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اليمن 

قد يتجاوز عدد النواب المنتخبين باسم التغيير وانتفاضة 17 تشرين العشرة  )حسين بيضون(

انــضــمــت الــســويــد أمــــس اإلثـــنـــن إلــــى جــارتــهــا 
فنلندا فــي طــلــب االنــضــمــام إلـــى حــلــف شمال 
ــو(، مـــتـــحـــدثـــة عــــن »حــقــبــة  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــلــــســــي )الـ األطــ
الــوزراء السويدية  جديدة« للبالد، وفق رئيسة 
وتوقعت  أمس.  )الصورة(،  أندرسن  ماغدالينا 
أندرسن خالل مؤتمر صحافي، »أال يستغرق 
االنضمام أكثر من سنة«. لكنها أضافت أنها ال 
ترى تهديدًا مباشرًا من روسيا اليوم لبالدها، 
ــه أن »أفــــضــــل شـــيء  ــ ــ ــــوقــــت ذات مــعــتــبــرة فــــي ال
إلى  االنضمام  السويدي هو  للسويد والشعب 
الناتو«. وأكدت أندرسن أن هناك أغلبية واسعة 

السويدي لالنضمام. وقوبل قرار  البرملان  في 
ــام« مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــ الــســويــد بــدعــم »تـ
الدنمارك  أكــدت  أمــس. كما  مــاكــرون  إيمانويل 
الــالزم  الدعم  تقديم  أنها ستعمل على ضمان 
لــلــســويــد وفــنــلــنــدا بــحــال تــعــرضــتــا لــالعــتــداء، 
ل 

ّ
قل املــقــابــل،  فــي  الــرســمــي.  انضمامهما  قــبــل 

الــرئــيــس الــروســي فــالديــمــيــر بــوتــن مــن حجم 
التهديد الذي يشكله انضمام البلدين إلى حلف 
األطلسي »في ذاته«، لكنه أكد أن موسكو سترد 
لـــ«الــنــاتــو«  الــعــســكــري  عــلــى عمليات االنــتــشــار 
ــي فــنــلــنــدا والـــســـويـــد. وقــــال بــوتــن  عــلــى أراضـــ

خالل قمة ملنظمة معاهدة األمن الجماعي في 
العسكرية  التحتية  البنية  »توسع  إن  موسكو، 
)فنلندا والسويد( سيثير،  األراضـــي  إلــى هــذه 
ــاف: »ســنــنــظــر في  ــ بــالــطــبــع، رد فــعــلــنــا«. وأضــ
ــتــي سيتم  ــتــهــديــدات ال كــيــفــيــتــه انــطــالقــا مـــن ال
زائــفــة. سنرد  يتم خلق مشكلة  هناك.  خلقها 
على ذلك بالصورة املناسبة«. من جهته، اعتبر 
لوكاشينكو  ألــكــســنــدر  الــبــيــالروســي  الــرئــيــس 
قــّوتــه بشكل عــدائــي«، متهما  الناتو »يــعــزز  أن 
واشنطن بأنها »ترغب في إطالة« نزاع أوكرانيا 
ــان«. بــــــدوره، وصــــف نــائــب وزيـــر  ــكــ »قــــدر اإلمــ

الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الخطوة 
بــأنــهــا »خــطــأ جــســيــم ســتــكــون لــعــواقــبــه أبــعــاد 
هائلة«. ميدانيا، كانت أوكرانيا تستعد ملواجهة 
تكثيف الهجمات الروسية في منطقة دونباس 
الــبــالد، فيما واصـــل الجيش األوكــرانــي  شــرق 
هــجــومــه املــضــاد فــي منطقة خــاركــيــف. وفــي 
مدينة ماريوبول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أمـــس اإلثـــنـــن، الــتــوصــل إلـــى هــدنــة فــي مجمع 

آزوفستال، إلجالء الجرحى األوكرانين.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

]التفاصيل ص. 6ـ7[

الحدث

رحلة صنعاء تخرق جدار الحرب

الثالثاء  17 مايو/ أيار 2022 م  16  شوال 1443 هـ  □  العدد 2815  السنة الثامنة

Tuesday 17 May 2022

العالم في الدورة الـ75 لـ»كاّن«
ينطلق اليوم الثالثاء مهرجان كان السينمائي. نسخة هذا العام مميزة، ذلك أنها 

الدورة الـ75 للحدث العريق، ويشارك فيها 21 فيلمًا من العالم. ]21ـ23[

تعود إلى الحياة في 
الشمال السوري، أمراض 

مثل السل والحصبة وقمل 
الرأس، مع أنها تنتمي إلى 

زمن مضى.

18ـ19



23
سياسة

السودان... 
خالفات تغذي 

االنقالب

المبعوث األممي: 
فتح الطرق في تعز 

أمر أساسي

مجلس األمن القومي 
األميركي: الرحالت 

الجوية خطوة مهمة

للحديث تتمة...

