــالث ســ
ــذه املـــشـــاهـــد. فـــخـــالل فـــتـــرة طــويــلــة كــانــت  هــ
 في العالم 

ً
كوبا إحــدى الــدول األقــل تواصال

عــبــر الــشــبــكــة، ولـــم تــشــغــل اإلنــتــرنــت الــنــقــال 
 .2018 ديــســمــبــر  األول/  ــانـــون  كـ فـــي  ســــوى 
حــتــى ذلـــك الــحــن، كــانــت أقــلــيــة مــن السكان 
ــنــــزل. وكـــان  لــديــهــا خـــدمـــة اإلنـــتـــرنـــت فـــي املــ
بـــإمـــكـــان اآلخــــريــــن الـــحـــصـــول عــلــى الــخــدمــة 
اإلنترنت  فــي مقاهي  مــالــي  بــدل  فــي مقابل 
كــان هــائــال: مــن أصل  النجاح  أو متنزهات. 
الــبــالد بات  11.2 مليون نسمة عــدد ســكــان 
اإلنترنت  ولـــوج  يمكنهم  منهم  مــاليــن   4.4
بالنسبة  هــواتــفــهــم.  عــبــر   2020 نــهــايــة  فـــي 

بالشبكة  االتــصــال  تحسن  كــان  للحكومة، 
واآلن أصبح ممكنًا  البالد  لتحديث  أولوية 
ــال عـــبـــر الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال ودفــــع  ــ تـــحـــويـــل املــ
لكنها  اإلنــتــرنــت.  عبر  التسوق  أو  الفواتير 
فــتــحــت الـــبـــاب أمــــام احــتــمــاالت كــثــيــرة. فقد 
شّكل تشرين الثاني/ نوفمبر نقطة تحول، 
فعلى مدى عشرة أيام اعتصمت حركة سان 
للمطالبة  منزل  في  االحتجاجية  إيسيدرو 
راب وتــصــويــر نفسها  عــن مغني  بـــاإلفـــراج 

عــبــر فــيــســبــوك واكــتــســبــت جــمــهــورا دولــيــا. 
بعد طردهم، تظاهر نحو 300 فنان في 27 
ــام وزارة الــثــقــافــة بــدعــوة  تــشــريــن الــثــانــي أمـ
مــن رســائــل وصــلــت عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
أكبر،  تعبير  بحرية  للمطالبة  االجتماعي 
لـــم يــكــن لــهــا مــثــيــل عــلــى اإلطـــــالق فـــي كــوبــا. 
وفــي نــيــســان/ إبــريــل، انــتــشــرت صـــورة أحد 
املعارضن وهو يلوح بقبضته مكبل اليدين 
بسرعة  اعتقاله  مــحــاولــة  بعد  الحشد  أمـــام 

فــائــقــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. 
ف خالل األسبوع املاضي التداول 

ّ
أخيًرا، تكث

 )SOSCUBA#( كــوبــا«  اس  او  »اس  بــوســم 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لطلب 
مــســاعــدة إنــســانــيــة لــلــجــزيــرة الـــتـــي تــواجــه 
أزمة مزدوجة، اقتصادية وصحية. بالنسبة 
للبعض، كان ذلك شرارة احتجاجات األحد. 
وكتب رافــا على تويتر: »كــل شــيء بــدأ هنا، 
على شبكات التواصل االجتماعي مع وسم 
بسيط #اس او اس كوبا«. وأضــاف »هل ما 
زلت تعتقد أن شبكات التواصل االجتماعي 
غــيــر مـــجـــديـــة؟ نــحــن جــيــل الـــهـــاتـــف الــنــقــال 
آباؤنا  إليها  يفتقر  التي  الشجاعة  مع  لكن 
الحكومة  وأجــدادنــا«. من جانبها، هاجمت 
على  »يصفون  الذين  اإلنترنت  مستخدمي 
الــشــبــكــات وضـــعـــا ال يــتــطــابــق مـــع الـــواقـــع« 
متهمة الواليات املتحدة بإطالق حملة »اس 
او اس كوبا«. اعتباًرا من ظهر األحد، كان من 
املتعذر الوصول إلى اإلنترنت عبر الهاتف 
ناو«  »أكسيس  الجزيرة. وقالت منظمة  في 
اإلنترنت يعني  إن »تعطيل  الحكومية  غير 
إســـكـــات األشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــظــاهــرون في 
كـــوبـــا«. وقـــالـــت مــجــمــوعــة »نــتــبــلــوكــس« إن 
السلطات الكوبية حجبت منصات التواصل 
االجــتــمــاعــي الــرئــيــســيــة فــي مــحــاولــة لوقف 
تــدفــق املــعــلــومــات فــي مــواجــهــة املتظاهرين 
بياناتها،  وأظــهــرت  للحكومة.  املــنــاهــضــن 
منذ يوم االثنن، وجود مشكلة في الوصول 
إلى واتساب وفيسبوك وإنستغرام وبعض 

خوادم تيليغرام. 
واألربــعــاء، أعيدت الشبكة للعمل في البالد 
بعد ثالثة أيام من االنقطاع، لكن استخدام 
ــــاب« على  ــسـ ــ ــتـــر« و»واتـ »فــيــســبــوك« و»تـــويـ

شبكات اإلنترنت الخلوية بقي محجوبًا.
)فرانس برس(

)Getty/تزامنت قضية حالوة مع فضيحة مارتن بشير )كارل كورت

شّغلت كوبا اإلنترنت النقال في ديسمبر 2018 )يميل اليج/فرانس برس(

انتشرت قضية فصل الصحافية الفلسطينية تاال حالوة من هيئة اإلذاعة البريطانية قبل شهر، لكّن الشابة تروي اليوم لـ»العربي الجديد« 
ما حصل معها، بعد انتهاء التحقيق، مشيرًة إلى تعّسف بحقها إرضاًء ألصوات إسرائيلية
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والنجومية، من خال مشاركتهم في برامج 
الواقع«، كنوع من االستعراض  »تلفزيونات 
الــبــصــرّي، الـــذي يــقــوم عــلــى إذكــــاء وترسيخ 
فكرة النجومية، كحق من حقوق حفظ كرامة 

الناس داخل الزمن املعاصر.
الجمهور  أصبح  التقليدية،  املجتمعات  فــي 
الــكــرامــة، ما  أكــثــر مــن  النجومية  إلــى  ع 

ّ
يتطل

األيقوني،  ــواطــن 
ُ
امل إلــى مرحلة  جعلنا نصل 

الــنــاس من  ص 
ّ
ُيــقــّدم نفسه كبطل ُيخل الـــذي 

بؤسهم وشقائهم وأوجاعهم، وهو ُيزودهم 

شاهد 
َ
امل من  بسيل  الواقع  تلفزيونات  داخــل 

الكوميدية الساخرة من حياتهم. 
ــذا الــــنــــمــــط الــــبــــصــــرّي  ــ ــ ورغــــــــم مـــــا يــــّدعــــيــــه هـ
»الواقعي« في كونه ينقل أحوال املجتمعات 
الراهنة ووقائعها، صوب الشاشة الصغيرة، 
ــّيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــقــــافــ ــثــ بــــكــــل حــــمــــوالتــــهــــا الــ
تابع لحيثيات اشتغال 

ُ
امل  

ّ
فإن واالجتماعية، 

هذا الوسيط، سيفطن إلى نوع من انتقائية 
تــطــبــع بـــرامـــجـــه الـــاواقـــعـــيـــة داخـــــل مجتمع 
مــغــربــي تــقــلــيــدي، وتــجــعــلــه مـــجـــّرد وســيــلــة 

أشرف الحساني

الوسيط  بكونه  التلفزيون  ُيعرف 
األكثر تشعبًا وانتشارًا في العالم، 
فــقــد خــّصــتــه مــدرســة فــرانــكــفــورت 
بنقد الذع، في إطار ما ُسّمي فلسفيًا بأحوال 
هذا  قـــادت شعبية   

ْ
إذ الــثــقــافــّيــة«،  »الصناعة 

 يغدو أحد أهم روافد صناعة 
ْ
الجهاز إلى أن

الـــحـــداثـــة داخــــــل املــجــتــمــعــات املــــعــــاصــــرة، ال 
ـــــه يـــقـــوم عــلــى مــخــتــلــف أشـــكـــال االبــتــكــار 

ّ
ألن

واإلبــــــــداع والـــتـــولـــيـــد، ولـــكـــن بــحــكــم ســهــولــة 
انتشاره واختراقه واقع الناس داخل بيوتهم 

واجتماعهم وحميميتهم.
ال يطلب التلفزيون اإلذن من أحد، كما تفعل 
السينما عــن طــريــق تــذاكــر صـــاالت الــعــرض، 
بقدر ما يخترق بعنف ُمخّيلتهم وأحامهم، 
وأساليب  ومعتقدات  نظمًا  عليها  ويــفــرض 
يــقــيــنــيــات  بــمــثــابــة  ــصــبــح 

ُ
ت وأفــــكــــارًا ورؤى، 

 ُيغّير أفكارهم عن 
ْ
ُمميتة رغم سطحيتها، إذ

عون إلى 
ّ
ذواتهم وأمزجتهم، ويجعلهم يتطل

جعل أنفسهم عبارة عن كليشيهات بصرّية 
ومـــادة إشــهــاريــة، لتحقيق نــوع مــن الشهرة 

يمزج العمل القصة 
بموسيقى تصويرية 

وأزياء تنتمي للستينيات

تقتات البرامج 
التلفزيونية على الفضائح 

وتحّولها إلى حقائق

»ريش« هو أول األفالم 
الروائية الطويلة للمخرج 

عمر الزهيري

2223
منوعات

بصرّية لتضليل الرأي العام وإمطاره بركام 
يحدث  عــّمــا  ــنــة 

ّ
ــقــن

ُ
امل التلفزيونية  الــتــفــاهــات 

ــل عـــائـــات وتــجــّمــعــات وشـــــوارع ومــقــاٍه  داخــ
ــــات، بـــعـــيـــدًا عــــن الــســلــطــة وتــنــانــيــنــهــا  ــانـ ــ وحـ
 ضربًا من الامفّكر فيه 

ّ
وحيتانها، التي تظل

داخل تلفزيون الواقع.
ــع وســيــلــة نــاجــعــة من  ــواقــ بــــات تــلــفــزيــون الــ
 يـــتـــم تـــمـــويـــه الـــنـــاس 

ْ
وســــائــــل الـــُســـلـــطـــة، إذ

طريق  عن  الحقيقية  القضايا  من  وسحبهم 
فــيــديــوهــات الـــريـــاضـــة والــطــبــخ واملــعــجــزات 

واألشــبــاح والفضائح. فقد غــدا ورقــة رابحة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، أضحت  ــات 

ّ
مــحــط مــن  للكثير 

راهن على هذا النوع من البرامج، لتحقيق 
ُ
ت

أّي مجهود  نسب مشاهدات عالية، من دون 
 هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــبـــرامـــج، الـــذي 

ّ
ــر؛ ألن ــذكــ ــ ُي

ال يــتــطــلــب أّي تــحــضــيــر ُمـــســـبـــق، فــقــط تــرك 
ــل بـــاتـــوهـــات  ــ ــ ــــواطــــنــــني داخـ

ُ
املــــشــــاركــــني/ امل

اجتماعي  مــوضــوع  فــي  يــثــرثــرون  التصوير 
أو جنسي أو ديني، لتحقيق مبتغى املخرج 
ــة لـــدى  ــدمــ ومــــحــــاولــــة خـــلـــق نــــــوع مـــــن الــــصــ
تــقــديــم فضائح  إلـــى  الــتــي تستند  ــشــاهــد، 

ُ
امل

 
ّ
أن ها حقائق، رغم 

ّ
أن اجتماعية على أســاس 

الــفــضــائــح تــوجــد داخـــل قــّبــة الــبــرملــان، حيث 
فقهاء السياسة ينهبون أموال البلد.

 تلفزيونات الواقع غير قادرة 
ّ
ومع ذلك، فإن

على اقتحام قّبة البرملان السوريالية، ونقل 
ــــودة هــــنــــاك، إذ  ــــوجـ الـــبـــشـــاعـــة الــحــقــيــقــيــة املـ
الناس نيام، وآخرون يتقافزون أمام ممرات 
ــظــهــر ذلــك 

ُ
»الـــبـــوفـــيـــه« عـــن الـــحـــلـــوى، كــمــا ت

فيديوهات انتشرت داخل وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي قــبــل أشـــهـــر. أال تــســتــحــق هــذه 
تلفزيونات  تنقلها   

ْ
أن السوريالية  شاهد 

َ
امل

ــقــّدمــهــا لــلــنــاس على 
ُ
الـــواقـــع فــي املـــغـــرب، وت

ُيعّبرون  تجعلهم  وحــكــايــات،  قصص  شكل 
ـــغـــذي وجــدانــهــم عـــن مصير 

ُ
عـــن آرائـــهـــم، وت

آفــات اإلنسان  بــداًل مــن نقل  البلد سياسيًا، 
ــلـــه االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــبـــســـيـــط وفــــقــــره ومـــشـــاكـ

والنفسية التي ال تنتهي؟
ونـــظـــرًا إلــــى الــــرهــــان الـــتـــجـــاري عــلــى بــرامــج 
تلفزيون الواقع، يتم في أكثر من مّرة فبركة 
 
ْ
ه حقيقة، إذ

ّ
املنتوج البصري، على أساس أن

يتدخل مخرج الحلقة لكتابة حوارات ونسج 
ــلــــق وشــــائــــج عـــاقـــات  قـــصـــص مــــــــــزورة، وخــ
الــرأي  َمشاهد  لدغدغة  األفـــراد  بــني  مرتبكة، 
من  انطاقًا  البرنامج،  فــي  وإقحامهم  الــعــام 
مــشــاركــات واتـــصـــاالت وتــعــلــيــقــات، بطريقة 
ــامـــج مـــســـرحـــيـــة درامـــيـــة  ــرنـ ــبـ يـــغـــدو فــيــهــا الـ
يكتبها املخرج ويلعب أدوارها ال شخصيات 
الضيوف، ولكن املجتمع املغربي بأكمله. لكن 
يــبــقــى الــهــدف األســــاس لــهــذه املــســرحــيــة هو 
تأجيج الــفــرجــة وتــمــريــغ كــرامــة الــنــاس على 
تجعل  تــجــاريــة،  طــفــرة  وتحقيق  التلفزيون، 

ق عائدات خيالية.
ّ
حق

ُ
تلفزيونات الواقع ت

ــنــــمــــوذج الـــكـــبـــيـــر لــــهــــذه »الـــطـــحـــالـــب   الــ
ّ

يــــظــــل
التلفزيونية« في ما ُيعرف مغربّيًا بـ »ميكرو 
طـــــروطـــــوار«، حــيــث تــعــمــد بــعــض املــحــطــات 
ــى الــــشــــارع  ــ ــى الـــــخـــــروج إلــ ــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إلــ
الناس  عــن  املــغــربــي، وطـــرح أسئلة سطحية 
حـــول أحــــوال املـــنـــاخ، والــفــضــائــح، والــتــحــّول 
 يتم في 

ْ
الجنسي، وأحوال العيد ورمضان، إذ

املــواطــن على خلفية  الــبــرامــج استغال  هــذه 
بــســاطــتــه أو جــهــلــه بــبــعــض قــضــايــا تــطــاول 
ها آراء 

ّ
املجتمع، ويتم تقديمها على أساس أن

نابعة من املجتمع املغربي.
 هــذه اآلراء الشخصية 

ّ
ــثــيــر أحــيــانــًا هــو أن

ُ
امل

تتحّول فيديوهاتها داخل وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي إلـــى مـــادة كــومــيــديــة تسخر من 
أو طريقته  أو ثقافته  املواطن بسبب لهجته 
الصحافيني  بعض   

ّ
أن والحقيقة  الــكــام.  في 

 يخترقون حميمية الناس 
ْ
يتعمدون ذلك، إذ

داخل املقاهي واألسواق الشعبية وإحراجهم 
أمـــــام الـــنـــاس بـــطـــرح أســئــلــة اجــتــمــاعــيــة عن 

حياتهم الخاّصة. 
ــة إلـــى  ــاجـ ــد املــجــتــمــع املـــغـــربـــي فــــي حـ ــُعـ لــــم يـ
في  تاجر 

ُ
ت التي  البليدة،  الــواقــع  تلفزيونات 

آالم املــغــاربــة وبــؤســهــم وشــقــائــهــم وفــقــرهــم، 
ــه  فــــي وجـ ــلـــى األرض  عـ ــم  ــهـ ــتـ ــرامـ كـ ــــــمــــــّرغ 

ُ
وت

عــائــاتــهــم، بــاســم بــرامــج ثــقــافــة ومجتمعية 
تــزداد فظاعة وتفّسحًا  أمــام سلطة  ومدنية، 
ــل املــجــتــمــع املــغــربــي،  وفــتــكــًا وتــغــطــرســًا داخــ
أقــام اإلعــام وكاميرا تلفزيونات  بعيدًا عن 

الواقع وصناعتها املرتبكة.

إبراهيم علي

ـــطـــرح حــــول مــفــهــوم بعض 
ُ
أســئــلــة كــثــيــرة ت

املغنيات في لبنان ألنواع املوسيقى، ومنح 
ال  إنها  إذ  ُمستغربة؛  تبدو  ألقابًا  أنفسهن 
يعتمد  الـــذي  املوسيقى  لعالم  بصلة  تمت 
التي  الحفات  الــغــرب، وال لألنماط وال  في 

تقام في الواليات املتحدة أو بريطانيا.
ثــمــة تــبــاعــد بـــني املــفــهــوم الــغــربــي لــلــغــنــاء، 
لكن محاوالت بعض  منه،  الشرقي  والخط 
املـــغـــنـــني أو املـــغـــنـــيـــات فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
االتجاه إلى التقليد، تحولت مع الوقت إلى 
فرضها  أو  تصديقها،  املغنون  يريد  حالة 
عــلــى الــنــاس، مــن خـــال ألــقــاب غــربــيــة، مثل 
»ســوبــر ســـتـــار«، و»بــــوب ســـتـــار«، وغــيــرهــا 
من املفردات الطنانة، والتي تلحق باملسار 
ــًا مـــن املــغــنــني أنــفــســهــم بــأنــهــم 

ّ
الـــغـــربـــي، ظــن

يــســيــرون عــلــى طــريــق الــعــاملــيــة، كــمــا ُيخّيل 
للبعض.

ــد احــــتــــدمــــت، أخـــــيـــــرًا، املـــعـــركـــة  وبـــــهـــــذا، فـــقـ
مجددًا بني املعجبني باملغنية نوال الزغبي 
حول  عــجــرم،  نانسي  بزميلتها  واملعجبني 
من هي نجمة »البوب« األولى..! الخاف بني 

كــومــيــدي. تـــدور أحـــداث العمل بــني مدرسة 
الذي تنعكس  فولتير واملحيط االجتماعي 
عــلــيــه األحـــــداث الــتــي تــقــع فــي املـــدرســـة بني 
ــريـــق الــعــمــل  ــبــــرر فـ الــــطــــاب واملـــعـــلـــمـــني. ويــ
اتساع  بعدم  الجنسني،  بني  الجمع  أسباب 
ــدارس الــبــنــات لــهــن، وبــالــتــالــي بــات هناك  مـ
يقع  املعضلة.  لهذه  حلول  إليجاد  احتياج 
هـــذا الــحــدث فــي فــتــرة مــا بــعــد الـــحـــرب، في 
»طـــفـــرة املـــوالـــيـــد«، وهــو  الــفــتــرة املـــدعـــوة بــــ
جيل يمتد بني عامي 1946 و1964، عندما 
باتت أعـــداد املواليد فــي ازديـــاد، وحيث تم 
إدخــال العديد من اإلصاحات في األنظمة 
التعليمية. وقد شهد هذا الجيل فترة رفاه 
مادي واجتماعي لم تكن لألجيال السابقة، 
الـــتـــي قـــاســـت حـــربـــني عـــاملـــيـــتـــني، إمــكــانــيــة 

التمتع بها. 
املدرسة من مدرسني وبعض  فريق  يتكون 
املدرسات اللواتي ال يبرر الفريق وجودهن 
في فضاء مخصص للذكور. وعلى العكس 
من هــذا، وفــي املشهد التي تظهر فيه أولى 
املدرسة، يصاب  في  نهارهن  لبدء  الفتيات 
حـــشـــد الــــطــــاب املــجــتــمــعــني بــــاالنــــدهــــاش، 

ويبدأون بالتغامز حول الفتيات. 
الــدراســي  الــيــوم  ومــنــذ تلك اللحظة، ال يمر 

مايا البوطي

 )Mixte( »1963 يستعيد مسلسل »االختاط
املرحلة  بداية   ،2021 في  الــصــادر  الفرنسي 
من  التعليمي  النظام  تحول  فيها  تــم  التي 
مـــــــدارس تــــفــــّرق بــــني الــــذكــــور واإلنــــــــاث إلـــى 
مدارس مختلطة. يدور العمل حول مدرسة 
فولتير للبنني، حيث جرى استقبال عدد من 
الفتيات للمرة األولى في التاريخ التعليمي 
يكفي  الفتيات،  عــدد  قلة  ورغـــم  فرنسا.  فــي 
هذا الحدث لتنقلب األمــور رأسًا على عقب 
بالنسبة للطاب واملعلمني، على حد سواء. 
وقـــد ســوقــت مــنــصــة »أمـــــازون بـــرايـــم« لهذا 
العمل   .