إعادة تشغيل 
مطار صنعاء تخرق 

جدار الحرب

األزمة العراقية: مناورة جـديدة للصدر

خرقًا  اإلثنين،  أمس  وإليه،  صنعاء  مطار  من  سنوات   6 منذ  رحلة  أول  تسيير  يشكل 
الحوثيين  وفاء  على  وحكومي  أممي  تعويل  وسط  اليمنية،  الحرب  جدار  في 

بتعهداتهم خصوصًا في ما يتعلق بتعز لضمان استكمال بنود الهدنة

عدن ـ فارس الجالل 

الــجــويــة اليمنية،  الــخــطــوط  ســّيــرت 
أمــس اإلثــنــن، أول رحــلــة إلــى مطار 
أن تنقل  آتية مــن عــدن قبل  صنعاء 
عشرات املسافرين إلى مطار عّمان األردنــي، 
ــلـــة تـــجـــاريـــة مـــنـــذ ســــت ســـنـــوات  فــــي أول رحـ
تــنــطــلــق مـــن الــعــاصــمــة الــخــاضــعــة لسيطرة 
املتمردين، وذلك في إطار تنفيذ بنود الهدنة 
التي توسطت فيها األمم املتحدة التي دخلت 
حــيــز التنفيذ مــنــذ الــثــانــي مــن شــهــر إبــريــل/
نيسان املاضي ويفترض أن تستمر لشهرين. 
لـــكـــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى اســـتـــمـــرار فـــتـــح املـــطـــار 
لــتــســيــيــر رحــلــتــن جــويــتــن مـــن وإلــــى مــطــار 
صنعاء كل أسبوع إلى كل من عمان والقاهرة، 
كما ينص اتفاق الهدنة، يبقى رهنًا بتطورات 
األيام املقبلة، وتحديدًا ما إذا كان الحوثيون 
بموجب  عاتقهم  عــلــى  يــقــع  بــمــا  سيلتزمون 
وقف إطالق النار، وهو ما أشار إليه املبعوث 
األممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، من دون 
تسميتهم، إذ أكد أن »هذا هو وقت التضافر« 
و»تنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة 
عملية سياسية  اســتــئــنــاف  نــحــو  والــتــحــرك 
إلنــهــاء الــنــزاع بشكل مــســتــدام«. كــمــا أعلنت 
ــات املــتــحــدة أن  الــســفــارة الــيــمــنــيــة فـــي الـــواليـ
الحكومة أوفت »بجميع التزاماتها« بموجب 
الــهــدنــة الــتــي تــوســطــت فيها األمـــم املــتــحــدة. 
الدولي للضغط  ودعــت في تغريدة املجتمع 
وإنهاء  بتعهداتهم  »لــلــوفــاء  الحوثين  على 

معاناة الناس في تعز«. 
ــن بــــنــــود اتـــــفـــــاق الــــهــــدنــــة تــيــســيــر  ــمـ ــتـــضـ وتـ
دخــول 18 سفينة تحمل الــوقــود إلــى موانئ 
الحديدة، وقد تم بالفعل إعطاء تصاريح في 
هذا السياق. كما يشمل االتفاق عقد اجتماع 
بن األطراف لالتفاق على فتح الطرق في تعز 
وغيرها من املحافظات لتحسن حرية حركة 

األفــراد داخــل اليمن، وهو األمــر الــذي ال يزال 
متعثرًا وسط اتهامات للحوثين باملسؤولية 
عــن الــعــرقــلــة مــن خـــالل تعمدهم عـــدم تعين 

وفدهم الجتماع إعادة فتح الطرق.
مطار  من  تجارية  رحلة  أول  تسيير  وحظي 
ــاء بــــارتــــيــــاح شـــعـــبـــي ال ســـيـــمـــا أنـــهـــا  ــعـ ــنـ صـ
تــأتــي بعد ســنــوات مــن املــعــانــاة والــســفــر إلى 
ــرة وطـــرق  ســيــئــون أو عـــدن عــبــر مــنــاطــق وعــ
طويلة وسط مخاطر أمنية. وقال محمد زيد 
لوكالة »فــرانــس بـــرس«: حضرت لـــأردن من 
أجــل عــالج ابنتي رزان عمرها ثــالث سنوات 
ونصف السنة وتعاني من ورم في الدماغ ما 
املشي والنطق«. وقبل  إلــى صعوبة في  أدى 
املـــغـــادرة مــن صــنــعــاء، قــالــت لطفية مــن على 
السعادة  كل  سعيدة  »أنــا  املتحرك:  كرسيها 
بافتتاح مــطــار صــنــعــاء. هــذا الــيــوم هــو يوم 