ً
أصيا فرنسيًا  إنتاجًا  كونه  العمل 

من ابتكار ماري روسني، ويضم فريقًا المعًا 
مــن النجوم الــشــبــاب، هــم ليوني ســوشــود، 
أنــوك فيلمني، ناثان  لــوال كوتون – فرابير، 
بـــــــــارون، بــابــتــيــســت مــــاســــايــــن، غـــاســـبـــار. 
الطريفة،  املــواقــف  صيغة  املسلسل  يعتمد 
تاريخية كان يصعب فيها  ليستعيد فترة 
عــلــى املــجــتــمــع إمــكــانــيــة تــخــيــل الــجــمــع بني 

الذكور واإلناث في املدارس. 
ــمــــل، مـــزيـــج  ــعــ ــن حـــيـــويـــة الــ ــ ــزز مـ ــعــ ــا يــ ــمــ ومــ
املــوســيــقــى الــتــصــويــريــة املــفــعــمــة بــالــحــيــاة، 
روح  تحاكي  الــتــي  الـــروك  ومنها موسيقى 
العقد  ذلـــك  ــاء  أزيــ تضفي  كــمــا  الستينيات. 
نفحة مــن الــجــمــال واملــصــداقــيــة املــغــرقــة في 
الــتــفــاصــيــل ألزيـــــاء تــلــك املـــرحـــلـــة. وتتجلى 
الــــــــروح الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الـــنـــص مــــع تــقــديــم 
شــخــصــيــات نــمــطــيــة فــرنــســيــة، مــثــل أســتــاذ 
املتكبر،  املتميز  والــطــالــب  الاتينية  الــلــغــة 
الـــذي يبلغ عــن زمــائــه، وغيرها  والــطــالــب 
بطابع  املــقــدمــة  النمطية  الــشــخــصــيــات  مــن 

نـــوال الــزغــبــي ونــانــســي عــجــرم »تــاريــخــي«، 
بــــدأ مــنــذ صــعــود نــجــم عــجــرم ســنــة 2002، 
جماهيرية  ينافس  متقدم  ملكان  وحجزها 
فـــي منتصف  الــتــي حققتها  الــزغــبــي  نــــوال 
الــتــســعــيــنــيــات، جــمــاهــيــريــة لـــم تــجــد ســوى 
في حضور  تتمثل  وقتها،  واحــدة  منافسة 

ونجاح نجوى كرم.
واملوسيقية  الغنائية  األلـــوان  اختاف  لكن 
بني الزغبي وكــرم، لم يؤسس لحروب، كما 
الزغبي  الحالي بني  القرن  حصل في بداية 
واملــجــمــوعــة الــثــانــيــة مــن املــغــنــيــات الــلــواتــي 
تــصــدرن املــشــهــد، نــانــســي عــجــرم، وإلــيــســا، 
الصوت،  تملك  ال  التي  وربما هيفا وهبي، 
بــازار  فــي  املغنيات  مزاحمة  بإمكانها  لكن 

الحفات واملهرجانات والفوز بذلك.
املـــعـــركـــة املــســتــحــدثــة حــــول مـــن هـــي نجمة 
العالم العربي، تخرج  »الــبــوب« األولـــى فــي 
ــــول مــفــهــوم  مــــن إطــــارهــــا الــــعــــام ألســـئـــلـــة حـ
»البوب« لدى املصنفني أو مطلقي األلقاب. 
التعريف  بــحــســب  »الـــبـــوب«،  أن  والـــواضـــح 
الوقت  الشعبية، لكن مع  لــه، هو املوسيقى 
املــقــاطــع شــهــرة وشعبية بني  أكــثــر  نجد أن 
ــن الـــبـــوب  ــبــــوب أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــدًا مــ مـــقـــاطـــع الــ
املــاضــيــة، املبني على  الــقــرون  املصنوع فــي 
أســاس موسيقي متني، بخاف ما يحصل 
للمنتج  املساحة  وتــرك  العربي،  العالم  فــي 
تقنيات  أو  ملفهوم  فني  تقييم  أي  دون  مــن 
املــغــنــيــة. وال  أو  »الـــبـــوب« للمغني  صــنــاعــة 
الــتــقــنــيــات،  الــــزحــــف وراء  بــالــطــبــع  نــنــســى 
الـــتـــي لـــم تـــوفـــر حــتــى املــغــنــني األمــيــركــيــني 
العصري،  اللحاق بالبوب  واألوروبيني من 
الــقــائــم عــلــى مــزيــد مــن الــتــقــنــيــات الحديثة، 
مــثــل أغــانــي الــلــيــدي غــاغــا، الــتــي تــنــتــج في 

ــزوم الـــتـــســـويـــق الـــتـــجـــاري  ــ ــ زمـــــن قـــيـــاســـي لـ
ينقذه  ما  لكن  املنتجة،  للشركات  والربحي 
هو التزام املغني أو املغنية في الغرب بهذا 
النمط عــمــوًمــا، وقــبــولــه، ال بــل الــتــفــرد فيه، 
على مستويات  تعتمد  التي  املنافسة  أمــام 
املستحدث  التقني  الشق  اتخذنا  لو  جيدة، 

أقله في العالم العربي. االختاف ال يبدأ من 
دائمًا  يتجه  بل  مغنية،  أو  بمغن  املعجبني 
عــنــد كـــل إصــــــدار جـــديـــد لـــنـــوع مـــن الــحــرب 
الــكــيــديــة. أحــيــانــًا ال يــعــي املــعــجــبــون معنى 
ــــوب«، وكــيــفــيــة تــصــنــيــفــهــا، لكنهم  كــلــمــة »بــ
عن  للدفاع  الجبهات  ويفتحون  يــجــادلــون 

»النجم«، والقول إن أغنية أو ألبومًا جديدًا 
لــهــذا املــغــنــي ســيــتــفــوق مــن األســـبـــوع األول 
إلصداره، وبالتالي إضافة إنجاز إلى سجل 
ونسي  املعجبني،  تقدير  بحسب  نجاحاته 
هــؤالء ما يستحق الــســؤال، وهــو: ما عاقة 

أنواع املوسيقى بالغيرة الفنية؟

الفتيات  الــذكــور على  مــن دون تعديات مــن 
اللواتي يتعرضن لتنمر كبير. تركز القصة 
بيير،  لجان  الصغرى  األخــت  على ميشيل، 
واللذين يعمل والدهما في ملحمة. تعكس 
تفاصيل قصتهما تمييز األهل في املعاملة 
بــني الــفــتــاة والـــشـــاب. هـــذا التمييز األســـري 
ال يــخــتــلــف عـــمـــا تـــاقـــيـــه مــيــشــيــل مــــن قــبــل 
معلميها، الذين يتجاهلون إنجازاتها، وال 
اعــتــداء أحدهم  الــذيــن يتسبب  مــن زمائها 
عليها بخاف كبير بــني األخــيــر وبــني األخ 
األكـــبـــر ملــيــشــيــل. كــمــا يـــقـــدم الــعــمــل نــمــوذج 
الطالبة املثابرة أنيك ساباني، والتي تنجح 
ذاتها  تثبت  بــأن  االجتماعية  رغــم ظروفها 

وذكاءها في عالم الذكور.
ال تتوقف املعاملة املسيئة من املجتمع على 
الفتيات الشابات، بل تطاول جميع النساء، 
فـــنـــرى املـــمـــرضـــة جـــــان تـــعـــانـــي فــــي ســبــيــل 
وهي  وجنسانيتها،  االجتماعية  حريتها 
تختبئ في ظل زواج وهمي لتحمي نفسها. 
وكــمــا تظهر مــعــانــاة مـــدام كـــوريـــة، مــدرســة 
يحترم  ال  والــتــي  املطلقة،  اإلنكليزية  اللغة 
اآلخـــــرون رغــبــتــهــا بــاالســتــقــال واالعــتــمــاد 

على ذاتها.
والنساء  الــرجــال  بــني  الفصل  وعلى خلفية 
فــي الــفــضــاء الـــعـــام، يــقــدم الــعــمــل شخصية 
املدرسة،  في  العام  املوجه  بيانجر،  السيد 
ــذي يــعــانــي مـــن شــعــور بــالــعــجــز والــكــبــت  الــ
الجنسي، في حضور النساء اللواتي يشعر 
بــالــرغــبــة تــجــاهــهــن. هـــذه الــعــقــدة النفسية 
الرهبة والخوف  إشــارة رمزية لشعور  هي 
الــذكــور ويتجسد  الــذي يخالط  النساء  مــن 
بــعــنــف تــجــاهــهــن، وبــرغــبــة بــالــســيــطــرة من 
خال عزلهن وتهميشهن في الفضاء العام.

المغنيات اللبنانيات وموسيقى »البوب«»االختالط 1963«... الفتيان والفتيات يقتحمون »فولتير«
ال تكاد تنتهي معركة 
بين المغنيات اللبنانيات 
حتى تشتعل معركة 

أخرى ألسباب كثيرة، 
أهمها المنافسة والغيرة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

القصير »ريـــش« للمخرج عمر  املــصــري  الفيلم  فــاز 
النقاد  أسبوع  ملسابقة  الكبرى  بالجائزة  الزهيري 
ــي، بــرئــاســة  ــدولــ ــان الــســيــنــمــائــي الــ فـــي مـــهـــرجـــان كــ
الــرومــانــي كــريــســتــيــان مــونــجــيــو، الــــذي أدار لجنة 

تحكيم أسبوع النقاد في الدورة 74 للمهرجان.
وتدور أحداث الفيلم حول أم سلبية، تكرس حياتها 
لزوجها وأطفالها، وبسبب خدعة سحرية في حفلة 

عيد مياد لألطفال، يتحول األب إلى دجاجة.
أو Feathers عامليًا  الفيلم املصري »ريــش«  وعــرض 
ــــس ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان كــــان،  ــرة أمـ ــ ألول مـ
بحضور مخرجه عمر الزهيري، ولقي حفاوة كبيرة 
من قبل الجمهور. يشارك فيلم ريش أو Feathers في 
املقامة  الــدولــي  الــنــقــاد  ألســبــوع  الرسمية  املسابقة 
ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــان كـــان فـــي نــســخــتــه الــــ 74 
التي تمتد حتى يوم 17 يوليو/ تموز الجاري. وتم 
فرنسا ومصر وهولندا  بني  تعاونيًا  الفيلم  إنتاج 
والــيــونــان، كما نــال دعمًا مــن جهات دولــيــة عديدة 

خال مراحل إنتاجه.
ــلـــة  الـــطـــويـ ــة  ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ الــ األفـــــــــــام  أول  ــو  ــ هــ »ريـــــــــــش« 
لــلــمــخــرج عــمــر الـــزهـــيـــري، وقــــد اشـــتـــرك فـــي تأليفه 
مـــع الــســيــنــاريــســت أحـــمـــد عـــامـــر، وهــــو مـــن إنــتــاج 
الفرنسيني جولييت لوبوتر وبيير مناهيم. ويدخل 
الواقعية الحديثة املغرقة  الفيلم في إطار السينما 
تفاصيل  كافة  الكاميرا  تظهر  حيث  واقعيتها،  في 
الحياة التي يعيشها أبطال الفيلم، بيد أن مخرجه 

الفانتازيا  الــواقــعــيــة مــن خــال  الــدخــول لعالم  قــرر 
لعائل  املسبوقة  غير  القصة  فــي  املتمثل  والــخــيــال 
أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد مياد ولده البكر 
الحفل  ليحيي  )خــمــس ســنــوات( ويحضر ســاحــًرا 
ببعض األلــعــاب السحرية. في إحــدى هــذه األلعاب 
يدخل األب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، 
وفي املشهد املعكوس حيث يعيد الساحر الدجاجة 
للصندوق من أجل إخراج األب تحدث املفاجأة وال 

يخرج األب أبدًا من الصندوق.
فــي مصر بحصول  السينما  ــاع 

ّ
احتفى بعض صــن

 كــتــب الـــنـــاقـــد املــصــري 
ْ
»ريــــــش« عــلــى الـــجـــائـــزة، إذ

السينما  الشناوي عبر »فيسبوك«: »مبروك  طــارق 
املــصــريــة تــحــصــل عــلــى جـــائـــزة أســـبـــوع الــنــقــاد في 
. هـــذه هــي املـــرة األولــــى الــتــي نــشــارك 

ّ
ــان مــهــرجــان كــ

فــيــهــا فـــي هــــذا الــقــســم الــــذي يــحــتــفــل بــعــيــد مــيــاده 
الــســتــني... فــيــلــم ريـــش أول إخــــراج لــعــمــر الــزهــيــري، 
مـــرشـــح بـــقـــوة لـــجـــائـــزة الـــكـــامـــيـــرا الــذهــبــيــة للعمل 
األول التي تعلن مساء الجمعة، »ريــش« شــارك في 
إنــتــاجــه محمد حــفــظــي... وفــي كتابته أحــمــد عامر 

بهذا  املصرية  السينما  الــزهــيــري... حققت  مع عمر 
أول عرض  الفيلم في  إنجازًا عامليًا. شاهدت  الفوز 
، وشعرت 

ّ
له باألمس في قاعة ميرامار بمدينة كان

بالفخر والسعادة«.
وكتبت املخرجة ومديرة مهرجان األقصر للسينما 
»فيسبوك«:  عبر  قائلة  الحسيني  عــزة  األفــريــقــيــة، 
»ألــف مــبــروك للفيلم املــصــري »ريـــش«، إخـــراج عمر 
النقاد في مهرجان  الزهيري فوزه بجائزة أسبوع 
كان السينمائي الدولي«. أما الناقد املصري أندرو 
مــحــســن، فــكــتــب: »خــبــر حــلــو، فــيــلــم ريـــش للمخرج 
أسبوع  الزهيري يشارك في مسابقة  املصري عمر 

.»
ّ
النقاد في مهرجان كان

ق الفنان سيف الدين حميدة بطل الفيلم املصري 
ّ
وعل

في  الذهبية  السعفة  الــذي حصل على  »ســتــاشــر«، 
« بالقول: »خبر 

ّ
»كـــان املاضية من مهرجان  الـــدورة 

ــاع 
ّ
عــظــيــم.. ألـــف مـــبـــروك ملــصــر وألــــف مـــبـــروك لــصــن

الفيلم املصري »ريــش« للمخرج عمر الزهيري ابن 
في  جديد  مصري  إنــجــاز  للسينما،  العالي  املعهد 
 - وحصول فيلم »ريش« على الجائزة 

ّ
مهرجان كان

 السينمائي 
ّ
الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان

مــبــروك لــكــل صــنــاع السينما فــي مــصــر«. يــذكــر أن 
املـــخـــرج عــمــر الـــزهـــيـــري درس الــســيــنــمــا فـــي معهد 
أبــرز  مــع  مخرج  مساعد  وعمل  بالقاهرة،  السينما 
املــخــرجــني املــصــريــني مثل يــوســف شــاهــني ويسري 
نصر الله، وأخرج فيلمه القصير األول »زفير« عام 
2011، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة 

في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

طحالب تنمو على الشاشات المغربية

نوال الزغبي )فيسبوك(

نال الفيلم دعمًا 
من جهات 
دولية عديدة 
خالل مراحل 
)Getty( إنتاجه

يصّور العمل معاناة الفتيات والنساء عمومًا في تلك الفترة )أمازون(

)Getty( ُتتاجر هذه البرامج في آالم المغاربة

الشارع  في  يدور  عّما  الواقع،  تعكس  أنها  تزعم  التي  ببرامجها  المغربية،  الشاشات  تبتعد 
المغربي، وتنشغل بتقديم ما هو سطحي وبعيد عن الناس والمجتمع

تلفزيون الواقع

»ريش« ينال جائزة النقاد في كاّن

فنون وكوكتيل
قضية

رصد

متابعةمسلسل

ال يقتصر أمر 
هذه البرامج والفضائيات 

على المغرب فقط، 
بل تمتد في معظم 
البلدان العربية. حين 

يتساقط الثلج في األردن، 
نرى المراسلين يسألون 
المواطن في الشارع: 
»ما رأيك في تساقط 
الثلج؟«. لتأتي اإلجابة 

أكثر غرابَة: »نشكر جاللة 
الملك..«. حتى أمست هذه 
العبارة األخيرة موضع تنّدر 

دائم. وفي مصر كذلك 
األمر، كما حصل أخيرًا 

في قضية بائع »الممبار«، 
الذي يطعم الناس أحشاء 
المواشي بعد أن يضعها 

أسفل إبطه.

نشكر جاللة 
الملك
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بــــدأت فــيــاض الـــنـــدوة بــنــبــذة عـــن الــجــائــزة 
ــام 2015، لــدعــم الــتــرجــمــة  الــتــي تــأّســســت عـ
من العربية وإليها من جميع لغات العالم، 

ح إليها.
ّ

وفئاتها املختلفة، وشروط الترش
ــيـــرة  فـــــي مـــداخـــلـــتـــهـــا تــــحــــت عـــــنـــــوان »مـــسـ
ترجمة األدب العربي إلى اللغة اليونانية« 
سة  مؤسِّ  - كوموتسي  بيرسا  استعرضت 
الــعــربــي  الــثــقــافــة واألدب  »مـــركـــز  ومــــديــــرة 
والــيــونــانــي« فــي أثــيــنــا والــتــي تعتبر أبــرز 
إلـــى  الــــحــــديــــث  ــعــــربــــي  الــ األدب  مـــتـــرجـــمـــي 
 القارئ اليوناني باألدب 

َ
اليونانية - عالقة

مطلع  حتى  تــأخــرت  التي  الحديث  العربي 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مــــع فــــــوز نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
واألحــــــــداث  األدب«،  فــــي  »نــــوبــــل  بـــجـــائـــزة 
تي املتوسط، 

ّ
التاريخية التي مّرت على ضف

ــــي اســـتـــتـــبـــعـــت تــــغــــّيــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتـ ــ والـ
انعكست على األدب واملجتمع، وكيف تحّول 
الــرومــانــســيــة  الـــرمـــزيـــة  الـــعـــربـــي مـــن  األدب 
إلـــى املـــخـــاوف الــوجــوديــة وتــقــنــيــات الــســرد 
نّوهت  كما  الواقعية.  والــحــوارات  الجديدة 
ــرأت عــلــى وضـــع املـــرأة  بــالــتــغــّيــرات الــتــي طــ
فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــتــي أّدت إلـــى نتاج 
روائــي نسائي المــع، وأدب الشتات العربي 
الــجــديــد الـــذي لــعــب فــيــه الــشــعــر دورًا هــاّمــا 
من  اليوناني  الــقــارئ  انتقل  وكيف  للغاية، 
حالة الفضول تجاه األدب العربي إلى حالة 
ــن الــبــعــد اإلنـــســـانـــي واملـــواضـــيـــع  الــبــحــث عـ

املختلفة والعميقة.
ــة تــمــامــا، كما  ــ  الـــصـــورة لــيــســت ورديـ

ّ
ولـــكـــن

تقول كوموتسي، ففي اليونان ليست هناك 
اللغة  لتدريس  متخّصصة  جامعية  أقساٌم 
الترجمة  إلــى مشكلة  أشـــارت  كما  العربية، 
مــن الــلــغــات الــوســيــطــة، وإلـــى أن الــعــنــاويــن 
ــى الـــيـــونـــانـــيـــة تــنــتــقــيــهــا دور  ــ املـــتـــرجـــمـــة إلـ
النشر ولــيــس األكــاديــمــيــات أو املــؤســســات، 
إضــافــة إلــى غياب الــدعــم املــالــي لهذا النوع 
تأثير  غفل كوموتسي 

ُ
ت ولــم  املــشــاريــع.  مــن 

ــن ثم  ــة االقــتــصــاديــة فـــي الـــيـــونـــان، ومـ ــ األزمـ

أيضا.   الحقل  هــذا  على   ،19 كوفيد  جائحة 
ثم ختمت بنبذة عن املشاريع التي أنجزتها 
 
ً
والـــتـــي بــلــغــت 35 عـــنـــوانـــا، مــنــهــا 14 عــمــال
لنجيب محفوظ. أما األعمال التي تترجمها 
حـــالـــيـــا فـــمـــن بــيــنــهــا أنـــطـــولـــوجـــيـــا لــلــشــعــر 
الــنــســوي املــصــري مــن املــقــّرر أن تــصــدر في 
طبعة ثنائية اللغة، و»ال حرب في طروادة« 

للشاعر السوري نوري الجراح.
أمـــا إيــلــيــنــي كــونــديــلــي، أســـتـــاذة الـــدراســـات 
والــحــضــارة الــعــربــيــة فــي »جــامــعــة أثــيــنــا«، 
فــقــد قـــّدمـــت ورقـــــة بـــعـــنـــوان: »حـــــول تــاريــخ 
ــــن الــــحــــضــــارتــــن الـــيـــونـــانـــيـــة  الــــعــــالقــــات بـ
والعربية«، وتحّدثت فيها عن لقاء الثقافات 
والحضارات اليوم الذي يدعمه لقاء البشر، 
كــمــا تــحــّدثــت عــن الــهــجــرات الــيــونــانــيــة إلــى 
سورية ومصر وغيرها من الــدول العربية، 
ــاذة عـــلـــى يــد  ــ ــيـ ــ وعــــّرجــــت عـــلـــى تـــرجـــمـــة اإللـ
سلمان البستاني، والعالقة بن هوميروس 
قــدرة  الــقــديــم، وكــذلــك على  العربي  والشعر 
الــــحــــضــــارتــــن عـــلـــى اســـتـــحـــضـــار املـــاضـــي 
 
ً
ــد، مــتــنــاولــة ــر إلـــيـــه بــمــنــظــور جــــديــ ــنـــظـ والـ
كــفــافــيــس كــنــمــوذج لــلــيــونــانــيــن املــصــريــن 

الدوحة ـ العربي الجديد

تي 
ّ
عاني حركة الترجمة بن ضف

ُ
ت

املــتــوســط، الــعــربــيــة والــيــونــانــيــة، 
مــن الــعــديــد مــن املــشــاكــل، أبــرزهــا 
غــيــاب املــشــاريــع الــواضــحــة والـــدعـــم املــالــي 
الالزم، رغم املشاريع الفردية الناجحة التي 
أصــبــحــْت نــقــاطــا مــضــيــئــة فـــي هـــذا الــحــقــل، 
والتي تبقى غير كافية، أو أنها ال ترقى إلى 
مــســتــوى الــعــالقــة الــتــاريــخــيــة الــطــويــلــة بن 
الــثــقــافــتــن، وإلـــى حــجــم الــوجــود اليوناني 
وأهمها مصر،  العربية،  البالد  في  السابق 

والوجود العربي الجديد في اليونان.
الشيخ  »جــائــزة  عــقــدت  »زوم«،  منصة  عبر 
ــــي«، يــوم  ــــدولـ حــمــد لــلــتــرجــمــة والـــتـــفـــاهـــم الـ
بعنوان:  افتراضية   

ً
نــدوة املــاضــي،  الثالثاء 

»واقــع وآفــاق الترجمة بن اللغتن العربية 
والــيــونــانــيــة« أدارهـــــا وتــرجــم بــن اللغتن 
وشـــــارك  رؤوف،  خـــالـــد  املــــصــــري  ــم  ــتـــرجـ املـ
 من 

ٌّ
فيها بــاألوراق البحثية واملــداخــالت كل

األكاديمين اليونانين سوتيريس ليفاس، 
كونذيلي،  وإيليني  بيروفوالكي،  ومارينا 
ــيـــة واملــتــرجــمــة الــيــونــانــيــة بــيــرســا  ــروائـ والـ
كــومــوتــســي، واألكـــاديـــمـــي املـــصـــري هــشــام 
حــســن، ومـــديـــرة املـــؤّســـســـة، حــنــان فــيــاض. 

ممدوح عزام

شير األحـــداث فــي روايـــة »نــســاء وارســو« 
ُ
ال ت

لــلــبــلــغــاري غــيــورغــي مـــاركـــوف إلـــى احــتــمــال 
ــع مــن الــتــداول في 

َ
ــمــن

ُ
ــصــادر الـــروايـــة، وت

ُ
أن ت

رغــم على 
ُ
بلد الــروائــي، فما بالك إذا كان قد أ

مغادرة تلك البالد، ثم لوحق من قبل أجهزة 
ٍة 

ّ
مظل بوخزة من عصا  واغتيل  فيها،  األمــن 

مسمومة في أحد شوارع لندن؟
ــة قــّصــتــان عــن »مــنــطــق« الــحــيــاة  فــي الـــروايـ
 قــّصــة نــصــيــُرهــا الـــذي يريد 

ّ
األجــمــل. ولــكــل

ــاره؛ اثـــنـــان،  ــيـ ــتـ أن يــثــبــت لـــآخـــر صـــّحـــة اخـ
 مـــشـــتـــعـــل فــي 

ّ
ــقـــل ــتـ  مـــنـــهـــمـــا قــــطــــٌب مـــسـ

ٌّ
كــــــل

جــانــب مــن خــيــارات الــحــيــاة. غير أن الــنــزاع 
ــات الـــعـــيـــش ســـرعـــان  بــيــنــهــمــا عـــلـــى أولـــــويـــ
مــا يــتــبــّدد، حــن يــقــّدم كــل منهما حكايته، 
أو مــنــطــقــه، بــإيــقــاعــه الـــخـــاص عـــن املــعــنــى 
املـــمـــكـــن أو املــحــتــمــل مــــن مـــعـــانـــي الـــحـــيـــاة.

أّما بافل، فهو جيولوجي شاب أمضى شطرًا 
من حياته في وارسو، إلى أن أرسلته الحكومة 
إلــى مكان ُمقفر ألغــراض البحث. اســم املكان 
خدم إلبعاد 

ُ
 الشيطان، ويبدو أنه قد است

ّ
تل

سي فيما 
ُ
لة على املكان، ثم ن

ّ
الزيارات املتطف

ــد الــبــقــاء فـــيـــه، ســوى  ــم يــســتــطــع أحــ بـــعـــد، ولــ
العجوز الحكيم يوردو، راعي املاعز املوجود 

في املكان طوال حياته، وبافل نفسه.
التي  الطريقة  بأن  دائما  يتفاخر  كان   

ٌ
عجوز

اختارها، هي الطريقة الوحيدة املمكنة لعيش 
العالم،  الــذي اختاره، هو  املكان  الحياة. وأن 
حكايات   

ّ
ولكن العالم.  في  الوحيد  املكان  أو 

فهمه 
ُ
بافل، حن بدأ يسردها على مسمعيه، ت

أخــرى غير طريقتك،  كثيرة  لدينا طرائق  أن 
عجبك.

ُ
سواء أعجبتك أم لم ت

ــــوف تــكــمــن هـــنـــا، أي فــــي دفـــع  ــاركـ ــ ــارة مـ ــهــ مــ
الشخصية نفسها لترجمة املعنى، من جهة، 
ــام عـــاملـــن لــشــخــصــيــتــن  ــ ــع الــــقــــارئ أمــ ــ ووضــ
ــن حـــيـــث الــــخــــيــــارات.  ــ مــخــتــلــفــتــن تـــمـــامـــا مـ
 مــن بــافــل ويــــوردو سيلتقي 

ً ّ
الــطــريــف أن كـــال

على أبواب الحكاية، فحكايات الراعي تروق 

محاولة في استعادة جوار  حميم

تكمن مهارة غيوركي 
ماركوف، في روايته 

»نساء وارسو«، في دفع 
الشخصيات لترجمة 

المعنى ووضع القارئ 
أمام عالمين لشخصيتين 
تختلف خياراتهما تمامًا

»واقع وآفاق الترجمة 
بين اللغتين العربية 

واليونانية« عنواُن الندوة 
االفتراضية التي عقدتها 

»جائزة حمد للترجمة« 
الثالثاء الماضي، وتحّدث 

فيها أكاديميون 
ومترجمون بارزون 

وصفوا تاريخ وطبيعة 
العالقة بين اللغتين، 

وسّموا عقبات الترجمة 
بينهما

للمرّة األولى منذ 
أربعة قرون، يزور 

الرّسام اإليطالي تيتيان 
إسبانيا، عبر لوحاته 

التي ُتعرض حتى 
نهاية الشهر الجاري 

في »متحف البرادو« 
بمدريد

يرحل خلف حبّه المتخيل المفقود

صبوات األساطير  إكسير حياة في زمن الموت

حمد للترجمة  العربية واليونانية من الفضول إلى االهتمام

العالم العربي 
مجاٌل حيوّي تاريخيًا 

للثقافة اليونانية

المرأة وحدها هي التي 
أنَْسَنْت شخصيّته وأخرجته 

من عالم التوّحش

يُبيّن مدى تفاهة 
الحدود التي تفصل بين 

الرجال والنساء

تعاني الترجمة بين 
اللغتين من عّكاز اللجوء 

إلى لغة وسيطة

ترجمت  بيرسا كوموتسي نحو 35 عنوانًا 
 14 بينها  من  اليونانية،  إلى  العربية  من 
حسين  لطه  وأعمال  محفوظ  لنجيب 
أنها  كما  وغيرهم،  إبراهيم  اهلل  وصنع 
صاحبة ترجمة يونانية للقرآن. وهي إلى 
العربي  العالم  يحضر  روائية  ذلك  جانب 
)الصورة  مصر  سيّما  وال  أعمالها،  في 
غالف كتابها »في شوارع القاهرة«(. أما 
بينها  فمن  حاليًا  تترجمها  التي  األعمال 
المصري  النسوي  للشعر  أنطولوجيا 
و»ال حرب في طروادة« للشاعر السوري 

نوري الجراح.

حياٌة مع مصر

2425
ثقافة

ندوة

إطاللة

معرض

فعاليات

ــل بـــن الــثــقــافــتــن.  ودورهـــــــم كــجــســر تـــواصـ
عــنــوان »تعليم  الــتــي حملت  وفــي مداخلته 
ــار  ــ الـــتـــرجـــمـــة لـــلـــنـــاطـــقـــن بــــالــــعــــربــــيــــة«، أشـ
ســوتــيــريــس لــيــفــاس، رئــيــس قــســم الــلــغــات 
والـــتـــرجـــمـــة فـــي »الـــجـــامـــعـــة األيـــونـــيـــة« في 
مــديــنــة كـــورفـــو الـــيـــونـــانـــيـــة، إلــــى أن الــلــغــة 
تــعــكــس عــقــلــيــات وطــــرائــــق الـــتـــفـــكـــيـــر، وأن 

الجيولوجي  حــكــايــات   
ّ
ولــكــن للجيولوجي، 

نهي إلى األبد خيارات الراعي. ملاذا؟ يوردو 
ُ
ت

 املهجور باسمه 
ّ

اختار أن يعيش في هذا التل
الشيطانية، وهــنــاك يرعى  ــرعــب وأجــوائــه 

ُ
امل

قطيعا من املاعز، وُينشئ صداقة خاّصة مع 
البشر  ابتعاده عن  أن  يعتقد  ماشيته، وهــو 

مصدُر طمأنينته ووجوده الحر.
غير أن قصص الحّب التي بدأ بافل يسردها 
أمام العجوز، كسرت النمط الذي كان يعيش 
بــداخــلــه. صــحــيــٌح أنـــه بـــدا أّول األمـــر وكأنما 
ا، 

ّ
حق الحياة  ومعنى  الطبيعة،  أســـرار   

َ
عــرف

غير أنه هو، ال نحن كقّراء وحسب، قد أدرك 
أن معنًى آخَر مختلفا تماما ــ ومتنّوعا، وهذا 
سرٌّ آخر من أسرار الكسر الذي أصاب طريقته 

ــ موجوٌد في مكان آخر من هذا العالم.
ُيـــشـــبـــه يـــــــوردو هـــنـــا شــخــصــيــة أنـــكـــيـــدو فــي 
مــلــحــمــة »جـــلـــجـــامـــش«، فـــاملـــرأة وحـــدهـــا هي 
عالم  من  وأخرجته  شخصّيته  ْت 

َ
َسن

ْ
أن التي 

ــان حــزيــنــا،  الــتــوّحــش، لــكــن مــصــيــر يــــوردو كـ
 واحدة 

َ
ا، وعشق

ّ
فحن اكتشف أنه إنسان حق

 شــيء قد 
ّ

من نساء بافل، كــان قد أدرك أن كــل
 حــكــايــٍة، وهــي حكاية 

ُ
ــرأة ضــاع مــنــه. إنــهــا امــ

 
ّ

رجٍل آخر غيره، وال سبيل للوصول إليها إال
اللقاء في عالم آخــر. يرحل يــوردو  باحتمال 

خلف حّبه املتخيل املفقود.
 
ً
ة ــراء ــ ــة قــ ــ ــــروايـ ــــذه الـ  مــــا هـ

ٌ
ــف ــ

ّ
ــوظ ــرأ مــ ــ ــــمــــا قـ رّب

سياسية، غير أن القراءة األدبية وحدها هي 
التي تمنح العمل قدرته على إيصال الجمال 

إلى عاملنا.
)روائي من سورية(

ل تاريخيا املجال الحيوي 
ّ
العالم العربي مث

للثقافة اليونانية، كما أن العالقات الطويلة 
ــود بـــرامـــج  ــ بــــن الــثــقــافــتــن تــســتــوجــب وجــ
الذين  املــتــرجــمــن،  لتأهيل  املــســتــوى  عالية 
يوجد عــدٌد ال بــأس به منهم من اليونانية 
 الــعــكــس غــيــر صحيح. 

ّ
إلـــى الــعــربــيــة، ولــكــن

وتــوّســع ليفاس فــي مــوضــوع الترجمة عن 
لغة وسيطة، والــذي رأى أنه يضّيع املعنى 
 
ً
قائال ودقتها،  نضارتها  النصوص  وُيفقد 

 لهذه 
ً
إنه ربما كانت اليونان سوقا صغيرة

 الحاجة ملّحة اليوم إليجاد 
ّ
الصناعة، ولكن

محترفن،  مترجمن  لــتــدريــب  علمي  إطـــار 
 انخفاض االحترافية يؤدي 

ّ
كما أشار إلى أن

التفاهم  يــخــّص  فيما  حقيقية  مشاكل  إلــى 
والقدرة على التواصل بن الوافدين الجدد 
ــي الـــيـــونـــان  ــن الـــالجـــئـــن واملـــهـــاجـــريـــن فــ مــ

وبيئتهم املحيطة.
ــة الـــعـــربـــيـــة والــــــدراســــــات اإلســـالمـــيـــة  ــغـ ــلـ »الـ
ــا  ــنـ ــاريـ فـــــي الـــــيـــــونـــــان« عـــــنـــــوان مــــداخــــلــــة مـ
اإلسالمية  الــدراســات  أستاذة  بيروفوالكي، 
ــم الـــــــالهـــــــوت فــــــي »جـــامـــعـــة  ــلــ ــة عــ ــ ــّيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ فــــــي كـ

أرســــطــــوطــــالــــيــــس« فــــي ســـالـــونـــيـــك، والـــتـــي 

بداية  عن  فيها  وتحّدثت  بالعربية  قّدمتها 
اليونانين  وقــّســمــت  الــلــغــة،  بــهــذه  عالقتها 
املــهــتــمــن بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة إلـــى يونانين 
ُولدوا وعاشوا في مصر، ويونانين درسوا 
العربية. استحضرت بيروفوالكي رحالتها 
ونّوهت  واليمن،  واإلسكندرية  مراكش  إلى 
بالعالقة الخاصة التي تربط العرب بجزيرة 
كريت التي تتحّدر منها، والذين بقوا فيها 
إلــــى أن املنطقتن   

ً
قــــرن، مــشــيــرة ألكــثــر مـــن 

ــــة«، ألن الـــحـــدود  ــــدوديـ تــحــمــالن »عــقــلــيــة حـ
ــن. وفـــي  ــ ــزمـ ــ كــــانــــت تـــتـــغـــّيـــر بـــســـرعـــة عـــبـــر الـ
عرضها لعملها، تحّدثت عن قسم الالهوت 
أهّمّيته  وعــن  أرسطوطاليس«  »جامعة  في 
ــيــة 

ّ
ــــى األقــل أّواًل، وإلـ الــطــلــبــة  إلــــى  بــالــنــســبــة 

ــــدت فــي  املــســلــمــة فــــي الــــيــــونــــان، والــــتــــي وجــ
 املناسب لدراسة الالهوت بعد 

َ
القسم املكان

الــدول  إلــى  السفر  لفترة طويلة  اعــتــادت  أن 
العربية لتحصيل هذا النوع من العلوم.

نساء وارسو

زيارات من عصر النهضة

يحتضن غاليري كريم في عّمان، حتى العاشر من آب/ أغسطس المقبل، معرضًا 
وبشار  العزاوي،  ضياء  هم:  فنانين،  لتسعة  أعماًال  يتضّمن  والطباعة  للحفر 
ومحمود  بيبان،  قارة  وحليم  داود،  وعمار  علي،  محمد  وهيمت  الحروب، 

العبيدي، وياسر صافي، وخالد تكريتي، ونزار يحيى.

البيرانت  منّصة  عبر   ،)1947( ساوا  جورج  الكندي  المصري  القانون  عازف  يقّدم 
القانون  آلة  على  العزف  تقنيات  حول  والورش  المحاضرات  من  سلسلًة  الكندية، 
والعشرين.  عشر  التاسع  القرنين  بين  صناعتها  وتطّور  وتاريخها  وخصوصيّاتها 

تتواصل المحاضرات التي انطلقت في العاشر من الشهر الجاري حتى 31 منه.

حتى السادس والعشرين من تّموز/ يوليو الجاري، يقترح فرع »متحف اللوفر« في 
مدينة النس )شمال فرنسا( تحويل أواني الطعام إلى وثائق تاريخية، في معرض 
بعنوان ُسفرات السلطة، حيث يجري تركيب مجموعة من الوالئم ويُعَرض عدٌد 
من األطباق واألواني ومواد الطهي التي يفترض أنها عايشت تبلور أحداث في 

التاريخ األوروبي، وخصوصًا في بالطات ملوك فرنسا ما قبل الثورة.

ينّظم فضاء »درب 1718« في القاهرة، بعد غد السبت، 17 تموز/ يوليو الجاري، 
دورًة جديدة من ورشة الفّخار التي تستضيف مجموعًة من الحرفيّين سيقّدمون 
أهم تقنيات التشكيل اليدوي بالطين، وُطرق الزخرفة والحفر على قطع جاهزة 

من الفّخار، إضافة إلى التدريب على التعامل مع الطيب باستخدام الدوالب.

مدريد ـ جعفر العلوني

الــــتــــقــــى تـــيـــتـــســـانـــو، الـــــــّرســـــــام والــــفــــنــــان 
والذي  تيتيان،  باسم  املعروف  اإليطالي 
لــم يـــزر إســبــانــيــا فــي حــيــاتــه، مــع األمــيــر 
العام  نهاية  ميالنو،  فــي  الثاني  فيليب 
1548. كـــان تــيــتــيــان قــد عــمــل لـــدى والـــده 
ــفــه بــرســم 

ّ
كــــارلــــوس الـــخـــامـــس، الـــــذي كــل

ــلـــوحـــات الـــديـــنـــيـــة، الـــتـــي كــانــت  بــعــض الـ
ــز تيتيان وتــحــّمــســه، كــمــا اعــتــاد أن 

ّ
تــحــف

يقول، على الرغم من أن شهرته ومكانته 
ــارزة بـــن طــبــقــة الــنــبــالء اإليــطــالــيــن  ــبــ الــ
ــــي حـــقـــيـــقـــة األمـــــــــر، إلـــى  ــــود، فـ ــعـ ــ ــانــــت تـ كــ
أن يضع  تعّود  التي  اإليروسية  لوحاته 
بعض  ي 

ّ
تغط أسطورية  عناوين  عليها 

للكنيسة،  املــزعــجــة  الــجــنــســّيــة  املــظــاهــر 
والــتــي اضـــطـــّرت، فــي الــوقــت نــفــســه، إلــى 
احترامها وقبولها، كونها مستوحاة من 
األساطير، ال سيما إذا اّدعى الرّسام، كما 
اعــتــاد تيتيان أن يــفــعــل، أنــهــا مــن وحــي 
في 

ُ
الـــذي احت الت أوفــيــد«، الكتاب  »تــحــوُّ

بــه فــي تلك األثــنــاء، وانــتــشــر على نطاق 
واسٍع.