عيد وأتمنى أن يستمر«.
وفيما ذكرت وسائل إعالم يديرها الحوثيون 
متجهة  اليمنية  الجوية  الخطوط  رحلة  أن 
إلــى العاصمة األردنــيــة عــمــان وعــلــى متنها 
ــاد املــبــعــوث األمـــمـــي أن عــدد  ــ 151 راكـــبـــًا، أفـ
مصدر  قــال  جهته،  مــن   .130 بلغ  املسافرين 
»العربي الجديد«،  في وزارة النقل اليمنية لـ
إن هــنــاك إشــرافــًا مــبــاشــرًا ومتابعة مــن قبل 
الوزارة على تسيير الرحلة وفقًا لتوجيهات 
الرئاسي  القيادة  مجلس  ورئيس  الحكومة 
اليمني رشاد العليمي. ولفت الى أن الطائرة 
الـــتـــي غــــــادرت إلــــى مـــطـــار املــلــكــة عــلــيــاء في 
األردن، ستنقل ركابًا آخرين من مطار امللكة 
علياء إلى صنعاء. من جهته، قال وكيل هيئة 
الطيران املــدنــي واألرصـــاد فــي صنعاء رائــد 
جبل: »ندعو األمم املتحدة والجهات املعنية 
ــــي الــجــانــب  ــال الـــطـــيـــران املــــدنــــي وفـ فــــي مـــجـ
اإلنساني إلى أن تفتح مطار صنعاء بشكل 
أي  بــدون  اليمني  الشعب  أبناء  لكل  مستمر 
قــيــود أو شــــروط«. كما بـــرزت أمــس تغريدة 

لحسن الـــعـــزي، نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة في 
دوليًا،  بها  املعترف  غير  الحوثين  حكومة 
قـــال فــيــهــا: »رحــلــتــان يــومــيــا خـــالل مــا تبقى 
بذلك وعدم  الوفاء  الهدنة ونأمل سرعة  من 
والعرقلة. دعونا  اإلعاقة  العودة لسلوكيات 
معًا  لنعبر  الواثقن  الرجال  بخطى  نمضي 
ــاء  ــ ــام واســــتــــعــــادة اإلخـ ــ ــــوئـ نـــحـــو الــــســــالم والـ
وحـــســـن الــــجــــوار«. وفــيــمــا حــــذر مـــن أن »أي 
للحرب  الــعــودة  يعني  قــد  إعــاقــة  أو  تعطيل 
وهــذا أمــر ال ينبغي أن يحدث أو يسمح أي 
عاقل بحدوثه« لم يوضح ما إذا كــان هناك 
اتــفــاق جــديــد بتسيير رحــلــتــن يــومــيــًا بــداًل 
من أسبوعيًا.  وكان من املقّرر أن تغادر أول 

بغداد ـ عادل النواب

تعود للمشهد السياسي املتأزم في العراق، 
مــجــددًا، ســيــنــاريــوهــات إعــــادة االنــتــخــابــات، 
والــتــلــويــح بــالــشــارع، واإلبــقــاء على حكومة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي الـــحـــالـــيـــة، بــعــد إعـــالن 
أمس  الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم 
»املعارضة  بـ ملا وصفه  تحوله  األحــد،  األول 
الــوطــنــيــة«، ملـــدة 30 يــومــًا. كــمــا مــنــح الــصــدر 
شـــركـــاءه فـــي تــحــالــف »الـــســـيـــادة«، والــحــزب 
بالذهاب  الخيار  الكردستاني،  الديمقراطي 
مـــــع الـــــقـــــوى األخــــــــــرى لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، مهاجمًا خصومه في قوى »اإلطار 
واتهمهم  أن يسميهم،  التنسيقي«، من دون 
ــالــــب« إلفـــشـــال  ــكــ ــتــ ــارج و»الــ ــخـ ــلـ بــالــتــبــعــيــة لـ

مشروع حكومة األغلبية الوطنية.
ــد »اإلطـــــــــــار  ــ ــ ــيــــدي ضـ ــعــ ــاب تــــصــ ــ ــطــ ــ وفـــــــــي خــ
لــّوح الصدر،  التنسيقي«، من دون تسميته، 
فــي خــطــاب متلفز مــن الــنــجــف وّجــهــه أمــس 
ــنـــن، إلـــى »الــثــلــث املــعــطــل«، بــاســتــخــدام  اإلثـ

رحلة تجارية صنعاء في 24 نيسان/إبريل 
ها ألغيت في اللحظات األخيرة 

ّ
املاضي، لكن

ــول عــــلــــى »تــــصــــاريــــح  ــحــــصــ ــدم الــ ــ ــ ــبـــب عـ بـــسـ
تـــشـــغـــيـــل« مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري الــــذي 
أجراها  مــشــاورات  وعقب  السعودية.  تقوده 
غـــرونـــدبـــرغ، أعــلــنــت الــحــكــومــة فــي 12 مايو 
الحالي أنها اتــخــذت قــرار إعـــادة فتح مطار 
صنعاء الدولي أمام النقل املدني إلى جانب 
قــرار اعتماد الــجــوازات الــصــادرة مــن مواقع 
ســيــطــرة الــحــوثــيــن، فـــي ســيــاق مـــا وصفته 
بــالــتــعــاطــي اإليـــجـــابـــي مــــع مــــبــــادرة مــكــتــب 
املبعوث األمــمــي. وأكــدت أن هــذه الخطوة ال 
يترتب عليها أي تغيير في املركز القانوني 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، كــمــا ال يــعــتــبــر اعــتــرافــا 

باملليشيات الحوثية.
ب املبعوث الخاص لأمن العام لأمم  ورحَّ
املــتــحــدة إلــــى الــيــمــن، أمـــــس، بــانــطــالق أول 
رحـــلـــة تــجــاريــة مـــن مـــطـــار صــنــعــاء تــنــفــيــذا 
التفاق الهدنة. ولفت إلى أنه »هذا هو وقت 
للبدء في  الجهد  املزيد من  وبــذل  التضافر 
الــحــرب، وتنفيذ جميع  مــا كسرته  إصـــالح 
الــتــزامــات الــهــدنــة«. وشــدد غــرونــدبــرغ على 
أن »إحــــراز تــقــدم نحو فتح الــطــرق فــي تعز 
ــــي«. وأضـــــــاف »أتــــوقــــع مــن  ــاسـ ــ ــر أسـ ــ هــــو أمـ
األطـــــراف الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم، بــمــا يشمل 
على  لالتفاق  السرعة  وجــه  على  االجتماع 
فتح الطرق في تعز وغيرها من املحافظات 

لن  زأرة  »للمظلوم  إن   
ً
قــائــال الـــشـــارع،  ــة  ورقـ

تكونوا في مأمن منها«.
ويــأتــي خــطــاب الــصــدر بعد يــوم مــن إعالنه 
الــتــحــول إلــى »املــعــارضــة الــوطــنــيــة«، ملــدة 30 
يــومــًا، إضــافــة إلـــى قـــرار املحكمة االتــحــاديــة 
العليا برفض قانون »األمن الغذائي«، الذي 
للبرملان  الكاظمي  مصطفى  حكومة  قدمته 
ــراره، والـــــذي يــهــدف إلــــى تسيير  ــ ــ لــغــرض إقـ
املــلــفــات املــالــيــة املــهــمــة كــبــديــل عـــن املـــوازنـــة 
الحكومة  تشكيل  عـــدم  بفعل  تعطلت  الــتــي 
الجديدة. وكانت املحكمة قضت أن الحكومة 
الــحــالــيــة هـــي حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال، وال 

يحق لها تقديم أي قوانن من هذا النوع.
وقال الصدر، في كلمته املتلفزة أمس اإلثنن: 
»لـــم أســتــغــرب قــيــد أنــمــلــة مــن الــثــلــث املعطل 
حيث  األغــلــبــيــة،  حكومة  لتشكيل  وتعطيله 
إن املنتمن له ال وجــود لهم بال سلطة. لكن 
هل وصلت بهم الوقاحة إلى درجة تعطيلهم 
عينك.  وعينك  الشعب،  تنفع  التي  القوانن 
فال حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، 
الشعب  خدمة  تستطيع  حالية  حكومة  وال 
ونفعه«. وأضاف: »إنهم يستهدفون الشعب 
ويريدون تركيعه، واألعجب من ذلك مسايرة 
الــقــضــاء ألفــعــال الــثــلــث املــعــطــل املــشــيــنــة من 
الــســلــطــة  أن  كـــمـــا  يـــعـــلـــم.  أو ال  يــعــلــم  حـــيـــث 
فقر  مــن  الشعب  يعانيه  عما  أعينهم  أعــمــت 
وخوف ونقص في األموال واألنفس وتسلط 
املــلــيــشــيــات والــتــبــعــيــة ومـــخـــاوف الــتــطــبــيــع 
ــئـــة والــفــســاد الــــذي مــأ أرض الــعــراق  واألوبـ
بــالــســرقــات والـــخـــطـــف والـــقـــتـــل، حــتــى صــار 
 يــحــتــذى بـــه بــالــفــســاد 

ً
ســـاســـة الـــعـــراق مـــثـــال

أثرها  اضمحل  قليلة  ثلة  مــن  إال  والــرذيــلــة، 
وما زال يضمحل«.