ـــف فــيــلــيــب الــثــانــي تــيــتــيــان أن يــرســم 
ّ
كـــل

أسطورّية  أعمال  اإلسباني ستة  للبالط 
ــم »أشــــعــــار«  ــ  عــلــيــهــا مـــبـــدُعـــهـــا اسـ

َ
ــلــــق أطــ

تــقــوم  أفــــكــــارهــــا  ألن  ــدًا  ــديـ تـــحـ  ،poesías
أســـاســـا عــلــى األســــطــــورة الــكــالســيــكــيــة، 
رسلت هذه اللوحات إلى إسبانيا على 

ُ
وأ

مــدى عقد مــن الــزمــن، بــن 1552 و1562. 
ــبــرت الــلــوحــات واحـــدة مــن أكثر 

ُ
وقــد اعــت

املــجــمــوعــات شــهــرة وتــأثــيــرًا فـــي تــاريــخ 
الرسم الغربي. 

ــذه الـــلـــوحـــات الـــســـت فـــي تلك  ُصــــــّورت هــ
 
ً
 عـــضـــوي، وفــعــال

ٌّ
ــنــــاء عــلــى أنـــهـــا كــــل األثــ

عرض دائما معا وبشكل مستمر، 
ُ
كانت ت

بناًء على توصية من الرّسام نفسه، على 
العرض  وأماكن  املالكن  تغّير  الرغم من 

واملتاحف. 
ــة نــفــســهــا الـــتـــي قـــد نــشــك فيها  ــالـــدرجـ بـ
الــثــانــي قــد شــاهــد تلك  أن يــكــون فيليب 
أو مكان  ها معا في معرض 

ّ
كل اللوحات 

بشكل  واثــقــن  نــكــون  أن  ُيمكننا  واحــــد، 
 السيدات النبيالت في إسبانيا 

َّ
كامل أن

 يمررن بسرعٍة أمامها دون أن ينظرن 
ّ
كن

إلــيــهــا كـــي ال تــحــمــر خـــدودهـــن مـــن عـــراء 
حميمية الجسد الصارخة فيها.

الــيــوم، وللمّرة األولـــى منذ أربــعــة قــرون، 

الــجــســد، وجــمــالــيــة أعــضــائــه، الــتــي تمأل 
ــف 

ّ
فـــضـــاء الـــقـــمـــاش. هــنــا يــجــب أن نــتــوق

واإلبـــداع عموما، رسما،  الفن  في  ونفكر 
 كان، هنا يجب أن نقول 

ً
شعرًا أم تشكيال

 الفن مكّمل جوهري للوجود.
ّ
إن

الذي  الساحر  الحرية  إلى رحيق  إضافة 
ــّور املـــعـــرض،  ــة، يـــصـ ــل لـــوحـ يـــفـــوح مـــن كـ
ــة األوروبـــــيـــــة  ــافـ ــقـ ــثـ عــــمــــومــــا، مــجــتــمــع الـ
ــح 

ّ
والــغــربــيــة بــاألشــعــة الــســيــنــيــة، ويــوض

الرجال  بــن  التي تفصل  الــحــدود  تفاهة 
ــنـــا جــمــيــعــا نــشــّكــل  والــــنــــســــاء، كـــاشـــفـــا أنـ
مجتمعا واحـــدًا ومــتــعــّددًا يــوّحــده قاسم 

ــتـــرك، ال ســيــمــا عـــنـــدمـــا نــكــشــف عــن  مـــشـ
أننا  حقيقة  مــن  الــرغــم  على  حميميتنا، 
ديانات  ونعتنق  مختلفة  لغات  نتحّدث 
ــن تــكــون  مــخــتــلــفــة. عـــلـــى األرجـــــــح أنـــــك لــ
الــشــخــص نــفــســه حـــن تـــغـــادر املـــعـــرض: 
شـــيء مــا ســيــتــغــّيــر فــي طــريــقــة وجــودنــا 
ورؤيتنا لألشياء. سيبدو لك هذا العالم 
قبيحا ويبرز قبحه عند مواجهة الجمال 
ــوه الـــجـــمـــيـــلـــة الــتــي  ــ ــوجــ ــ ــاد والــ ــ ــســ ــ واألجــ
 

ّ
تــراهــا؛ لكن مهما يكن مــن أمــر، يجب أال
تتشاءم، ألن مــا ســتــراه مــن جــمــاٍل وحب 
يمكن  إنسانية  حقيقة  بــل  معجزة  ليس 

تحقيقها بقليل من اإلرادة والشجاعة.
في كل لوحة من لوحات معرض »صبوات 
إلى  األساطير« شيء استثنائي يدفعنا 
الواقع  قضبان  بن  نعيش  أننا  التفكير 
الذي نتحّرك فيه، كأننا نعيش في سجن 
عاتنا 

ّ
توق عــن  التعبير  فيه  نستطيع  ال 

 أطول 
ً
وآمالنا ورغباتنا بأن نعيش حياة

وأجمل وأثرى فنيا، حضاريا وإبداعيا.

اإليطالي تيتيان إسبانيا،  الرسام  يزور 
وتحديدًا »متحف البرادو« في العاصمة 
ــر لــــوحــــاتــــه هــــــذه الـــتـــي  ــبـ ــة، عـ ــيــ ــانــ ــبــ اإلســ
عرض 

ُ
جمع معا ألّول مّرة في مدريد وت

ُ
ت

آخــريــن؛  بــارزيــن  انن 
ّ
لفن لــوحــات  برفقة 

مثل بــاولــو فــرونــزه، وإلــســانــدرو ألــوري، 
ريبيرا،  روبــنــس، وخــوســيــه  بــول  وبيتر 
ونيكوال بوسان، وفان ديك، وبيالثكيث 
فــي معرض واحــد يحمل اســم »صبوات 

األساطير«.
كــان مبرمجا افــتــتــاح املــعــرض فــي آذار/ 
ر بسبب 

ّ
مــارس من هــذا العام، لكنه تأخ

عــلــن عــن افتتاحه في 
ُ
وبـــاء كــورونــا، ثــم أ

نـــيـــســـان/ إبـــريـــل وجـــــرى تـــمـــديـــده حتى 
نهاية الشهر الجاري. 

يكتب الحبُّ والجنس والرغبات والجمال 
جسد هذا املعرض ولوحاته، وكأنه يقول 
لنا إن عالم هذا الزمن، عالم كورونا، قد 
أصبح قبيحا ومميتا، ال شــيء فيه حيُّ 
ــوت. تــتــالطــم فـــي املـــعـــرض رغــبــات  ــ  املـ

ّ
إال
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بيرسا كوموتسي، مترجمة رائدة لألدب العربي الحديث في اليونان

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

جزء من »نخيل« لـ فيلهلم ساسنال )بولندا(، زيت على قماش، 2005

»العذراء والطفل« لـ تيتيان



سينما

نديم جرجوره

فــي طقس بيروت،  ُمرتفعة  بعيدًا عــن حـــرارة 
اللبنانية  املنّصة  تقترح  القاتلة،  ورطوبتها 
»أفالمنا« عناوين سينمائية عربية مختلفة، 
البرنامج  الصيف.  ــروى وقائعها في فصل 

ُ
ت

)صيف حار( يتضّمن أفالمًا ُمنتجة في فتراٍت 
عــــّدة ســابــقــة، وأحـــداثـــهـــا تــحــصــل فـــي أزمــنــٍة 
وحـــــاالٍت، تــرتــبــط بــالــســيــاســي واالجــتــمــاعــي، 
وتــســتــعــيــد تـــاريـــخـــًا مـــاضـــيـــًا، وتـــتـــجـــّول فــي 
نفوٍس وحكاياٍت. االقتراح السينمائّي دعوة 
إلى ُمشاهدٍة جديدة، تنبثق من واقــٍع عربّي 
مرتبٍك وقــاِهــٍر، ومــن عيٍش لبنانّي غــارٍق في 
 
ّ
ــراٌح يــقــول إن ــتـ املــهــانــة والــفــســاد والــنــهــب. اقـ

 
ٌ

قابل ــتــًا، 
ّ
مــؤق  

ْ
يــكــن  

ْ
السينما، وإن إلــى  لــجــوءًا 

لهدوء بسيٍط، يحتاج إليه كثيرون في غليان 
ر اليومّي.

ّ
اللحظة، وتوت

الــذي  الجديد،  البرنامج  مــن  أفـــالٍم   3 اختيار 
أغــســطــس/ آب 2021،  مـــن  فـــي األول  يــنــتــهــي 
يــنــبــثــق مـــن مـــيـــٍل ذاتــــــّي إلــــى مــعــالــم وُصــــور 
وتفاصيل، تأتي مجّددًا من تواريخ وقراءات 
 املهتّم شيئًا إضافيًا من 

ً
واشتغاالٍت، مانحة

ق وقائع، 
ِّ
نتج خرابًا، وتوث

ُ
تأّمٍل في أحــواٍل ت

ــرد قـــصـــص حـــــبٍّ وتـــــمـــــّرٍد وانــــقــــالبــــاٍت  ــســ وتــ

ــفــــعــــاالٍت. اخـــتـــيـــار مــنــبــثــق من  ــاٍت وانــ ــالقــ وعــ
ــــادة  ــهــا )اإلعـ

ّ
ــادة ُمـــشـــاهـــدٍة، لــعــل ــ رغـــبـــٍة فـــي إعـ

 ،
ً
ن صاحبها، ولو قليال حصِّ

ُ
شاهدة( ت

ُ
كما امل

 فــي األفــالم 
ّ
ق، رغــم أن

ّ
مــن وفـــرة األلـــم والــتــمــز

أنفسهم  يــجــدون  ــراٌد،  أفـ ُيعانيه  أملــًا  املختارة 
ُمتِعب  فــي متاهة بحٍث  أو  تــبــّدل،  فــي لحظة 
ــصــيــب 

ُ
قــــات ت

ّ
عــــن إجــــابــــات أو مـــنـــفـــذ؛ وتــــمــــز

شخصياتها بَحْرقة وتوهان.
ُيــســري  للمصري   )1988( صيفية«  »ســرقــات 
 )2004( حــــّب«  و»مــــعــــارك   ،)1952( نــصــرالــلــه 
ــبــنــانــيــة دانـــيـــال عــربــيــد )1970(، و»فــالفــل« 

ّ
لــل

األول   .)1969( كّمون  ميشال  بناني 
ّ
لل  )2006(

)ُيعرض لغاية 18 يوليو/ تموز 2021( يعود 
إلــــى مــطــلــع ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الـــــــ20، اللــتــقــاط 
لــحــظــة تــحــّول فــي ســيــرة عــائــلــة بــورجــوازيــة، 
الريف،  يمضي أفرادها فصل صيٍف حار في 
 واحــد 

ّ
ويــواجــهــون تــحــّديــات تــفــرض عــلــى كـــل

الثاني )بني 19 و25  منهم خيارات وتجارب. 
بعد  مــا  2021( يختار مرحلة  تــمــوز  يــولــيــو/ 
ليروي   ،)1982( للبنان  اإلسرائيلي  االجتياح 
في  ُمقيمة  مــارونــيــة،  مسيحية  عائلٍة  حكاية 
آثــار حرٍب  الشرقية«، تعاني  »املناطق  إحــدى 
 
ْ
قـــًا داخـــلـــيـــًا بـــني أفــــرادهــــا، وإن

ّ
ــقــة، وتـــمـــز

ّ
مــعــل

يــكــن صــامــتــًا. الــثــالــث )بـــــدءًا مـــن 26 يــولــيــو/ 
تــمــوز 2021( غير مــتــحــّرر مــن ســطــوة الحرب 
 الليلة 

ّ
األهلية اللبنانية )1975 ـ 1990(، رغم أن

 بعد 15 عامًا 
ٌ
الوحيدة )زمن أحداثه( حاصلة

ة.
ّ

على نهايتها الهش
ــســع ألســئــلــٍة 

ّ
مـــع ُيـــســـري نـــصـــرالـــلـــه، عـــالـــٌم يــت

ــراٍد، وأنــمــاط  ــ ــــروى فــي مــســالــك أفـ
ُ
وتــفــاصــيــل ت

تفكيرهم، ونبرات أصواتهم. »ثورة 23 يوليو« 
 
ٌ
، واشتغاالت ضّباطها فاعلة

ٌ
)1952( حاضرة

فـــي مــفــاصــل الــحــيــاة والـــعـــالقـــات واالقــتــصــاد 
 األســئــلــة غــيــر مـــحـــصـــورٍة في 

ّ
والـــعـــيـــش. لــكــن

 
ّ
ــم أن ــتـــصـــاد واالجـــتـــمـــاع، رغــ الــســيــاســة واالقـ

ــهــا 
ّ
الــعــائــلــة تــعــانــي ثــقــل قـــــرارات الــتــأمــيــم، ألن

أنــاٌس  )األســئــلــة( تنبثق مــن أحــــواٍل يعيشها 
املــشــاعــر والـــرغـــبـــات، وبــعــضــهــم في  مختلفو 
أعـــمـــاٍر صــغــيــرة، يــكــتــشــفــون عـــوالـــم وحــيــوات 
.
ً
 يصعب حسمها وفهمها كامال

ْ
ومعاني، وإن

ــة فـــــي »مــــــعــــــارك حـــــــّب«،  ــ ــّيـ ــ ــاسـ ــ ــة أسـ ــ ــقـ ــ ــراهـ ــ املـ
فـــالـــحـــكـــايـــة مــــرويــــة بـــعـــيـــنـــّي لـــيـــنـــا )مــــريــــان 
ثقل 

ُ
امل ـــ12، بعيشها  الــ األعــــوام  فــغــالــي(، ذات 

ــاٍم، وبــعــنــف أٍب  ــ ــيــات وأوهــ
ّ
بــتــســاؤالت وتــمــن

)عوني قّواص( متأٍت من إدمانه على القمار، 
قـــاٍت وتــفــكــيــكــا فـــي عــائــلــٍة 

ّ
وبـــمـــا ُيــشــبــه تـــمـــز

تــعــيــش إحــــدى الــلــحــظــات األقــســى واألســــوأ، 
بسبب انتقاٍل واهٍم من حالة حرٍب إلى سالٍم 
 يشهد عام 1983 

ْ
ل، إذ

ّ
ه معط

ّ
مرغوٍب فيه لكن

)زمــن أحــداث الفيلم( »خــروجــًا« غير واضح 

ــغـــزو اإلســـرائـــيـــلـــي لــبــيــروت،  مـــن وحــشــيــة الـ
ـ في  ــمــًا ونــاقــصــًا 

ّ
ُمــحــط ـ  و»دخـــــواًل« لبنانيًا 
ه كثيرون دائمًا.

ّ
هدوٍء، يظن

غير  وأسئلة  مرتبكتان،  ولحظتان  عائلتان 
قة، وحاالت موغل في 

ّ
منتهية، وإجاباٍت معل

أو عن إشباٍع  اكتشافات وبحث عن مخارج 
يتشابهان  وعربيد  فيلما نصرالله  لرغبات. 
فـــي مــســاحــٍة صــغــيــرٍة، تــمــتــلــك قــدرتــهــا على 
إشــعــال غلياٍن فــي ذات وروح وعــقــل، لكشف 
بعض املــخــّبــأ فــي نــفــوس وعــالقــات. العائلة 
 األبــــرز 

ّ
تــحــضــر فـــي »فـــالفـــل« أيـــضـــًا، رغــــم أن

 بتوفيق )إيــلــي مــتــري(، الــشــاب 
ٌ
فــيــه مــرتــبــط

املــتــجــّول فــي مدينٍة غــارقــٍة فــي اضطراباتها 
ــي ذاكـــرتـــهـــا  ــــق فــ

َّ
ــل ــــعــ

ُ
ــن حـــســـم امل وعـــجـــزهـــا عــ

وراهــنــهــا وعــالقــتــهــا بــنــاســهــا. لــيــلــة طــويــلــة، 
ـ عبر تلك الجولة املحفوفة بمخاطر  تعكس 
وتحّديات ومخاوف وبحٍث )هنا أيضًا( عن 
حّب ومشاعر ـ شيئًا كثيرًا من خراب مدينة، 

وُحطام أناٍس وانكسار غراٍم.
األخير  يكن   

ْ
وإن واالكتشاف،  والحّب  العائلة 

طارحيها،  ومــتــاهــات  أسئلته  لقسوة  ناقصًا 
أفــالٍم تقول، تلميحًا  صبح مشتركاٍت بني 3 

ُ
ت

 ما فيها 
ّ

 في اللحظة املروية، بكل
ّ
ومواربة، إن

س لخراٍب  من نبٍض وغلياٍن وتجارب، ما يؤسِّ
مستمّر في املقبل من األيام. في تعريف املنّصة 
 »فالفل« يظهر، بعد 15 عامًا على 

ّ
به، ُيذَكر أن

 
ّ
إطالقه، »بمثابة نبوءة«. ُيضيف التعريف أن

الفيلم،  إليها  ح  ُيلمِّ التي  املــوقــوتــة«  »القنبلة 
الــفــســاد عــلــى يــد املافيا  »نتيجة ســنــوات مــن 
الحاكمة«، ستنفجر في 4 أغسطس/ آب 2020، 
 »الكذبة الكبرى«، أي 

ً
في مرفأ بيروت، ُمنهية

ـــبـــاشـــر فـــي الــتــعــريــف 
ُ
»الـــســـالم فـــي لـــبـــنـــان«. امل

والفوضى  والغليان  االضطراب   
ّ
لكن ش، 

َ
ُيناق

واألفــــق املــعــطــوب، الــظــاهــرة فــي »فـــالفـــل«، في 
شــخــصــيــاتــه وســــــــرده ومـــنـــاخـــه وهـــوامـــشـــه، 
 الخراب هذا 

ّ
 خرابًا آٍت ال محالة، وإن

ّ
تقول إن

ــلــغــي أشــيــاء 
ُ
ســيــؤّدي إلـــى انــقــالبــاٍت عنيفة، ت

كـــثـــيـــرة فــــي الـــبـــلـــد ونــــاســــه. أســـئـــلـــة »ســـرقـــات 
 حــّدة 

ّ
صيفية« و»مــعــارك حـــّب« لــن تــكــون أقـــل

من تلك املطروحة في »فالفل«. هناك ما ُيشبه 
عدم وضوٍح في أفٍق مبتور، أو عدم خروٍج آمٍن 
قاٍت، أو عدم سكينٍة 

ّ
من ُحطاٍم وانقالباٍت وتمز

في االكتشافات والتنقيب. هذا جزٌء من قوٍل، 
ملزيٍد   

ٌ
ُمثيرة )األولــى ملخرجيها(  الـــ3  فاألفالم 

ها معروضة في 
ّ
أن التساؤالت، خصوصًا  من 

لحظٍة عصّية على خالٍص مطلوٍب.

توّقعات 
سينمائية 

صائبة

أسئلة معلّقة في 3 أفالم

)Getty /ل )كارلوس ألفاريز دانيال عربيد: »معارك حّب« من أجل خالٍص مؤجَّ

)Getty /حفصية حرزي: ابنة مارسيليا تجعل مدينتها حكاية سينمائية )كريستوف سيمون
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ى، 
ّ
بذلنا جهدًا الختيار قصٍص متنّوعة بأساليب سينمائية شت

»أفــامــنــا«(. قصص حدثت  في برنامج »صيف حــار« )منّصة 
فــي بــلــدان عــربــّيــة عــــّدة، ولــهــا ســيــاقــات وأزمــنــة متباينة. تبتعد 
ظهر 

ُ
ها ت

ّ
أفاٌم عن الهموم، وتمتلئ بلحظات فرح والمباالة. لكن

العائلية،  والتقاليد  االجتماعي،  الــتــزّمــت  ضــّد  كفاحًا  تدريجيًا 
تساؤالٍت  تطرح  أخرى  أفــاٌم  والعسكرية.  السياسية  والتيارات 

واستكشافات شخصّية.
إليان الراهب

لم أكن محايدًا. منذ بداية الكتابة، أردُت أْن يكون »البحر أمامكم« 
ه انتهى أصعب مما كان 

ّ
 إلى حّد ما، ويشاهده الجميع، لكن

ً
سها

، وال يمكن أْن يكون غير ذلك. واجهُت اعتراضات كثيرة، 
ً
متخيا

أْن  الفيلم ملجّرد  النهاية لم أصنع  ي في 
ّ
الكتابة. لكن ى خال 

ّ
حت

أصنعه. أردُت أْن أقول شيئًا.
إيلي داغر

تبدو سردية »سعاد« آلينت أمني )الصورة( غير واضحة أحيانًا. 
بنية متفاوتة في مدى إحكامها من جزء إلى آخر. إْن كان ذلك 
غير مقصود، فــإّن إبهام دوافــع الشخصيات، وافتقاد األحــداث 
التي  بة، 

ّ
رك

ُ
وامل دة 

ّ
عق

ُ
امل الصورة  تلك  إلى  أضافا  منمقة،  ملبررات 

يرسمها الفيلم لحياة ُمراهقة في مدينة صغيرة.
شادي لويس

، مع ناتالي 
ً
Garcon Chiffon لنيكوال موري إخراجًا وتمثيا

باي )الصورة(: يكافح جيريمي إلطاق مسيرته التمثيلية. حياته 
عليه  الضغوط  متكّررة.  غيرة  نوبات  بسبب  معطوبة،  العاطفية 
الريفية،  بلدته  إلى  واالنتقال  باريس،  فُيقّرر مغادرة  جــدًا،  ثقيلة 

ليموزان، بهدف السعي إلى إصاح نفسه، بمساعدة والدته.

)الصورة(:   
ّ
ناربون مــاري  تمثيل  فيليبو،  لجوست   La Nuee

تعاني فيرجيني صعوبة كبيرة في التوفيق بني عملها كُمزارِعة 
وحياتها كأّم عزباء. تريد إنقاذ مزرعتها من اإلفاس، فتخوض 
تــجــربــة بــيــع جــنــادب صــالــحــة لــأكــل. لــكــّن انــغــمــاســهــا فــي حــّب 

الجنادب يجعلها مهووسة بها، وأوالدها باتوا ال يعرفونها.

)الــصــورة(  آنـــا جـــيـــراردو  رايــنــو، تمثيل  لــكــوانــنت   5eme Set
ن تــومــاس مــن أْن 

ّ
ـــ38، لــم يتمك ــ وألــكــس لــوتــز: مــع بلوغه عــامــه ال

ه كان، قبل 
ّ
ُيصبح العب كرة مضرب مشهورًا ومتألقًا، علمًا أن

 لبلوغ نجاحات كبيرة. خسارته في إحدى 
ً
17 عامًا، العبًا قابا

أْن  يرفض  اللوائح.  أسفل  في   
ّ

فظل بصدمٍة،  أصابته  املباريات 
يتنازل، فيواجه تحّديات ال ترحم أحدًا.

اختيار نابٌع من رغبة 
ذاتية في استعادة 

جماليات فنية

العالم  فــي  السينمائيني  تسحر  »مارسيليا 
األول  الـــدور  كــثــيــرون منهم يمنحونها  ــه. 

ّ
كــل

أفــالم حديثة   3 أفالمهم«، كالحاصل في  في 
ــة فــــي الــــــــدورة الــــــــ74 )6 ـ  اإلنـــــتـــــاج، مـــعـــروضـ
 »

ّ
ــان ــ »كـ ملـــهـــرجـــان  تـــمـــوز 2021(  يـــولـــيـــو/   17

 »)Bonne Mere( صــالــحــة  »أم  الــســيــنــمــائــّي: 
لــســيــدريــك   Bac Nordو حـــــــرزي،  لــحــفــصــيــة 
نفسها(،  مرسيليا  من  )املخرجان  خيمينيز 
توم  لألميركي   ،»)Stillwater( راكــدة  و»مــيــاه 
ــاك كــــارثــــي )األول فــــي قـــســـم »نــــظــــرة مــــا«،  ــ مـ

والفيلمان اآلخران خارج املسابقة(.
في تقرير لوكالة »فرانس برس« )9 يوليو/ 
ذكر أسماء مخرجني عديدين 

ُ
تموز 2021(، ت

ــنــــاء املـــحـــتـــدمـــة  ــيــ ــــون إلــــــى »املــــديــــنــــة ـ املــ ــأتـ ــ يـ
ــظــلــمــة واملــشــمــســة، املــتــمــّردة 

ُ
والـــغـــامـــضـــة، امل

والشعبية«: جان رونوار، وألفرد هيتشكوك، 
وســتــيــفــن ســبــيــلــبــيــرغ، وجــــان ـ بــيــار ملفيل، 

التقرير:  ُدري، ولوك بوّسون. ُيضيف  وجاك 
ــوام، تــضــاعــف الــتــصــويــر فــيــهــا 3  ــ »فـــي 10 أعـ
مّرات، بحسب بياٍن لبلدّيتها. املدينة الثانية 
فـــي فــرنــســا تــســتــقــبــل أكـــبـــر عـــــدٍد مـــن الــفــرق 
غير  كهذا  نجاٌح  بــاريــس«.  بعد  السينمائية 
ُمثير للذهول في مدينة الـــ870 ألف شخٍص، 
التي »تمزج )في ذاتها( مناظر مدينية )املرفأ 

في قلب املدينة( وأخرى طبيعية«.
 
ٌ
تــنــاقــضــات تــتــكــامــل فـــي مـــا بــيــنــهــا، ومــديــنــة
 عــلــى أنــاقــة عــيــٍش وفــســاد مافيات 

ٌ
مــفــتــوحــة

ــابــــات. فــــي »مــــيــــاه راكــــــــدة«،  ــتــــغــــال عــــصــ واشــ
القضائي  والنظام  الثقافة  اختالفات  تظهر 
واالجــتــمــاع بــني أٍب أمــيــركــي )مـــات دايــمــون( 
يـــأتـــي ســريــعــًا إلــــى تــلــك املـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة 
ِلن( من السجن، 

ْ
»إنقاذ« ابنته )أبيغايل بَرز لـ

ها لم ترتكبه. ِبل 
ّ
هامها بُجرٍم تقول إن

ّ
بعد ات

بايكر يعمل في مجال النفط في أوكالهوما. 

 شـــــــيٍء مــــن أجـــــل »تـــبـــرئـــة« 
ّ

ـــى عــــن كـــــل
ّ
يـــتـــخـــل

أليّسون، ابنته التي بالكاد يعرفها. انتصاره 
لها ُيلغي مسافاٍت بينهما، وفي رحلته تلك 
ــان(. معهما،  ــ

ّ
ــوت يــلــتــقــي فــرجــيــنــي )كــامــيــل كــ

للمكان  أكــبــر  بــلــوغ مرحلة وعــي  مــن  يتمّكن 
وتـــاريـــخـــه وجــغــرافــيــتــه وثـــقـــافـــتـــه، ولــلــعــالــم 

أيضًا، ولعالقته باملرأتني معًا.
ــزءًا أســاســيــًا.  ــ ــذا، تــظــهــر مــارســيــلــيــا جـ ــ فـــي هـ
 
ً
صبح شخصّية

ُ
ها »ت

ّ
يقول مشاهدو الفيلم إن

مــجــّرد مساحة جغرافيٍة ألحـــداٍث تحصل  ال 
ــــي فـــيـــلـــم خــيــمــيــنــيــز،  ــا فـ ــمـ ــًا كـ ــامـ ــمـ ــيــــهــــا«. تـ فــ
املـــســـتـــوحـــى مــــن فــضــيــحــة »فــــرقــــة مــكــافــحــة 
الــجــريــمــة« فــي املــديــنــة نــفــســهــا، املـــؤّديـــة إلــى 
إحالة 18 عضوًا فيها إلى املحاكمة بتهمتي 
 عام 

ٌ
املخّدرات واالبتزاز. هذا حاصل تهريب 

التي  للمدينة،  الشمالية  األحــيــاء  فــي   ،2012
تــشــهــد حــيــنــهــا »أعـــلـــى مـــعـــّدل لــلــجــريــمــة في 
في تحسني  تجهد  املــذكــورة  الفرقة  فرنسا«. 
 أفــــــرادًا عــديــديــن 

ّ
أدائـــهـــا ضـــد الـــجـــرائـــم، لـــكـــن

ــدة، قــبــل انــقــالب  ــاسـ يـــتـــوّرطـــون فـــي أعـــمـــال فـ
ــم »الـــخـــط  ــبـــورهـ الــــعــــدالــــة عــلــيــهــم، بــســبــب عـ
األصفر«، فتصعب عليهم العودة إلى الوراء.

ــه  ــــي األحــــــيــــــاء الــــشــــمــــالــــيــــة نـــفـــســـهـــا، تــــواجــ فــ
ــــورا )حــلــيــمــة بـــن حـــامـــد(، مـــدّبـــرة مـــنـــزل في  نـ
الخمسينيات من عمرها، عاملًا مليئًا بالجرائم 
 »يــتــوّرط« 

ْ
واألكــاذيــب والعنف والــفــوضــى، إذ

َحة( في سرقة 
ْ
ابنها إلَياس )مراد طاهر بوَسط

وُيوضع  عليه،  القبض  فُيلقى  بنزين،  محطة 
نــورا  تكافح  محاكمته.  بانتظار  السجن  فــي 
ف عنه ثقل االنتظار والقلق والخوف، 

ِّ
خف

ُ
كي ت

ــل. فــي »أم صــالــحــة«،   إيـــاه بــعــض األمــ
ً
مــانــحــة

تــنــخــرط مــارســيــلــيــا، أكـــثـــر فــأكــثــر، فـــي ثــنــايــا 
شاِهد والتفاصيل.

َ
الحكاية وامل

نديم...

أقوالهممارسيليا في »كاّن 74«: شخصيٌة ال مجّرد مدينة

أفعالهم

ُتقّدم المنّصة اللبنانية 
»أفالمنا«، لغاية األول 

من أغسطس المقبل، 
برنامجًا سينمائيًا، ُتعرض 
فيه أفالٌم عربية تتعلّق 

بالصيف

أخبار
ق فيلم »األرملة السوداء« 

ّ
◆ حق

لكايت شورتاند »انطاقة 
صاروخية« على شباك التذاكر 

في صاالت أميركا الشمالية، 
حاصدًا إيرادات تبلغ 80 مليون 

دوالر أميركي في عطلة نهاية 
األسبوع املاضي، و»هذا رقٌم 

قياسي منذ بدء كورونا«، كما 
في تقارير صحافية مختلفة. 

 من أفام 
ّ

في هذا الفيلم، املشتق
»مارفل«، تؤّدي  »ذي أفنجرز« لـ

سكارليت جوهانسون دور 
ناتاشا رومانوف، القاتلة الروسية 
التي أصبحت بطلة خارقة. ُيذكر 
أّن الفيلم حصد 60 مليون دوالر 

أميركي عبر منّصة »ديزني 
باس«، و78 مليون دوالر أميركي 
دوليًا، لتبلغ اإليرادات 218 مليون 

دوالر، حتى قبل بدء عرضه 
في الصني. وهذه أول مرة تعلن 

»ديزني« عن إيراداتها املتأتية 
من البّث التدفقي، في عطلة نهاية 

األسبوع نفسها، بحسب مجلة 
»هوليوود ريبورتر«.

◆ نالت املخرجة األملانية 
فرانسيسكا شتونكل جائزة 

»السينما األملانية الجديدة« في 
»مهرجان ميونخ السينمائي«، 

عن سيناريو الدراما السياسية 

»طلقة من قريب«، تمثيل الرس 
أيدينغر ولويزا هاير: عميل سّري 

»جمهورية أملانيا الديمقراطية«  لـ
السابقة لم يعد قادرًا على 

التوفيق بني عمله وضميره، 
ويريد الخروج من وظيفته في 
قّدر قيمة الجائزة 

ُ
املخابرات. وت

بـ10 آالف يورو. وقالت هيئة 
املحلفني في املهرجان إّن القّصة 

األملانية »مهّمة، تصف النظام 
»جمهورية أملانيا  االستبدادي لـ
الديمقراطية« السابقة، بطريقة 

مرّوعة ومزعجة. الحقيقة املقلقة 
أّن ممارسة هذه الجمهورية لحكم 
اإلعدام حتى منتصف ثمانينيات 

القرن الـ20، لم تكن )كما نعتقد( 
أمرًا معروفًا لكثيرين. التصالح 

مع التاريخ املشترك يشمل أيضًا 
جعل غير املسموع وغير املعلن 
وغير املرئي واملقموع، مسموعًا 

ومرئيًا«. ُيذكر أّن الفيلم سُيعرض 
في الصاالت السينمائية األملانية 
بدءًا من 12 أغسطس/ آب 2021. 

علمًا أن جائزة أفضل إخراج 
)30 ألف يورو( كانت من نصيب 

نيكياس خريسوس عن »مكان 
نقي«، والجائزة التشجيعية في 

مجال اإلنتاج )20 ألف يورو( 
من نصيب ميريام دوسيل، عن 

إنتاجها »ابني«.
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رياضة

تحدث اإلنكليزي، جادون شانشو، عن ركلة 
الجزاء التي أهدرها في نهائي »اليورو« ضد 

إيطاليا وعن التعليقات العنصرية التي تلقاها 
بعد اللقاء، وكتب الالعب عبر حسابه في 

»تويتر«: »لن أدعي أنني لم أر االنتهاك العرقي 
تجاه أخوّي ماركوس وبوكايو وتجاهي بعد 

املباراة، لكن لألسف، هذا ليس شيئًا جديدًا، 
كمجتمع، يجب أن نفعل األفضل وتحميل هؤالء 

األشخاص املسؤولية. الكراهية لن تفوز أبدًا«.

جمع مزاد كبير أقيم حضوريًا وأيضًا عبر 
اإلنترنت ملمتلكات شخصية تعود إلى العب 

التنس السويسري، روجر فيدرر، 3 ماليني و392 
ألف جنيه إسترليني )4.7 ماليني دوالر(. وستوجه 

األموال التي تم جمعها من مزاد »مجموعة روجر 
فيدرر« إلى املؤسسة الخيرية التي أسسها العب 
التنس والتي تتمثل مهمتها في »تمكني األطفال 

الضعفاء من خالل تعزيز التعليم املبكر في كل من 
سويسرا وجنوب أفريقيا«.

أعلن البريطاني دانيال إيفانز عدم مشاركته 
في أوملبياد طوكيو بعد إصابته بفيروس 
»كورونا« في االختبارات التي خضع لها. 

واعترف الالعب )31 سنة( املصنف الـ28 عامليًا، 
بأنه يشعر بخيبة أمل عظيمة وأعلن أنه يخضع 

للعزل وفقًا للبروتوكوالت الصحية. وكتب 
إيفانز على الشبكات االجتماعية: »أتمنى لكل 

الفريق البريطاني األفضل في األوملبياد وأتمنى 
العودة للمالعب في أسرع وقت ممكن«.

جادون سانشو 
عن العنصرية: لألسف 

ليست شيئًا جديدًا

مزاد متعلقات 
روجيه فيدرر يجمع 

4.7 ماليين دوالر

دانيال إيفانز يتخلف 
عن أولمبياد طوكيو 

بسبب كورونا

سّجل كريس 
ميدلتون 10 من 
نقاطه األربعين 
في الدقائق 
االخيرة من 
مباراة فريقه 
ميلووكي 
باكس أمام 
ضيفه فينيكس 
صنز ليقوده 
إلى فوز مثير 
بنتيجة )109 - 
103(، معادًال 
سلسلة نهائي 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين )2 
- 2(، في وقت 
أضاف فيه النجم 
اليوناني، يانيس 
أنتيتوكونمبو، 
26 نقطة مع 
14 متابعة و8 
تمريرات حاسمة 
لباكس الذي 
حقق فوزه 
التاسع في 
األدوار اإلقصائية 
على أرضه هذا 
الموسم مقابل 
خسارة وحيدة.

)Getty( هل ينجح باكس في قلب الطاولة والتتويج باللقب؟

باكس يُعادل صنز
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مصر 
في األولمبياد

32 ميدالية 
من أمستردام إلى ريو 

2829
رياضة

قتيبة خطيب

تــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 
العاصمة  في  األوملبية  األلعاب  دورة  انطالق 
الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، بــالــثــالــث والــعــشــريــن من 
الحالي، من أجل متابعة  شهر يوليو/ تموز 
5 نجوم فلسطينيني يستعدون للمشاركة في 
ُمعلقة  وأحــالمــهــم  الــكــبــرى،  العاملية  البطولة 
بالحصول على تحقيق امليداليات، والصعود 
إلــــى مــنــصــات الــتــتــويــج فـــي الـــحـــدث الــعــاملــي 
الــكــبــيــر. وُيــمــثــل فــلــســطــني فـــي دورة األلــعــاب 
األوملـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة بــالــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
طــوكــيــو 5 نـــجـــوم فــلــســطــيــنــيــني تــلــقــوا دعـــوة 
رســمــيــة مـــن الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة، وهـــم الـــعـــداءة 
نــور، والسباح  دانيا  هناء بركات، والسباحة 
يزن البواب، والعب الجودو وسام أبو رميلة، 

والرباع محمد حمادة.
ـــ5 إلــى  ــ ويــســتــعــد نـــجـــوم مــنــتــخــب فــلــســطــني الـ
تــمــثــيــل بـــالدهـــم لــلــمــرة الــســابــعــة فـــي تــاريــخ 
تمكنت  أن  مــنــذ  األوملـــبـــيـــة،  ــاب  ــعــ األلــ دورات 
الحصول  مــن  الفلسطينية  األوملــبــيــة  اللجنة 
ــي عــــــام 1996،  ــ فـ الــــدولــــيــــة  الـــعـــضـــويـــة  عـــلـــى 
واملـــشـــاركـــة فـــي أوملـــبـــيـــاد أتــالنــتــا بــالــواليــات 

املتحدة األميركية في السنة نفسها.

نجم الجودو
ُيعد وسام أبو رميلة أحد أبطال الجودو في 
العاصمة  فــي  ولـــد  بــعــدمــا  املــحــتــلــة،  فلسطني 

ــعـــشـــق هـــــــذه الــــريــــاضــــة،  الــــــقــــــدس، لـــعـــائـــلـــة تـ
وبخاصة أن والــده خالد أبــو رميلة هو بطل 
فلسطني الــســابــق، ويــمــتــلــك خــبــرة كــبــيــرة في 
الـــتـــدريـــب، بــاإلضــافــة إلـــى عــمــلــه الــســابــق في 

اتحاد الجودو الفلسطيني.
ولـــدى وســـام شــقــيــقــان، األول أحــمــد والــثــانــي 
أبــرز العبي رياضة الجودو  عمرو، وهما من 
في فلسطني، ما يعني أن جميع أبناء الشعب 
الفلسطيني سيضعون آمالهم على وسام أبو 
رمــيــلــة، الـــذي ســيــشــارك فــي املــنــافــســات بــوزن 
الفلسطيني  الــنــجــم  كــيــلــوغــرامــا. وحــصــل   73
ــاب  ــقــ ــــن األلــ وســـــــام أبــــــو رمـــيـــلـــة عـــلـــى عـــــــدٍد مـ
املحلية، وشارك بمعظم املعسكرات الخارجية 
لــدورة  الجيد  االستعداد  أجــل  من  والداخلية، 
األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة، وجــــاء تــرشــيــحــه مـــن قبل 
االتحاد الدولي، بسبب امتالكه أعلى النقاط، 

وفقًا لتصنيف التضامن األوملبي.

الموهوب محمد حمادة
لفت الرّباع الفلسطيني محمد حمادة األنظار 
إليه في بطولة العالم للناشئني، التي أقيمت 
فــي أوزبــكــســتــان أخــيــرًا، بعدما سجل العديد 
ــًا فــي  مــــن األرقــــــــام املـــمـــيـــزة، كـــمـــا شــــــارك أيـــضـ
الــبــطــوالت الــدولــيــة واآلســيــويــة، مــا مكنه من 
الحصول على بطاقة لدورة األلعاب األوملبية 
فــي طــوكــيــو. وخـــاض املــوهــبــة محمد حــمــادة 
)19 عــامــًا(، ُمعسكرًا فــي قطر وروســيــا، حتى 
يستعد جيدًا ألوملبياد طوكيو، وبخاصة أنه 

يطمح إلى تجاوز الرقم الذي سجله في بطولة 
الــعــالــم لــلــنــاشــئــني األخـــيـــرة فـــي أوزبــكــســتــان، 

عندما استطاع الرّباع رفع 312 كيلوغراما.
يتمكن  بــأن  الفلسطيني  الفريق  بعثة  وتأمل 
الرّباع محمد حمادة من رفع 330 كيلوغراما 
الــخــطــف، و180  فــي  كيلوغراما  بــوزنــه، و150 
إلى  كيلوغراما بالنتر، لكنه يحلم بالصعود 

منصة التتويج، من أجل نيل إحدى امليداليات.