ــــوى »اإلطـــــــــــار  ــقــ ــ ــ ــه ل ــ ــالمــ ــ ووجـــــــــــه الـــــــصـــــــدر كــ
»الثلث  اســـم  عليه  أطــلــق  الـــذي  التنسيقي«، 
املــعــطــل«، بــالــقــول إن »لـــم تــتــقــوا الــلــه فاتقوا 

ــفــــاق الـــهـــدنـــة«.  ــا لـــبـــنـــود اتــ ــ
ً
ــق فــــي الـــيـــمـــن وفــ

وفـــي الــســيــاق، قــالــت مــصــادر فــي الحكومة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــحــكــومــة تنتظر  لـــ
ــة مــــن االنـــقـــالبـــيـــن فــي  ــيـ ــابـ ردة فـــعـــل إيـــجـ
صنعاء على السماح بتسيير الرحالت من 
مطار صنعاء«. كما أشارت إلى أن الحكومة 
سترى ما إذا كان املبعوث األممي سينجح 
في إقناع الحوثين بتنفيذ ما التزموا فيه 
من بنود اتفاق الهدنة اإلنسانية، والتي من 
بينها فتح الطريق في تعز ورفــع الحصار 
إلـــى تنفيذ االتــفــاق السابق  عــنــهــا، إضــافــة 
ــراداتـــــه. ولــفــتــت  حــــول مــيــنــاء الـــحـــديـــدة وإيـــ
املـــصـــادر إلـــى أن الــحــوثــيــن يــرفــضــون إلــى 
حد اآلن تسليم مرتبات موظفي الدولة من 
اتــفــاق استوكهولم  املــيــنــاء، حسب  ــرادات  إيــ
 عــن فــشــل املــحــادثــات حــول 

ً
)2018(، فــضــال

املحررة  املحافظات  بن  البرية  الطرق  فتح 
والواقعة تحت سيطرة الحوثين بما فيها 

الطرق من وإلى تعز ورفع الحصار عنها.
ــادر إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة تــأمــل  ــ ــــصـ ولـــفـــتـــت املـ
ــادة إطـــالق الــرحــالت مــن وإلـــى مطار  بـــأن إعــ
في  التقدم  إلــى  الحوثين  تدفع  قــد  صنعاء، 
النقاشات  املــطــروحــة ضمن  املــجــاالت  جميع 

والتي من بينها ملف األسرى أيضًا.
وفـــيـــمـــا أبــــــدت املــــصــــادر تــشــكــكــًا فــــي تــقــديــم 
الـــحـــوثـــيـــن أي بــــــــوادر حـــســـن نـــيـــة بـــاتـــجـــاه 
الــحــكــومــة نــظــرًا »لــســيــرتــهــم خـــالل الــســنــوات 

غــضــبــة الــحــلــيــم واملـــظـــلـــوم، فــلــلــمــظــلــوم زأرة 
لــن تــكــونــوا فــي مــأمــن مــنــهــا، أم هــل تظنون 
التحالف  عــلــى  ستجبرنا  هـــذه  أفــعــالــكــم  أن 
معكم، كال وألف كال، ولن نعيد العراق ملربع 
ــتـــوافـــق املــقــيــت«.  املــحــاصــصــة والـــفـــســـاد والـ
العراق  واعتبر أن »التوافق جثم على صدر 
وشــعــبــه ســنــوات طــــواال قــد حــصــد األخــضــر 
ــر، وبــكــل  ــ والـــيـــابـــس كــمــا يـــعـــبـــرون، وقــــد أضـ

وضوح لكل ذي نظر«.
وُيــدرك تحالف »اإلطــار التنسيقي«، املدعوم 
ــران، صـــعـــوبـــة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ال  ــ ــهـ ــ مــــن طـ
ــدري. وال تــــزال  ــ ــــصــ ــا الــــتــــيــــار الــ ــهـ ــتـــرك بـ يـــشـ
ــداث تـــحـــريـــك الــــصــــدر لــلــشــارع  ــ ــ حــــاضــــرة أحـ
فـــي بـــغـــداد وجـــنـــوب الـــبـــالد، ضـــد حكومتي 
نوري املالكي في 2011، وحيدر العبادي في 
2016، ثم دعمه بالبداية لتظاهرات أكتوبر/ 
تشرين األول 2019. ويجعل كل ذلك إعالنات 
الــصــدر بــالــتــوجــه إلـــى املــعــارضــة، أو عــرض 
بمثابة  تــيــاره،  عــن  بعيدًا  الحكومة  تشكيل 

طروحات غير واقعية.
وسبق للصدر أن قدم مهلة مدتها 40 يومًا 
نهاية مارس/آذار املاضي، لتشكيل خصومه 
السياسين في »اإلطار التنسيقي« الحكومة 
بمنأى عنه، وهو ما لم يتحقق. وأعقب ذلك 
مــنــح الـــصـــدر مــهــلــة أخــــرى مــدتــهــا 15 يــومــًا 
للنواب املستقلن واملدنين، بتشكيلهم كتلة 
الــبــرملــان، وتسمية مرشحهم  مــوحــدة داخـــل 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، بــدعــم مــنــه. وهـــو مـــا لم 
يتحقق أيضًا بفعل التباين داخل صفوفهم 