نجما السباحة
يزن  ومواطنها  نــور،  نادية  النجمان  يحلم 
أكــمــل وجــه  عــلــى  الـــبـــواب، بتمثيل فلسطني 
نــور معروفة  فنادية  السباحة،  ريــاضــة  فــي 
بــأنــهــا مـــن بــطــالت املــســافــات الــقــصــيــرة في 
هذه الرياضة، وتطمح إلى تحسني أرقامها 
األوملـــبـــيـــة  ــــاب  ــعـ ــ األلـ فــــي دورة  الــشــخــصــيــة 
طوكيو.  اليابانية  العاصمة  فــي  الصيفية 
أمـــا الــســبــاح يـــزن الـــبـــواب، املــقــيــم فـــي كــنــدا، 
جيد،  بشكل  فلسطني  بـــالده  تمثيل  فــيــريــد 
وبــخــاصــة أنـــه اســتــطــاع لــفــت األنـــظـــار إلــيــه 
بقوة في بطولة قطر العاملية للسباحة، التي 
املرتبة  عــام 2019، بعدما حصد  أقيمت في 

األولى في سباق الفراشة.

العداءة هناء بركات
في  بــركــات  هــنــاء  الفلسطينية  الـــعـــداءة  تقيم 
الواليات املتحدة األميركية، وهي من مواليد 
طولكرم عام 1999، ووالدها أحد أشهر العبي 
منتخب أميركا للهوكي، وشارك معه في دورة 
األلعاب األوملبية في لوس أنجليس عام 1984.

وتمتلك العداءة هناء بركات عددا من األوقات 
متر،  و400  و200،   ،100 سباقات  فــي  الجيدة 
ــــالل تــمــثــيــلــهــا لــجــمــاعــتــهــا فــي  ســجــلــتــهــا خــ
أنــهــا بطلة  الــواليــات املتحدة األمــيــركــيــة، كما 

في سباق 400 متر تتابع.

بطل يستغيث وعّداء محروم5 نجوم فلسطينيين وُحلم أولمبياد طوكيو

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــة« هـــو عــنــوان  ــبـ »32 مــيــدالــيــة أوملـ
يـــروي الــحــصــاد الــريــاضــي املــصــري، 
ــات  ــاركــ ــــخ مــــشــ ــاريــ ــ ــــالت تــ ــجـ ــ ــر سـ ــبــ عــ
األوملبية  الــــدورات  منافسات  فــي  »الــفــراعــنــة« 
خالل ما يقرب من 100 عام، ما بني 1928 إلى 
2021، صنعت خاللها مصر مجدها وريادتها 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي واألفـــريـــقـــي فـــي عــالــم 
دولة  أول  كونها  وبخالف  العاملية.  الرياضة 
عــربــيــة تحقق مــيــدالــيــة أوملــبــيــة، حـــازت مصر  
32 ميدالية، من بينها 7 ميداليات ذهبية و10 

ميداليات فضية و15 ميدالية برونزية.
ــهــــدت أولــــــى الــــــــــدورات األوملــــبــــيــــة حــصــدًا  وشــ
فــي  عــــــام 1928  ــــي  فـ املــــصــــريــــة  ــيـــات  ــيـــدالـ ــلـــمـ لـ
الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة أمـــســـتـــردام، حـــني تــوج 
ــال، وإبــراهــيــم  ــقـ الــســيــد نــصــيــر، بــطــل رفـــع األثـ
مــصــطــفــى، بــطــل املـــصـــارعـــة بــــأول مــيــدالــيــتــني 
ملــصــر والـــعـــرب فــي الـــــدورات األوملــبــيــة، وبــاتــا 
أسطورة في عالم رفع األثقال واملصارعة. وفي 
الدورة نفسها، حققت مصر فضية وبرونزية 
عبر فــريــد سميكة فــي ريــاضــة الــغــطــس. وفي 
أوملـــبـــيـــاد بـــرلـــني عــــام 1936، كــــان املـــوعـــد مع 
خضر  عبر  أخـــرى،  مصرية  ذهبية  ميداليات 
الــتــونــي، أســطــورة رفــع األثــقــال، وزمــيــلــه أنــور 
ــاع الــتــاريــخــي، وكــالهــمــا حــاز  ــربـ مــصــبــاح، الـ
مــيــدالــيــة ذهــبــيــة، فــيــمــا نــــال صــالــح سليمان 
ــع األثــــقــــال مـــيـــدالـــيـــة فـــضـــيـــة، وحــقــقــت  ــ فــــي رفـ
مــصــر مــيــدالــيــتــني بــرونــزيــتــني، عــبــر إبــراهــيــم 
شمس، وضيف إبراهيم في لعبة رفع األثقال، 
لــيــصــل اإلجـــمـــالـــي إلــــى 5 مـــيـــدالـــيـــات. وتــكــرر 
وحققت   ،1948 لندن  أوملبياد  في  السيناريو 
الرياضة املصرية وقتها 5 ميداليات جديدة، 
ولــكــن هــذه املـــرة »2 ذهــب و2 فضية وواحـــدة 
فــيــاض وإبــراهــيــم  بــرونــز«، حصدها محمود 
شــمــس )املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة( فــي رفـــع األثــقــال، 
وعـــطـــيـــة حــــمــــودة الـــــربـــــاع، ومـــحـــمـــود حــســن 
املــصــارع )املــيــدالــيــة الــفــضــيــة(، ونـــال املــصــارع 
إبراهيم عرابي ميدالية برونزية أخــرى. وفي 
عــام 1952، وتــحــديــدًا فــي أوملــبــيــاد هلسنكي، 
حققت مصر ميدالية واحــدة، وكانت ميدالية 
بـــرونـــزيـــة هــــذه املــــــرة، حــقــقــهــا املــــصــــارع عبد 
الراشد. وفي أوملبياد روما 1960، فاز املصارع 
عــثــمــان ســيــد بــمــيــدالــيــة فــضــيــة، ونــــال املــالكــم 
عــبــد املــنــعــم الـــجـــنـــدي املـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة، 
لتغيب شمس امليداليات بعدها ألكثر من 20 
ســنــة، حــتــى جــــاءت أوملــبــيــاد لـــوس أنــجــلــوس 
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هداية مالك حققت برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو )كيرليك كوردافيتسي/فرانس برس(

عالء أبو القاسم نال برونزية سالح الشيش في أولمبياد لندن )ألبيرتو بيزولي/فرانس برس(

الجماهير المصرية تمني النفس بميداليات جديدة )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/حمل العلم المصري أثار أزمة في البالد )الورينس غروثفيس

)Getty/كرم جابر حقق فضية في المصارعة بأولمبياد لندن )كاميرون سبينسر

)Getty( تطمح الجماهير الفلسطينية لرؤية نجومها بأولمبياد طوكيو

الـــتـــي شـــهـــدت حـــصـــول نــجــم الـــجـــودو   ،1984
امليدالية  التاريخي محمد علي رشــوان، على 
ــنــســى في 

ُ
الــفــضــيــة، بــعــد واقـــعـــة شــهــيــرة ال ت

الروح الرياضية. وفي عام 2004 عادت مصر 
لتضرب حضورًا مميزًا ال ُينسى حققت خالله 
ــع ذهــبــيــة لـــكـــرم جـــابـــر في  ــواقـ 5 مـــيـــدالـــيـــات بـ
املالكمة،  فــي  علي  ملحمد  وفضية  املــصــارعــة، 
و3 برونزيات ألحمد إسماعيل ومحمد السيد 
التايكوندو.  فــي  املــالكــمــة، وتــامــر بيومي  فــي 
ــام 2008، ضــمــن مــنــافــســات أوملــبــيــاد  وفــــي عــ
بكني، حققت مصر ميدالية من نصيب هشام 
مصباح فــي الــجــودو، وأخـــرى لبطلة األثــقــال 
عبير عبد الرحمن. وفي أوملبياد لندن 2012، 
عادت شمس امليداليات لترتفع، وتحرز مصر 
كــرم جابر في املصارعة،  ميدالية فضية عبر 
ــــي ســـالح  ــم فـ ــقــــاســ ــالء أبــــــو الــ ــعــ ــة لــ ــ ــزيـ ــ ــرونـ ــ وبـ
يحيى  وطـــارق  الرحمن  عبد  وعبير  الشيش، 
في رفع األثقال. وفي أوملبياد ريو دي جانيرو 
2016، حققت مصر 3 ميداليات برونزية عبر 
ــقـــال« وســــارة سمير  مــحــمــد إيــهــاب »رفــــع األثـ

»رفع األثقال« وهداية مالك »التايكوندو«.

في فضاء األولمبياد حديث أولمبي

الجدل  املقبلة،  القليلة  األيــام  املصرية خالل  األوملبية  اللجنة  ستحسم 
املــثــار حـــول مــن يــنــال شـــرف حــمــل الــعــلــم املــصــري خـــالل حــفــل افــتــتــاح 
أثير  الــذي  إلى فض االشتباك  اللجنة  أوملبياد طوكيو 2020. وتسعى 
مــؤخــرًا حـــول هــويــة رافـــع الــعــلــم املـــصـــري، الـــذي انــدلــع فــي الــكــوالــيــس، 
بعدما طالب اتحاد كرة اليد بمنح هذا الشرف لثاني مرة على التوالي 
أصبح  بعدما  اللعبة،  أسطورة  األحمر،  أحمد  املصري  املنتخب  لقائد 
أكبر رياضي على صعيد اللعبات الجماعية يشارك في األوملبياد في 
الــــ31، بخالف تحقيقه لقب هــداف مصر األول فــي بــطــوالت كأس  ســن 
إلى  العلم  إلــى منح شــرف حمل  األوملــبــيــة  اللجنة  وتميل  لليد.  العالم 
بطلة رياضية، وجرت املفاضلة في األيــام املاضية بني 3 العبات، هن، 
فريدة عثمان، بطلة العالم في السباحة، وهداية مالك، بطلة العالم في 

التايكوندو، وهادية حسني، بطلة مصر في الريشة.

على هامش األلعاب

لندن ـ العربي الجديد

عــاش عــدد مــن أبــطــال األوملــبــيــاد عــامــًا مليئًا 
األول  باألحداث، بعدما تعرض نجم قصتنا 
جيمس ديجيل للسرقة، وسارع إلى مطالبة 
الفاعلني بإعادة ميداليته الذهبية، فيما عّبر 
نجم قصتنا الثاني، عمر ماكليود، عن خيبة 

أمله من عدم مشاركته في أوملبياد طوكيو.
الــســابــق، البريطاني  وطــلــب نــجــم املــالكــمــة 
ــــدة الســــتــــعــــادة  ــاعـ ــ ــــسـ ــل، املـ ــيــ ــجــ جـــيـــمـــس ديــ
املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة األوملــبــيــة الــتــي فـــاز بها 
ــت من منزل 

َ
في أوملبياد بكني 2008، وُســِرق

والــديــه خــالل نهائي بطولة أوروبـــا 2020، 
مــســاء األحـــد املــاضــي، عــنــدمــا كـــان الجميع 
 بــمــتــابــعــة املـــــبـــــاراة الــــحــــدث بــني 

ً
مـــنـــشـــغـــال

منتخبي إيطاليا وإنكلترا.
كــشــف بــطــل الــــوزن املــتــوســط الــســابــق مــرتــني، 
تواجه  إنكلترا  كانت  بينما  وقــع  الــحــادث  أن 
إيــطــالــيــا فـــي نــهــائــي بــطــولــة أوروبــــــا، والــتــي 
الترجيح  بركالت  الثالثة«  »األســود  خسرها 
إلى  الواقعة  1-1، وتضاف هذه  التعادل  بعد 
األحداث السيئة التي رافقت لقاء النهائي في 

بريطانيا وكذلك إيطاليا.
ــة(، على  ــنـ )35 سـ وكـــتـــب ديــجــيــل صـــاحـــب الــــــــ
ــي فــــــي مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ حــــســــابــــه الـ
االجــتــمــاعــي »إنــســتــغــرام« رســالــتــه الــتــي جــاء 
فيها: »تعرض منزل والدي للسرقة. لقد حصل 
السارق على اثنني من ممتلكاتي املهمة وهي 

أخرى  وميدالية  األوملبية،  الذهبية  امليدالية 
للميدالية ألي شخص  قيمة  بــي. وال  خاصة 
آخــر غــيــري، وهــمــا إنــجــازان حققتهما خالل 
أي شخص  يفيدا  ولــن  املالكمة  في  مسيرتي 
آخـــــر«. وأضـــــاف الــبــطــل الــبــريــطــانــي ديــجــيــل 
»أنا مدمر، وأحتاج إلى استعادة ميدالياتي. 
هــل يمكن ألي شــخــص املــســاعــدة؟ مــن خــالل 
اإلبالغ عن أي معلومات لديه أتمنى مشاركة 
ــع«. وقـــد نشر  ــ هـــذا املــنــشــور عــلــى نــطــاق واسـ
 مصورًا يظهر السارق بصدد دخول 

ً
تسجيال

منزل والده، طالبًا املساعدة من أجل التعرف 
عليه، وإبالغ الشرطة املحلية عنه.

ــعـــاب  ــداء، عـــمـــر مـــاكـــلـــيـــود، بـــطـــل األلـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ أمـ
األوملبية 2016 في سباق 110 م حواجز، فعّبر 
الجمايكي،  االتــحــاد  الــشــديــد مــن  عــن غضبه 
وذلـــك خــالل املــؤتــمــر الصحافي الـــذي يسبق 
ــــه مــا زال يعاني 

ّ
ــدوري املـــاســـي، مــعــتــبــرًا أن ــ الـ

نفسانيًا بسبب القرارات األخيرة التي جعلته 
يغيب عن األوملبياد. لن يشارك البطل األوملبي 

في دورة طوكيو، التي ستقام خالل األسبوع 
الــيــابــانــيــة، بسبب عدم  العاصمة  فــي  الــقــادم 
نجاحه في تحقيق الرقم األدنى، الذي يسمح 
غاب  أن  بعد  النهائية،  املنافسات  بدخول  له 

عن املرحلة األخيرة من التصفيات.
موقع  نقلها  تصريحات  فــي  ماكليود،  وقــال 
الــفــرنــســي«: »مـــا زلـــت حزينًا  »ســـبـــورت 24« 
 للتأهل 

ً
 عادلة

ً
وأشعر أنه لم تتوفر لي فرصة

بـــســـبـــب الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي تــــم وضــــعــــه، وهـــو 
ه أسوأ ما رأيته على 

ّ
برنامج مضحك، كما أن

اإلطــــالق«. وغـــاب عمر مــاكــلــيــود، عــن امللتقى 
ما  وهــو  األوملبية،  لأللعاب  التأهيلي  األخير 
حرمه من املشاركة، إذ لم تقع برمجة ملتقى 
إضافي، يسمح للعدائني الذين لم يسنت لهم 

الحضور وتحقيق الرقم املطلوب.
وانتقد ماكليود البرنامج الذي حدده االتحاد 
الجمايكي إلجراء منافسات اليوم األخير من 
مــنــافــســات نصف  ــال »خــضــنــا  وقـ التصفيات 
الــنــهــائــي فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن الــلــيــل ثـــم مع 
فـــرض الـــبـــالد حــظــر الــتــجــول، لـــم نــتــمــكــن من 
الفندق،  إلــى  عدنا  الطعام حتى  على  العثور 

حيث وجدنا سلطة وحساء«.
عاًما،   27 العمر  من  البالغ  ماكليود  واختتم 
ــا بطل العالم فــي عــام 2017 

ً
والـــذي كــان أيــض

رقــم  أنـــه يمكنني تسجيل  »أعــتــقــدت  حــديــثــه 
ــم الــقــيــاســي  ــنـــي وتــحــطــيــم الــــرقــ قـــيـــاســـي وطـ
العاملي بعد املستوى املذهل الذي كنت أملكه 

ولكنني حرمت من ذلك«.

طلب نجم المالكمة، 
جيمس ديجيل، مساعدته 

لكشف سارق ميدالياته

يستعد نجوم فلسطين 
لتمثيل بالدهم للمرة 

السابعة في األولمبياد

بأولمبياد 
بكين حصدت 
عبير عبد 
الرحمن فضية 
باألثقال 
)جونغ يون/
فرانس برس(

محمد 
إيهاب حصد 
برونزية رفع 
األثقال في 
ريو )سكوت 

)Getty/هارلين

جدل حول حمل العلم المصري

Friday 16 July 2021 Friday 16 July 2021
الجمعة 16 يوليو/ تموز 2021 م  6  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2510  السنة السابعة الجمعة 16 يوليو/ تموز 2021 م  6  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2510  السنة السابعة



رياض الترك

ــــب األوملــــــبــــــي  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ُيـــــــــشـــــــــارك املـ
ــنـــافـــســـات كـــرة  ــانــــي فــــي مـ ــبــ اإلســ
القدم في أوملبياد طوكيو 2020، 
أبـــرز املنافسني على  الـــذي ُيعتبر مــن  وهــو 
القوية  تشكيلته  بسبب  الذهبية  امليدالية 
ميزين الذين يملكهم، خصوصًا 

ُ
والنجوم امل

الذين شاركوا في منافسات بطولة »يورو 
2020«، تحت قيادة املدرب لويس إنريكي.

وسيقود املنتخب األوملبي اإلسباني املدرب 
سيستفيد  الـــــذي  فــويــنــتــي،  ال  دي  لـــويـــس 
الالعبون  كسبها  التي  الكبيرة  الخبرة  من 
الــشــبــاب مــن خـــالل املــشــاركــة فــي الــبــطــوالت 
الــدولــيــة وخــصــوصــًا مــنــافــســات »الـــيـــورو« 
ــيـــرة، مــا يــمــنــح »ال فــوريــا روخــــا« قــوة  األخـ

كبيرة في منافسات الصغار.

مواهب ُمميزة
يملك املنتخب األوملبي اإلسباني مجموعة 
ــة الـــتـــي قـــدمـــت أخـــيـــرًا  ــابـ ــن املــــواهــــب الـــشـ مــ
مستوى الفتًا في املالعب األوروبية العاملية 
»يــــــورو 2020«، وهــي  بــطــولــة  فـــي  وكـــذلـــك 
املـــواهـــب الــتــي صــنــعــت الـــفـــارق مـــع املــــدرب 
لــويــس إنــريــكــي، وســاهــمــت فــي الــتــأهــل إلى 

الدور نصف النهائي من البطولة الكبيرة.
وسيكون في حراسة املرمى أوناي سيمون 
)24 ســنــة(، الـــذي خـــاض مــنــافــســات بطولة 
»يــــورو 2020« كــحــارس أســاســي، فــي وقــت 
سيضم خط الدفاع أوسكار مينغيزا، الذي 
قــــدم مــســتــوى ُمــمــيــزًا مـــع فــريــقــه بــرشــلــونــة 
في املوسم املاضي، وإلــى جانبه هناك باو 
توريس، الذي شارك أساسيًا في »اليورو« 
أيضًا. وهناك املدافع الشاب إريك غارسيا، 

إسبانيا األولمبي
نجوم مميزون

على  للمنافسة  المرشحين  أبرز  من  األولمبي  اإلسباني  المنتخب  سيكون 
الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020، 
في  األندية  أفضل  مع  يلعبون  مميزين  نجومًا  تضُم  التي  للتشكيلة  نظرًا 

العالم، ومعظمهم شاركوا في بطولة »يورو 2020«

3031
رياضة

تقرير

فـــريـــق  ـــع  مــ األول  مـــوســـمـــه  الــــــــذي ســـيـــبـــدأ 
ــارك تــحــت قــيــادة  بــرشــلــونــة، وهـــو الــــذي شــ
لـــويـــس إنـــريـــكـــي فـــي الــبــطــولــة األوروبــــيــــة. 
ــوا يــمــلــكــون خــبــرة  ــاتـ ــعـــون بـ ــدافـ وهــــــؤالء املـ
الكبيرة  األندية  مع  املشاركة  بسبب  كبيرة 
فــي املــوســم املــاضــي. فــي املقابل، يضُم خط 
ــــذي نــــال جــائــزة  الـــوســـط الــنــجــم بـــيـــدري، الـ
أفضل العب شاب في بطولة »يورو 2020«، 
وســتــكــون الــعــني عــلــيــه فـــي مــنــافــســات كــرة 
القدم األوملبية، ألنه من بني أفضل املواهب 
اإلســبــانــيــة الــشــابــة حــالــيــًا، والــــذي قـــدم مع 
فــريــق بــرشــلــونــة مــســتــوى رائــعــًا فــي جميع 
املـــنـــافـــســـات، وأمـــســـى ركـــيـــزة أســـاســـيـــة في 

تشكيلة املدرب الهولندي رونالد كومان.
وإلى جانب بيدري، هناك داني سيبايوس، 
فــي خط  كــارلــوس سولير، ميكيل ميرينو، 
الــوســط، وهــم قـــادرون على صناعة الفارق 
الكبيرة  خبرتهم  بسبب  امللعب  أرض  على 
مــع األنــديــة الــتــي يلعبون معها. وفــي خط 
أسينسيو،  مــاركــو  هناك  الــهــجــوم، سيكون 
ــــال وبـــرايـــن جــيــل، ولــكــن  ــارزابـ ــ ومــيــكــيــل أويـ
أفـــضـــل مـــوهـــبـــة فــــي خــــط هـــجـــوم املــنــتــخــب 
اإلسباني األوملبي هو داني أوملو، واألخير 
ــرًا فــــي »يـــــــورو 2020«،  ــاهــ بــ قـــــدم مـــســـتـــوى 
وتفوق في خط الوسط على نجوم كبار في 

دور املجموعات واألدوار اإلقصائية.

أرقام ُمميزة للشباب في »اليورو«
صنع الالعبون الشباب الفارق مع منتخب 
فــي »يــــورو 2020«، وأنــهــوا  إســبــانــيــا األول 
البطولة بأرقام ُمميزة متفوقني على نجوم 
املشاركة،  املنتخبات  أفضل  كبار لعبوا مع 
ومـــنـــهـــم بـــشـــكـــل خـــــاص الـــنـــجـــمـــان بـــيـــدري 
ــلــــذان أبـــدعـــا فـــي تشكيلة  ودانــــــي أوملــــــو، الــ

املدرب لويس إنريكي.
فعلى صعيد صناعة األهــداف، احتل داني 
أوملو )23 سنة(، املركز الثالث، بعد صناعته 
ثالثة أهداف ملنتخب إسبانيا في البطولة، 
وعلى صعيد التسديدات، احتل أوملو املركز 
مباراة  التسديدات في  عــدد  لناحية  الــرابــع 
واحدة )معدل 1.4(، مع اإلشارة إلى أن أوملو 
أيضًا احتل املركز الـ13 في قائمة التمريرات 

املفتاحية )معدل 2 في كل مباراة(.
ــفـــــرص، حــــل أوملــــو  ــلـــق الـــ ــلــــى صـــعـــيـــد خـ وعــ
وصــيــفــًا بــرصــيــد 4 فـــرص مــخــلــوقــة، خلف 
املــهــاجــم الــويــلــزي غــاريــث بــيــل، الـــذي خلق 
5 فــــرص. أمـــا عــلــى صــعــيــد الــتــمــريــر، فــجــاء 
إريـــك غــارســيــا فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة برصيد 
93 تمريرة دقيقة في كل مباراة، باإلضافة 
للنجم بيدري الذي صنع 70 تمريرة دقيقة 
ــبـــاراة. فــي املــقــابــل، يــحــتــل بــيــدري  فــي كــل مـ
أكثر مسترجعي  الخامس في قائمة  املركز 
ــاراة(،  ــبــ الـــكـــرة فـــي الــثــلــث األخـــيـــر )7 كـــل مــ
وهـــو مــا يــؤكــد عــلــى قــيــمــة بــيــدري فــي خط 
ــذا، وصــنــع  ــ ــًا. هـ ــيـ الـــوســـط هــجــومــيــًا ودفـــاعـ
املدافع الشاب باو توريس هدفًا أيضًا خالل 

املباريات التي لعبها.

الميدالية الذهبية الثانية؟
يــســعــى الـــجـــيـــل اإلســـبـــانـــي الــــشــــاب لــتــقــديــم 
مستوى قوي وُمميز في منافسات كرة القدم 

حققت إسبانيا 
الميدالية الذهبية في 

نسخة أولمبياد 1992

ريال مدريد يختتم سنته المالية بـ874 ألف يورو ربحا
أعلن فريق ريال مدريد أنه أنهى السنة املالية 2021/2020 بأرباح بلغت 874 ألف يورو 
كان  وبعدما  يــورو.  مليون  بقيمة 300  فيروس كورونا  الدخول بسبب  تراجع  رغــم 
لدى املؤسسة التي يترأسها فلورنتينو بيريز دين صاف قدره 240 مليون يورو في 
موسم 2020/2019، بات حاليًا 46 مليون يورو في موسم 21/2020. باإلضافة إلى 
ذلك، أفاد النادي في بيان رسمي أن لديه صافي ثروة بقيمة 534 مليون يورو فضال 
عن خزينة بقيمة 122 مليون يورو بحلول 30 حزيران/يونيو 2021. وأوضح النادي 
أن »آثار األزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا والتي بدأت في آذار/مــارس من 
العام املاضي، امتدت طوال العام املالي 2021/2020، وكان من الضروري إقامة جميع 
املباريات دون جمهور. وتسبب هذا في خسارة دخول في جميع مجاالت العمل، ال 
سيما في امللعب، إذ بات ال يوجد دخل من حضور املباريات«. وفي ظل تدابير االدخار 
مدريد  ريــال  يغلق  الصحية،  األزمــة  الدخول بسبب  انهيار  لتعويض  تبنيها  تم  التي 
وبالتالي  الضرائب،  دفــع  بعد  يــورو  ألــف  قدرها 874  بــأربــاح  املالية 21/2020  السنة 
فإن النادي امللكي »سيكون واحدًا من األندية الكبرى القليلة في أوروبا التي لم تتكبد 

خسائر خالل هذين العامني«.

باكا: سنعمل من أجل اللعب في بطوالت أوروبا
إنه  تقديمه  إلــى فريق غرناطة خــالل  املنضم مؤخرًا  باكا،  الكولومبي، كارلوس  قــال 
الفريق  غــرنــاطــة وإن  نـــادي  فــي  تــواجــده  ــداف خــالل  واألهــ للمساهمة بخبرته  يتطلع 
سيعمل من أجل الوصول إلى املنطقة املؤهلة للبطوالت األوروبية. وقال العب ميالن 
الود الذي  وإشبيلية وفياريال السابق )35 سنة(: »أود أن أشكر أسرة غرناطة على 
قدموه في األيام القليلة السابقة ملجيئي هنا، أنا سعيد وأشعر باالرتياح«. وأضاف أن 
أكثر ما حفزه للتوقيع لغرناطة هو »الرغبة والطموح املتواجد لدى قادة النادي وجهازه 
الفني. وليس سرًا، أنه استمر منذ الصعود إلى الدرجة األولى في التطور موسمًا تلو 
اآلخر. أنا هنا ألساهم في االستمرار في هذا الطريق وآمل أن يساعدنا الرب في أن 

تسير كل األمور على نحو سليم«.

تستسيباس يستهل مشواره بالفوز في هامبورغ
الدور  األملاني، دومينيك كويبكفر، في  اليوناني، ستيفانوس تستسيباس، على  فاز 
ثمن النهائي ببطولة هامبورغ للتنس، وفاز تستسيباس باملباراة بنتيجة )7 - 6(، )7 
- 2( و)6 - 3( في ساعة و45 دقيقة. وكان الالعب اليوناني قد وصل لنهائي النسخة 
الجاري،  البطولة نهاية األسبوع  البطولة، وإذا ما فاز تستسيباس بهذه  السابقة من 
ترتيب  في  حاليا،  الثالث  املصنف  نــادال،  رافاييل  اإلسباني  يتجاوز  أن  املمكن  فمن 

العبي التنس املحترفني.

فالنسيا سيواجه ميالن في بطولة نارانخا الودية 
ضمن التحضير للموسم الجديد

أكد فريق فالنسيا أن فريق ميالن سيكون منافسه في بطولة كأس نارانخا الودية 
التي ينظمها على ملعبه، ميستايا، ضمن 7 مباريات سيخوضها قبل بدء منافسات 
الدوري اإلسباني في املوسم الجديد. وسيلعب فريق »الخفافيش« ألول مرة في مرحلة 
أمــام فياريال في بلدة  الجمعة  بـــورداالس مساء  إمــرة خوسيه  ما قبل املوسم تحت 

أوليبا، التي يقيم فيها معسكره منذ االثنني املاضي.
مدينة  فــي  بوتشاديس  أنطونيو  ملعب  على  املقبلتني  مباراتيه  فالنسيا  وسيلعب 
باتيرنا الرياضية، إذ سيواجه أتلوميتوس اليوناني وكارتاخينا اإلسباني يومي 21 
مورثيا،  في  الثاني  التحضيري  إطــار معسكره  وفــي  التوالي.  على  تموز/يوليو  و24 
سيواجه فالنسيا ريال سرقسطة في 28 تموز على ملعب »بيناتار أرينا« في منطقة 
سان بيدرو ديل بيناتار وفي 30 من نفس الشهر سيعود إلى بوتشاديس ملواجهة 
قام مباراة فالنسيا أمام ميالن على ملعب 

ُ
ليفانتي. وفي الرابع من آب/أغسطس، ست

الذي  املشهد  نفس  إعــادة  يعني  ما  الــوديــة،  البطولة  من   49 النسخة  في  »ميستايا«، 
تكرر بني الفريقني في 2014 ضمن نفس املنافسة، التي انتهت بفوز أصحاب األرض 

)2 - 1( آنذاك.

قتيبة خطيب

وافق النجم الشاب أدريــان فاين، قائد خط وسط نادي بايرن 
ميونخ، على الرحيل على سبيل اإلعــارة في سوق االنتقاالت 
حديثًا  الصاعد  فـــورت  غرويتر  فــريــق  إلــى  الحالية،  الصيفية 
الــقــدم، مــن دون الكشف  ــدوري األملــانــي لكرة  الـ إلــى منافسات 
عــن القيمة املــالــيــة للصفقة. وُيــعــد أدريــــان فــايــن أحـــد مــواهــب 
الكروية  الذين يعمل على صقل مواهبهم  نــادي بايرن ميونخ 
مــن خـــالل إعــارتــهــم إلـــى الــفــرق األوروبـــيـــة، ويــمــتــد عــقــد قائد 
خط الوسط مع العمالق »البافاري« حتى عام 2023، لكنه بدا 

األملــانــي،  الـــدوري  فــي  للغاية لخوض تجربة جــديــدة  متحمسًا 
بعدما قضى موسمًا رائعًا مع أيندهوفن الهولندي.

ولد أدريان فاين في مدينة ميونخ األملانية بـ18 من شهر مارس/ 
الــقــدم وهــو فــي سن  آذار عــام 1999، وبـــدأ مسيرته فــي كــرة 
الرابعة من عمره، عندما قرر والــده ضمه إلى نــادي هيليوس 

داجلفينغ في مسقط رأسه باملدينة األملانية عام 2003.
وفي عام 2005، قررت إدارة نادي »تي إس في« ميونخ 1860 
أحــد كشافي  أنظار  لفت  استطاع  الــذي  الصغير،  الالعب  ضم 
الــعــمــالق »الــبــافــاري«، مــا جعله يــتــواصــل مــع اإلدارة مــن أجل 
املــوهــبــة الــصــاعــدة، الــتــي تــوقــع لــهــا مستقبال كــبــيــرا فــي عالم 

»الساحرة املستديرة«.
ونجحت إدارة بايرن ميونخ بإقناع فاين باالنتقال إلى صفوف 
فريق الشباب في عام 2006، واستمر بصقل موهبته الكروية 
حــتــى وصـــل إلـــى الــفــريــق االحــتــيــاطــي لــلــعــمــالق »الـــبـــافـــاري«، 
ليشارك معه في 27 مباراة، ويسجل هدفًا وحيدًا في موسم 
2018/2017. لكن فاين أراد لعب دور رئيسي مع الفريق األول 
الــذي جعل اإلدارة تقنعه بأنه سيجد  في بايرن ميونخ، األمــر 
مكانًا في املستقبل، شرط اتباع التعليمات واملوافقة على عقد 
اإلعــارة املقدم من »إس إس في ريغنسبورغ«، الــذي يلعب في 

منافسات الدرجة الثانية في أملانيا بموسم 2019/2018.
ولــعــب فــايــن مــع »إس إس فــي ريــغــنــســبــورغ« فــي 21 مــبــاراة، 
بايرن ميونخ  إدارة  أن  إال  أي هــدف،  لم يستطع تسجيل  لكنه 
عادت إلى إعارته لفريق هامبورغ، الذي خاض معه 31 مباراة 
الــبــطــوالت، أحــرز فيها هدفًا وحــيــدًا سجله فــي شباك  بجميع 
شــتــوتــغــارت. ومــع بــدايــة مــوســم 2021/2020، عــاد فــايــن إلى 
الــفــريــق األول،  لــم يلعب نهائيًا مــع  بــايــرن مــيــونــخ، لكنه  نـــادي 
إلى  اإلدارة  الــذي دفــع  األمــر  الفريق،  الكبار في  النجوم  بسبب 
إقناعه بالرحيل على سبيل اإلعارة لنادي أيندهوفن الهولندي 
في سوق االنتقاالت الشتوية، ليشارك معه في 10 مواجهات 

ويسجل هدفًا وحيدًا.
ومـــع نــهــايــة عــقــده مــع أيــنــدهــوفــن، رفــضــت إدارة بــايــرن فكرة 
بــالــذهــاب على  مــجــددًا  فــايــن  لتقنع  نهائيًا،  عــقــده  عــن  التخلي 

سبيل اإلعارة لغرويتر فورت.

أدريان فاين

على هامش الحدث

رفضت إدارة بايرن ميونخ التخلي عن خدمات موهبتها أدريان فاين، 
لصالح أيندهوفن الهولندي، لكنها وافقت على إعارته لغرويتر فورت

بيدري وداني 
أولمو أفضل 
نجوم المنتخب 
اإلسباني 
)Getty( األولمبي

هل يُتابع فيرستابن عروضه القوية هذا الموسم 
)Getty(

األوملبية، وبالتالي محاولة تحقيق امليدالية 
الــذهــبــيــة الــثــانــيــة بــعــد اإلنــجــاز الـــذي تحقق 
تــــكــــرار ســيــنــاريــو  ــــام 1992، وتـــجـــنـــب  فــــي عـ
نسختي 1920 و2000، بعدما خسر املنتخب 

اإلسباني املباراة النهائية وحل وصيفًا.
املجموعة  في  اإلسباني  املنتخب  وُيــشــارك 
ــبـــات مـــصـــر،  ــتـــخـ ــنـ ــثــــة إلـــــــى جــــانــــب مـ ــالــ ــثــ الــ
األرجــنــتــني وأســتــرالــيــا، ويــبــدو أن الــتــأهــل 
إلــى الـــدور ربــع النهائي فــي املــتــنــاول نظرًا 
ـــمـــيـــزة والــــفــــوارق الــفــنــيــة بني 

ُ
لــلــتــشــكــيــلــة امل

ــبـــانـــي عــلــى مــنــتــخــب إيــطــالــيــا بــهــدف  اإلسـ
النهائي  الــــدور نــصــف  إلـــى  نظيف ووصـــل 
ــفــــوق مـــجـــددًا  ــا، وتــ ــانــ ــة مــنــتــخــب غــ ــهـ ملـــواجـ
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ ــي املــ بــهــدفــني نــظــيــفــني. وفــ
حقق 

ُ
فازت إسبانيا على بولندا )3 – 2(، لت

امليدالية الذهبية األولى في التاريخ.
بينما في نسخة أوملبياد عام 2000، نافس 
الثانية  املــجــمــوعــة  فــي  اإلســبــانــي  املنتخب 
وحل وصيفًا برصيد 6 نقاط متساويًا مع 
املتصدر منتخب تشيلي الذي جمع الرصيد 

ــبـــات املـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي  ــتـــخـ ــنـ إســـبـــانـــيـــا ومـ
ستلعب ضدها في الدور األول.

ـــــوج فيها 
ُ
ت الـــتـــي  ــام 1992،  عــ نــســخــة  ــي  وفــ

املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي األوملــــبــــي بــاملــيــدالــيــة 
ــذهـــبـــيـــة، تــــصــــدر مــجــمــوعــتــه بـــرصـــيـــد 6  الـ
الوصيف،  نقاط متقدمًا على منتخب قطر 
الــذي جمع 3 نقاط، ومنتخب مصر الثالث 
الـــذي جمع نقطتني، فــي حــني حــل منتخب 
كولومبيا في ذيل املجموعة برصيد نقطة.

وفـــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، تــفــوق املنتخب 

نـــفـــســـه، وفـــــي الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي تــفــوق 
إيطاليا  منتخب  عــلــى  اإلســبــانــي  املنتخب 
النهائي  الـــدور نصف  بــهــدف نظيف، وفــي 
تفوق منتخب إسبانيا على منتخب أميركا 
)3 – 1(، وفي النهائي تعادل مع الكاميرون 
)2 – 2(، ثم خسر بركالت الترجيح )5 – 3(.

مع اإلشارة إلى أن إسبانيا أنهت مشاركتها 
فـــي نــســخــة أوملـــبـــيـــاد 1996 فـــي الـــــدور ربــع 
في  املجموعات  النهائي، وخرجت من دور 
نسخة أوملبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

جائزة بريطانيا الكبرى: وجه رياضي
فيرستابن و »الضربة القاضية«

يسعى سائق فريق »ريــد بــول«، الهولندي 
ماكس فيرستابن لتوجيه »ضربة قاضية« 
لــلــبــريــطــانــي لـــويـــس هـــامـــيـــلـــتـــون فــــي عــقــر 
مرسيدس،  ولفريقه  جماهيره  وأمـــام  داره 
فــي وقـــت يــأمــل »الــســيــر« بـــالـــرّد عــن طريق 
الــعــودة إلـــى ســكــة االنــتــصــارات عــلــى حلبة 
ســلــيــفــرســتــون، الـــتـــي تــســتــضــيــف املــرحــلــة 
العاشرة من بطولة العالم للفورموال واحد 

يوم األحد، وتبدأ بالتجارب الُحرة اليوم.
ــاكـــس« فـــي ســـن الـــــ 23 عــامــًا  ويـــمـــر »مـــــاد مـ
بمرحلة تفوق متسلحًا بأداء سيارته على 
إلــى فــوزه  الــتــي تشير  الحلبة وبــإنــجــازاتــه 
فــي الــســبــاقــات الــثــالثــة األخــيــرة فــي فرنسا 
على  قبضته  محكمًا  والــنــمــســا،  وســتــيــريــا 
صدارة السائقني برصيد 182 نقطة وبفارق 

32 عن هاميلتون.
ــم يـــكـــتـــِف فـــريـــق »ريــــــد بــــــول« بـــمـــا يــفــعــلــه  لــ
ـــل ســيــطــر عـــلـــى الـــســـبـــاقـــات  فـــيـــرســـتـــابـــن، بـ
ــــث إلـــــــــى جــــانــــب  ــيـ ــ الــــخــــمــــســــة األخــــــــيــــــــرة حـ
ــاز زمــيــلــه الـــوافـــد  ــتـــصـــارات الــهــولــنــدي فــ انـ
الـــجـــديـــد املــكــســيــكــي ســيــرخــيــو »تــشــيــكــو« 
بــيــريــس بــلــقــب جــائــزة أذربــيــجــان الــكــبــرى، 
املــركــز األّول فــي شـــوارع باكو  ليرفع كــأس 
فيرستابن  حققه  ملــا  مشابه  سيناريو  فــي 
قبله فــي شــــوارع اإلمــــارة مــونــاكــو، الجولة 

الخامسة من املنافسات، وقادت هذه األرقام 
الــحــظــيــرة الــنــمــســاويــة إلـــى صــــدارة ترتيب 
الــصــانــعــني، حــيــث تــتــقــدم عــلــى مــرســيــدس 

بفارق 44 نقطة )286 مقابل 242(.
رغــــم كـــل مـــا تـــقـــدم، اعـــتـــرف فــيــرســتــابــن أن 
هاميلتون، ما يزال في سن الـ 36 عامًا، البطل 
بــه، خصوصًا على  املتوج والخطر املحدق 
البريطاني  حقق  سليفرستون.  فــي  أرضـــه 
رقمًا قياسيًا في عدد االنتصارات )7( على 
الحلبة الــواقــعــة فــي وســـط إنــكــلــتــرا، والــتــي 
كانت قديمًا عبارة عن مطار عسكري إبان 
أن  املــتــوقــع  مــن  إذ  الثانية،  العاملية  الــحــرب 
ألــف متفرج بعد  السباق األحــد 140  يتابع 

قرار فتح األبواب أمام الجماهير.
وأثــنــى فــيــرســتــابــن عــلــى بــطــل الــعــالــم سبع 
 »أحترم كثيرًا لويس هاميلتون 

ً
مرات قائال

ــم بــه«. 
ّ
ونــحــن ال نــأخــذ أي شـــيء كــأمــر مــســل

وتــابــع »نــتــعــامــل مــع كــل ســبــاق عــلــى حــدة، 
ولكن بالتأكيد، آمل في أن أعود من السباق 
نقطة«. وجديد جولة سيلفرستون   29 مع 
ــاق »ســـبـــريـــنـــت«  ــبــ ــمــــاد ســ ــتــ ــام اعــ ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
ــداًل مــن الــتــجــارب الرسمية  لــلــمــرة األولــــى بـ
ــضــاف نـــقـــاط الــســبــاق، 

ُ
االعـــتـــيـــاديـــة، إذ ســت

إلى النقاط الـ 25 التي تمنح للفائز باملركز 
األّول، ونقطة أسرع لفة خالل السباق.