بشأن التعامل مع املبادرة.
املتمثلة في  الجديدة  الــصــدر  وجـــاءت مهلة 
ــــالن عــــدد من  30 يـــومـــًا بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـ
الـــنـــواب املــســتــقــلــن مـــبـــادرة جـــديـــدة إلنــهــاء 
االنسداد السياسي، مع رفض مبادرة زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري، الــتــي مــنــح خــاللــهــا فرصة 
شرط  املستقلن،  لــلــنــواب  الحكومة  تشكيل 

ــة، واالتــــــفــــــاقــــــيــــــات الـــــتـــــي رفــــضــــوا  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ املــ
ــر فـــي الــحــكــومــة  ــال مـــصـــدر آخــ تــنــفــيــذهــا«، قــ
»العربي الجديد« إن رئيس مجلس القيادة  لـ
توجيهات  أعطى  العليمي،  رشــاد  الــرئــاســي 
بأن تدفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق 
سيطرة جماعة الحوثين من إيرادات ميناء 
أكدت  ومــا  استوكهولم  اتفاق  وفــق  الحديدة 
عــلــيــه اتــفــاقــيــة الــهــدنــة اإلنــســانــيــة األخـــيـــرة، 
لــكــن الــحــوثــيــن إلـــى الــيــوم يــرفــضــون صــرف 
ــبـــات والـــتـــي تــصــل إلــــى تــســعــن مــلــيــار  املـــرتـ
البنك  ريــال يمني تقريبا، املوجودة في فرع 

املركزي في الحديدة. 
ــي هــــــذه األثــــــنــــــاء، رحــــــب الـــبـــيـــت األبـــيـــض  ــ فـ
 على 

ً
بــالــرحــالت الــجــويــة بــاعــتــبــارهــا دلـــيـــال

»الفوائد املستمرة« لوقف إطالق النار للشعب 
اليمني. وقالت املتحدثة باسم مجلس األمن 
القومي، أدريان واتسون، »يشهد اليمن اليوم 
أهدأ فترة له منذ بدء الحرب، وهذه الرحالت 
الجوية هي خطوة مهمة في زيــادة تحسن 

حياة وفرص الشعب اليمني«.
ــرت إيــــريــــن هــاتــشــيــنــســون،  ــ مــــن جــهــتــهــا، ذكــ
مديرة مكتب املجلس النرويجي لالجئن في 
اليمن، أن إقالع أول رحلة هو بمثابة »حجر 
أســــاس فـــي ســــالم مــســتــدام لــلــيــمــن«. وحــثــت 
ــراف عــلــى الــعــمــل مــعــًا عــلــى تطبيق  ــ كـــل األطــ
العناصر األخرى لالتفاق، ومنها إعادة فتح 

الطرق حول تعز ومحافظات أخرى.

 في كتلة واحدة. وكان 
ً
جمع 40 نائبًا مستقال

الـــصـــدر قــــال، فـــي بــيــان نــشــره عــلــى حسابه 
الشخصي في موقع »تويتر« األحد املاضي: 
»تــشــرفــت أن يــكــون املــنــتــمــون لــي أكــبــر كتلة 
برملانية بتاريخ العراق، وتشرفت بأن أنجح 
للمحاصصة  عــابــرة  كتلة  أكــبــر  تشكيل  فــي 
)الطائفية(، وتشرفت بأن أعتمد على نفسي 
وأعلن  خــارجــيــة«.  لجهات  تابعا  أكـــون  وأال 
الداخل  التكالب علّي من  أنــه نظرًا »الزديـــاد 
ــكـــرة حـــكـــومـــة األغــلــبــيــة  ــلـــى فـ والـــــخـــــارج، وعـ
الــوطــنــيــة. لــم نــنــجــح فــي مــســعــانــا هـــذا ولله 
ا 

ّ
تِعن »لــم  املستقلة  الكتل  أن  مبينا  الحمد«، 

على ذلـــك«. وتــابــع: »بقي لنا خيار ال بــد أن 
نجربه، وهو التحول إلى املعارضة الوطنية 

ملـــدة ال تــقــل عــن الــثــالثــن يــومــًا، فـــإن نجحت 
األطـــــراف والــكــتــل الــبــرملــانــيــة، بــمــا فــيــهــا من 
تشرفنا في التحالف معهم )القوى العربية 
لرفع  حــكــومــة  بتشكيل  والــكــرديــة(،  السنية 
معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإال فلنا قرار 

آخر نعلنه في حينها«.
ووفقًا لعضو بارز في التيار الصدري بمدينة 
»الـــعـــربـــي  ــاتـــف لــــ ــهـ ــنـــجـــف، تـــحـــدث عـــبـــر الـ الـ
الجديد«، فإن املهلة الجديدة للصدر، جاءت 
الخارجية  الضغوط  مــعــاودة  فعل على  »رد 
عليه«. وأضاف أن الصدر »لن يستقبل خالل 
هـــذه املــهــلــة أي وســاطــة، ولـــن يعقد أي لقاء 
سياسي متعلق باألزمة. لكن التيار الصدري 
طبيعي  بشكل  عمله  البرملان  في  سيواصل 

وفقًا ملنظور املعارضة والتصحيح«. وأكد أن 
السيادة،  تحالف  في  أبلغ شركاءه  »الصدر 
بأنهم  الــكــردســتــانــي،  الديمقراطي  والــحــزب 
التكتلن  لكن  السياسي،  أحــرار في موقفهم 
يفكران  ال  أنهما  الــصــدر  أبلغا  السياسين 
في إقامة أي تحالفات مع القوى السياسية 
األخــــرى، دون مــشــاركــة الــتــيــار الــصــدري في 
األســاس  الــركــن  هــو  ليكون  التحالفات،  تلك 

في عملية تشكيل الحكومة الجديدة«.
ــدر بــعــد انـــتـــهـــاء مهلة  ــيــــارات الـــصـ وحـــــول خــ
الثالثن يومًا، قال املصدر إن »التحرك نحو 
القواعد الشعبية باملدن، وتحريك الشارع ضد 
املشاريع املستوردة من الخارج التي يراد من 
خاللها تشكيل الحكومة الجديدة، واحدة من 
الذهاب  أن  واعتبر  حاليًا«.  املتوفرة  األوراق 
إلـــى خــيــار حــل الــبــرملــان وإعــــادة االنــتــخــابــات 
بالنسبة  مقبول  »سيناريو  مجددًا  النيابية 
توافقية  حكومة  تشكيل  على  الصدر  للسيد 
ـــكـــرر 

ُ
قــائــمــة عــلــى املــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، وت

عمليات الفساد ونهب املال العام«.
ــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــضـــو تـــحـــالـــف »اإلطــــــــار  ــ مـ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــلـــي الــــفــــتــــالوي، لـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« عـ
الجديد«، إن مهلة الصدر الجديدة عبارة عن 
التي  السابقة  املهل  »مــنــاورة ال تختلف عــن 
أعــلــن عــنــهــا، ويـــحـــاول مـــن خــاللــهــا تحميل 
تأخير  مسؤولية  األخــرى  السياسية  القوى 
املهل  أن  واعتبر  الــحــكــومــة«.  تشكيل  عملية 
القوى  ليست دســتــوريــة، وال تعني  املــقــدمــة 
والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة األخــــــرى بـــشـــيء. وبـــّن 
الفتالوي أن »اإلطار التنسيقي يرفض أيضًا 
تشكيل أي حكومة من دون التيار الصدري، 
ــا زلـــنـــا نــعــمــل عــلــى  ــ كـــونـــهـــا لــــن تـــصـــمـــد. ومـ
واحــدة  كتلة  في  الشيعين  الطرفن  توحيد 
الــبــرملــان، تكون هــي املسؤولة عن  تحت قبة 
الــوزراء وكامل عملية  عملية اختيار رئيس 

تشكيل الحكومة الجديدة«.

الحكومة اليمنية 
والمبعوث األممي 

ينتظران التزام الحوثيين 
ببنود اتفاق الهدنة

يمنيون عقب وصولهم إلى عّمان أمس آتين من صنعاء )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

مناصر للصدر يرفع صورته في مدينة الصدر )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عبد الحميد عوض

لم يهنأ االنقالب العسكري في 
السودان، منذ يومه األول وحتى 
اللحظة، بأي تأييد حقيقي من 

الشعب. وفي حالة تجعله مختلفًا 
عن ثالثة انقالبات سابقة، فإن 

التظاهرات واالحتجاجات ضده، 
بدأت في الساعات األولى من 

صبيحة التنفيذ في 25 أكتوبر/
تشرين األول املاضي، وقبل أن يذيع 

بيانه األول. الالفت في املوقف هذا، 
هو أن تظاهرات األيام األولى خرجت 

بطريقة عفوية، ولم يحشد لها أي 
من األحزاب السياسية، خصوصًا 

أن تلك األيام شهدت قطع خدمة 
اإلنترنت واالتصاالت الهاتفية.
األحزاب والتيارات السياسية 

املناهضة لالنقالب لم تستفد طوال 
األشهر املاضية من تلك الوحدة 
الوجدانية للسودانيني الرافضة 

لالنقالب، عبر تجميع صفوفها 
والتوحد فيما بينها لتمتني 

وسائلها وأدواتها لهزيمة االنقالب.
لم تفعل ذلك، وبقيت حتى اليوم 

في حالة من التباعد والتنافر 
واالنقسام، وهو أمر بتقدير 

كثيرين، ساهم بشكل أو بآخر في 
تأخير سقوط االنقالب، الذي لم 

تتوفر له أدنى مقومات االستمرارية 
بعد العزلة الداخلية والخارجية التي 
واجهها. وليس باملستبعد أن يكون 
االنقالب نفسه يلعب على وتر ذلك 

التنافر، حتى يتمكن من ترتيب 
صفوفه.