وسُيقام السباق القصير السبت ظهرًا، على 
غــــرار الــتــجــارب الــتــقــلــيــديــة، عــلــى أن يــكــون 
الــفــيــصــل فــــي تـــقـــريـــر خــــط انــــطــــالق ســبــاق 
األحد )52 لفة(، وتأتي خطوة املشرفني على 
البطولة العاملية باعتماد سباق »سبرينت« 
ضمن إطار زيادة االستعراض وجذب املزيد 
من الجماهير الشابة، حيث سيمنح األسرع 
ثالث نقاط، والثاني نقطتني والثالث نقطة 

واحدة.
وسيستغرق السباق القصير بمسافة 100 
كــلــم مـــن دون تـــوقـــف قـــرابـــة نــصــف ســاعــة، 
علمًا أن تحديد مراكز املنطلقني فيه سيتم 
من خــالل فترة تجارب تأهيلية ملــدة ساعة 
تقسم إلى ثالثة أجزاء الجمعة ظهرًا، لتحل 
بداًل من الفترة الثانية للتجارب الحرة. هذا 
الــفــرق ســاعــة فقط  يعني، أنــه سيتاح أمـــام 
من التجارب الحرة الجمعة من أجل إيجاد 
أفضل معايير الضبط للسيارات لتتناسب 
الحلبة. وستكرر تجربة سباق  ظــروف  مع 
الـــ »ســبــريــنــت« فــي جــائــزة إيطاليا الكبرى 
وثــالــثــة لــم تــحــدد ُبــعــد، فــي وقـــت الحـــق من 

العام الحالي. 
)فرانس برس(

Friday 16 July 2021 Friday 16 July 2021
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كنيسة األقيصر
بين الكثبان وللخراب

كربالء ـ وليد الصالحي

عــلــى بــعــد نــحــو 70 كــيــلــومــتــرًا من 
ــــاء، جــنــوبــي  ــربــ ــ مــــركــــز مـــديـــنـــة كــ
الـــــعـــــراق، تـــقـــع بــــن تـــــال وكــثــبــان 
ــيـــة، فــــي واحــــــة عــــن تـــمـــر، إحــــــدى أبــــرز  ــلـ رمـ
املــعــالــم الــتــاريــخــيــة املــكــتــشــفــة فـــي املــنــطــقــة، 
وهـــي كنيسة األقــيــصــر، الــتــي يــعــود تــاريــخ 
للمياد. ورغــم  الخامس  الــقــرن  إلــى  بنائها 
حــقــيــقــيــة  ــــاوالت  ــــحـ مـ أي  أن  إال  أهـــمـــيـــتـــهـــا، 
إلضافة الكنيسة على الئحة املواقع األثرية 
لم  عليها،  الحفاظ  العمل على  أو  العراقية، 
تــجــر لــغــايــة اآلن بــحــســب خـــبـــراء وبــاحــثــن 
الجديد«،  »العربي  إلــى  تحدثوا  كرباء  في 
كموقع  الكنيسة  إلــى  االلتفات  أهمية  حــول 
أثري موغل بالقدم، وتكاد تكون األقدم في 
شف موقع الكنيسة من 

ُ
العراق املكتشف. اكت

آثــار عراقين نهاية سبعينيات  قبل خبراء 
القرن املاضي، وتعد فعليًا آخر االكتشافات 
ــقـــة، وجـــــــرى تـــوثـــيـــق جــمــلــة  ــلـــك املـــنـــطـ فــــي تـ
دراســات حولها، تشير إلى أنها شيدت في 
الــقــرن الــخــامــس لــلــمــيــاد، مــن قــبــل الطائفة 
النسطورية في ظل دولة املناذرة اللخمين. 
يــطــلــق عليها حاليًا  الــتــي  الــكــنــيــســة،  تــضــم 

يلقي كل مسؤول اللوم على اآلخر في ما يخص إهمال المبنى )العربي الجديد(

كــنــيــســة األقــيــصــر )تــصــغــيــر لــكــلــمــة قــصــر(، 
قاعة ضخمة وممّرًا في الوسط، مع ما يبدو 
أنـــهـــا كـــراســـي مــبــنــيــة لــلــمــصــلــن، مـــع غــرف 
عــلــى الــجــوانــب ومــمــرات لــلــمــشــاة، وتنتهي 
بــمــحــراب فــي نهاية املــمــر، يتجه رأســـه إلى 
بــيــت املـــقـــدس، وهــــو نــفــس االتـــجـــاه ملــقــدمــة 
الكنيسة التي تنحرف قليا باتجاه الشمال 
الكنيسة على  بنيت  القدس.  الغربي، حيث 
ــو الـــبـــنـــاء الــعــراقــي  الـــطـــابـــوق املـــفـــخـــور، وهــ
الرافدين  القديم في جميع حضارات وادي 
واآلشــوريــة،  والسومرية  واألكــديــة  البابلية 
ــرة. كــمــا  ــأخــ ــتــ ــارات املــ وصـــــــواًل إلـــــى الــــحــــضــ
ــــود مـــدفـــن فــي  كــشــفــت الــتــنــقــيــبــات عــــن وجــ
محيط الكنيسة وقبو تحت األرض، وتظهر 

كتابات بالسريانية على بعض الجدران.
ــعـــرض املــــوقــــع بـــعـــد االحــــتــــال األمـــيـــركـــي  تـ
مــن قبل  إلــى عمليات عبث واســعــة  للعراق 
الكنوز،  عن  بالبحث  ومهووسن  لصوص 
إلــى تخريب  الكنيسة وحــرمــهــا  وتــعــرضــت 
وحـــفـــر ونـــبـــش مــــن قـــبـــل تـــلـــك الـــعـــصـــابـــات. 
لـــم تــقــدم أي مـــن الــحــكــومــات  ولــغــايــة اآلن، 
املــتــعــاقــبــة فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــمـــانـــي عــشــرة 
املــاضــيــة أي مـــبـــادرة لــلــحــفــاظ عــلــى املــوقــع، 
وإزالة التشوهات منه أو منع العبث به، بما 

في ذلــك تخصيص قــوة أمنية ملنع وصول 
اللصوص إلى املكان.

ويــقــول الخبير األثــــري فــي مــديــنــة كــربــاء، 
مـــاجـــد الـــخـــيـــاط، فـــي حـــديـــث إلــــى »الــعــربــي 
يزورها  كــان  األقيصر  كنيسة  إن  الجديد«، 
الكثير من املسيحين العراقين في كل عام، 
السنوات  في  لكن،  فيها.  القداس  ويقيمون 
إليها  لم يعد يصل  األخيرة بعد االحتال، 
أحــد بسبب اإلهــمــال الـــذي أنهكها مــن قبل 

الجهات املعنية وجعلها مهجورة.
ــيـــســـة مــــهــــددة  ــنـ ــكـ الـ الــــخــــيــــاط أن  ــــح  يـــــوضـ
بـــاالنـــدثـــار تــمــامــًا، وإذا لـــم تــتــوفــر جــهــود 
إذ  للغاية،  األمـــور سيئة  تكون  قــد  عاجلة، 
أقــل تقدير  لها على  ال توجد حتى حماية 
مـــن عــصــابــات الــحــفــر، رغــــم أنــهــا مـــن أقـــدم 
ــــط. يــتــابــع: »ال  الــكــنــائــس فــي الــشــرق األوسـ
إضافة  على جدرانها،  الكتابات  آثــار  تــزال 
ــو مــرتــفــع عـــن بــاقــي  إلـــى وجــــود املـــذبـــح وهـ
أرضية الكنيسة، ومن الجيد أن يكون هناك 
تسليط لــلــضــوء مــن قــبــل وســيــلــة إعــامــيــة 
فــــوات األوان«. وبــعــد عـــدة مــحــاوالت  قــبــل 
للتواصل مع املسؤولن في بغداد للتعليق 
على الخطر الذي يتهدد هذا املوقع األثري 
املهم، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لـــ
إن املــــوقــــع مــــن مـــســـؤولـــيـــة ديـــــــوان الـــوقـــف 
املسيحي، وهو ما نفاه مسؤول في الديوان 
يــتــم تسليمه  أثـــــري ولــــم  املـــوقـــع  إن  وقـــــال 

للديوان من هيئة اآلثار.
في املقابل، قال مدير دائرة آثار كرباء، أحمد 
الـــجـــديـــد«، إن كنيسة  »الــعــربــي  لـــ الــعــابــدي 
اآلن ضمن الئحة  لغاية  تــدرج  لــم  األقيصر 
ــم سعينا  ــ ــاف: »رغـ ــ ــ ــراقـــي. وأضـ ــعـ الــــتــــراث الـ
املركزية  الحكومية  للجهات  ومــنــاشــداتــنــا 
إال  الكنيسة،  ترميم  لــغــرض  أمـــوال  لتوفير 
الــجــهــات تتجاهل دعــواتــنــا بحجة  أن هــذه 
عدم توفر األموال في خزينة الدولة«، مبينًا 
ــوات لــوفــود  ــ أن املــديــريــة وجــهــت أخـــيـــرًا دعـ
مسيحية لزيارة الكنيسة للفت األنظار إلى 

أهميتها وترميمها.
وحول ذلك، يؤكد جاسم محسن، أحد سكان 
بـــلـــدة عـــن تـــمـــر، بــأنــهــم يــتــمــنــون لـــو بقيت 
تــحــت األرض غــيــر مــكــتــشــفــة لـــكـــان أفــضــل، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــثــيــر من  ويــضــيــف لـــ
بالبحث والحفر  الجبلية هنا، تبن  التال 
أنها من املواقع األثرية«. ويعلق: »لكن هذه 
الــعــراق األحــيــاء ليس لهم قيمة،  الفترة في 
احترام  املسؤولن  مــن  ننتظر  أن  فــا يمكن 

اآلثار أو االهتمام بها«.
ــى أن ســــيــــاحــــًا أجــــانــــب  ــ ــ ــيـــر مـــحـــســـن إلـ يـــشـ
ــيــــن كــــانــــوا يــــقــــصــــدون املــــكــــان قــبــل  ــراقــ وعــ
ــت املـــنـــطـــقـــة  ــ ــانــ ــ االحـــــــتـــــــال األمــــــيــــــركــــــي، وكــ
اآلن  »أمـــا  محمية ومــخــدومــة بشكل جــيــد؛ 
وحتى  للنهب.  عــرضــة  خــربــة  مناطق  فهي 
الـــســـيـــارات الــعــســكــريــة الــثــقــيــلــة ال تــحــتــرم 
خصوصية املكان وتدخل وتخرج مع عبث 

كبير تخلفه وراءها«.

تعرضت الكنيسة 
ومحيطها بعد 

االحتالل األميركي 
للعراق إلى عمليات 

عبث واسعة من قبل 
لصوص ومهووسني 

بالبحث عن الكنوز

■ ■ ■
الكنيسة مهددة 

باالندثار تمامًا، وإذا لم 
تتوفر جهود عاجلة، 
قد تكون األمور سيئة 

للغاية، إذ ال توجد 
حتى حماية لها من 

عصابات الحفر

■ ■ ■
كان يزورها الكثير من 
املسيحيني العراقيني 
في كل عام، ويقيمون 

القداس فيها. لكن، 
في السنوات األخيرة 
بعد االحتالل، لم يعد 

يصل إليها أحد بسبب 
اإلهمال

باختصار

ككثير من المواقع األثرية في العراق، وربما في العالم العربي، تنتصب كنيسة األقيصر، التي تبعد سبعين كيلومترًا عن كربالء، 
وحيدًة وسط الكثبان، وسط إهمال شديد من جميع الجهات المختصة

هوامش

معن البياري

تسميتها  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  من  بديعا  جاء 
الــعــام  املــوســيــقــار بــاتــريــك المـــا )1940( شــخــصــيــة 
ــاٌج  ــ ــم وّهـ ــ 2021 الــثــقــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــهـــذا االسـ
ــثــقــافــي، اإلنـــســـانـــي والــجــمــالــي،  فـــي مــجــرى الــفــعــل ال
البادرة  وأن  سيما   ،

ّ
مستحق وتكريُمه  الفلسطيني، 

 لــتــكــريــم املـــؤلـــف املـــوســـيـــقـــي، الــتــلــحــمــي، 
ٌ
هــــذه تـــالـــيـــة

 50 من  أكثر  منذ  اإلقامة  الباريسي  املولد،  املقدسي 
عــامــا، بــوســام الــثــقــافــة والــعــلــوم والــفــنــون )مــســتــوى 
الـــتـــألـــق( فـــي 2016. وســيــمــا أيــضــا وأيـــضـــا أن هــذا 
الفنان زاهٌد عن أضواء اإلعالم، ومنقطٌع لشغله، ليس 
أيضا  وإنما  املوسيقية،  املقطوعات  تأليف  في  فقط 
في إنجاز األبحاث واملؤلفات في املوسيقى والفنون 
الفلسطينية. غير أننا نجُدنا نسأل عن هذا االحتفاء 
بالرجل، ماذا يعني بعد تسميته تلك في اليوم الوطني 
للثقافة الفلسطينية، 13 مارس/ آذار املاضي، هل من 
اإلعالن  يتبع هذا  منتَجه ومنجَزه،  آخر يخّص  فعل 
الذي قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في غضونه، 
لها دور كبير في  املوسيقية كان  إن »منجزات الما 
التأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية، وعلى عمق 
ارتباط هذا الشعب بأرضه، ..«؟ ويسّوغ السؤال إننا 
حتفى 

ُ
لم نصادف منذ أربعة شهور نشاطا معنيا بامل

به. ما قد يعود إلى أوضاع الحال الفلسطيني الصعبة 
تحت االحتالل )وغير االحتالل(، وأيضا شّح املوارد 
ن الفلكلورية 

ّ
املالية وتدافع األولويات، ناهيك عن توط

اإلنشائي  باالحتفاء  االكتفاء  املعلومة،  الفلسطينية 
)عــلــى ضــرورتــه بــاملــنــاســبــة( مــن دون عــمــٍل يــعــّززه، 

سيما في الشأن الثقافي. 
ولــكــن، فــي الــوســع ابتكار اجــتــهــادات أخـــرى، وأظــن أن 
قـــادر عليها، من  أبــو سيف  الــوزيــر عــاطــف  صديقنا 
فيها  يتم  المــا،  بباتريك  كبرى  احتفاليٍة  إقامة  قبيل 
تقديم »أوبرا كنعان«، منجزه الفريد منذ أكثر من 20 
في  الفصحى(  بالعربية  أوبــرا  أول  إنها  )قــرأنــا  عاما 
عاصمٍة عربية تستضيفها )القاهرة، الدوحة، الكويت، 
الــوزارة،  مع  املشترك  بالتعاون  أمثلة(،  الرباط،  عّمان، 
ُرعــــاٍة أو جــهــاٍت فلسطينيٍة وعــربــيــٍة مــيــســورة،  ومـــع 
داعــمــة للفعل اإلبــداعــي عــمــومــا. وفــي الــُوســع، أيضا، 
املـــبـــادرة إلـــى تــرجــمــة كــتــاب بــاتــريــك المـــا »املوسيقى 
الــعــام  بالفرنسية  )الـــصـــادر  الفلسطينية«  الشعبية 
جديدٍة  إضــافــٍة  أو  بمقدمٍة  وإْن  العربية،  إلــى   ،)1983
الكتاب  العربي. وكذا  للقارئ  املؤلف، ونشره  إليه من 
الــــذي ســاهــم فــيــه »الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة« )الـــصـــادر 
بــالــفــرنــســيــة فــي 1981(. وجــمــع مــقــاالتــه ودراســـاتـــه 
بإشرافه.  وترجمتها،  أجنبية،  ودوريـــاٍت  في صحٍف 
ومقطوعاته  ألعــمــالــه  وتــســجــيــالٍت  شــرائــط  وتيسير 

والسياب  درويـــش  ملحمود  أشــعــار  )منها  املوسيقية 
وأدونيس( وتلحيناته األوركسترالية. .. بمثل مبادراٍت 
كهذه )وغيرها(، من املأمول أن تشترك في إنجازها 
، لن يبقى تكريم باتريك 

ٌ
 ومؤّسسية

ٌ
مجهوداٌت فردية

ــا عـــن تــســمــيــتــه شــخــصــيــة الــعــام  ــا خـــبـــرا عـــارضـ المــ
الثقافية الفلسطينية ُينشر في وقته، ثم ُينسى. وفي 
الوجوب  الحاجة شــديــدة  إن  املقالة  هــذه  ظــن صاحب 
للمدعّو إليه هنا، بالنظر إلى اإلهمال املريع للموسيقى 
في االنشغاالت الثقافية الفلسطينية، سيما من اللون 
ــف تنويعاٍت 

ّ
يــؤل لــم  أبـــدع فيه باتريك المـــا، فهو  الـــذي 

اة أو املموسقة، وإنما 
ّ
على الفلكلوريات الشعبية املغن

فها عربية وبروح عربية، صدورا عن 
ّ
قّدم معزوفاٍت أل

م في باريس في 
ّ
خبرٍة موسيقيٍة غربية. وهو الذي تعل

عشرينياته، ثم طّور معرفته وتجربته، مهجوسا، في 
مغتربه املديد في فرنسا، بالهوية العربية وبفلسطني. 
الذي أحدثته  الكبير  التأثير  وقد تحّدث غير مرة عن 
املوسيقية  مؤلفاته  أولـــى  فكانت   ،1967 هزيمة  فيه 
ــنــــوات، عــن  ــــســ ــه انــــصــــرف، بـــعـــض ال ــ ــا، غـــيـــر أنـ بـــعـــدهـ
من  النضالي  اإلعالمي  الفعل  إلــى  اإلبداعية  مشاغله 
أجل فلسطني، مع نخبة ناشطة في فرنسا، وانضوى 
فـــي حــركــة فــتــح. وفـــي زيـــاراتـــه إلـــى فــلــســطــني، تــالــيــا، 
ضيف في احتفالياٍت محدودة، وساهم في الدفع 

ُ
است

وهو  املــوســيــقــى،  فــي  مــوهــوبــني  فلسطينيني  بشباب 
الرائد،  الذي تبّدت، في طفولته، موهبته برعاية والــده 
الفاتيكان،  مــن  واملــكــّرم  الكنسّية  املوسيقات  عـــازف 

أوغسطني الما.
إلى  الفلسطينية وصلت  الثقافة  إن  باتريك المــا  قــال 
مستوياٍت عليا بفعل مبادراٍت شخصية، فقد اعتمد 
الجّبارة كما  أعمالهم،  أنفسهم إلنجاز  املثقفون على 
ها. وقــد أصـــاب فــي رؤيــتــه هـــذه. تجول 

َ
وصــف بعض

فــي خــاطــره، كما قــال، فكرة مــشــروٍع جماعيٍّ كبير، 
يحضر  قديرون،  فلسطينيون  مبدعون  فيه  يشترك 
ينشغل  واملوسيقى،  والتصوير  واملسرح  الشعر  فيه 
من   .. املــحــتــلــون  دّمـــرهـــا  الــتــي  الفلسطينية  بــالــقــرى 

يتلقف الفكرة؟ من يكّرم باتريك الما جّديا؟

باتريك الما... فلسطين والموسيقى

وأخيرًا

اسم وّهاٌج في مجرى 
الفعل الثقافي، اإلنساني 
والجمالي، الفلسطيني، 

وتكريُمه مستحّق
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