لتوضيح الصورة أكثر، فإن تحالف 
»قوى إعالن الحرية والتغيير« مع 
بعض النقابات يقف على ضفة، 

والحزب الشيوعي وتجمع املهنيني 
على ضفة أخرى. وجميعهم كانوا 
قبل سقوط نظام الرئيس املعزول 

عمر البشير في مركب واحد، وبعد 
نجاح الثورة كانوا معًا جزء من 

الحكومة أو حاضنتها السياسية، ثم 
حدثت الخالفات والتباينات بشأن 

إدارة الدولة، ولم يكن هناك أي مبرر 
الستمرارها بعد أن انقلب العسكر 
على الجميع، وعلى الثورة نفسها.

الخالفات في حد ذاتها أمر طبيعي 
بني أي حزبني، أو تحالفني، في أي 

نظام ديمقراطي واحد. لكن ما 
 عدم القدرة 

ً
هو غير مقبول أوال

على إدارة الخالف بني أطراف 
تؤمن بغاية واحدة هي بناء دولة 
ديمقراطية مدنية، وثانيًا تبادل 

خطاب التخوين بني الطرفني.
واألسوأ العمل على تغذية الخالف 

وتعميقه داخل لجان املقاومة 
السودانية، اليد الضاربة تجاه 
االنقالبيني، و»دينمو« الحراك 
الثوري، وأداة التغيير الجذري 

املرتجاة في البالد. ومهما تكن 
األسباب، فإن تباينات املواقف 

داخل صفوف املقاومة ومدارسها 
لن تفعل شيئًا سوى إطالة أمد 

االنقالب.

وّجه زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر تحذيرًا 

إلى »اإلطار التنسيقي« من 
إمكانية تحريك الشارع، 

وذلك بعد ساعات 
من تقديمه »مهلة 

شهر« لحل أزمة تشكيل 
الحكومة، والتي يتمسك 
بأن تكون حكومة أغلبية

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، إنهم 
»السيادة«.  وتحالف  الصدر  مقتدى  مع  شراكتهم  بفض  يفكرون  ال 
واعتبر  متماسك.  وطن«  »إنقاذ  تحالف  إن  الجديد«،  لـ»العربي  وقال 
بعيدًا  حكومة  أي  »تشكيل  أن 
االنتخابي، سيكون  االستحقاق  عن 
التيار  فجمهور  الفشل،  مصيرها 
الصدري قادر على إسقاطها، كما 
أسقط متظاهرو تشرين حكومة 
)الــصــورة(«.  المهدي  عبد  عــادل 
للحزب  قريب  تحرك  عن  وكشف 
البيت  داخــل  المواقف  لـ»توحيد 

السياسي الشيعي«.

تحرك لتوحيد المواقف
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انفجار عرضي بمنزل وزير 
الداخلية التونسي

أّكـــــد مـــصـــدر أمـــنـــي تـــونـــســـي، أمــس 
ــدوث انـــفـــجـــار مـــحـــدود  ــ اإلثــــنــــن، حــ
ــر الــداخــلــيــة الــتــونــســي  ــ بــمــنــزل وزيـ
ــورة(،  ــديــــن )الـــــصـــ تـــوفـــيـــق شـــــرف الــ
نتيجة تسرب للغاز بمطبخ املنزل. 
إلـــى نقل  الـــحـــادث أدى  وأوضــــح أن 
زوجــــــــة الــــــوزيــــــر إلـــــــى املـــســـتـــشـــفـــى، 
مــوضــحــًا أن تــوفــيــق لــم يــصــب بــأي 
أذى. ويــشــغــل تــوفــيــق شـــرف الــديــن 
ــة مـــنـــذ 11  ــيـ ــلـ مــنــصــب وزيــــــر الـــداخـ

أكتوبر/تشرين األول 2021.
)العربي الجديد(

 
»المسار الديمقراطي« 

التونسي يدعو لحوار 
يضم الجميع

أعـــلـــن حــــزب »املــــســــار الــديــمــقــراطــي 
االجــتــمــاعــي« فــي تــونــس، فــي بيان 
أمس اإلثنن، أن الخروج من األزمة 
السياسية يحتاج إلى »حوار شامل 
وعميق بن كل األطــراف السياسية 
واالجتماعية، من أحزاب ومنظمات 
فاعلة«.  مدني  مجتمع  ومؤسسات 
ــاف أن »هــــذا الـــحـــوار ال يجب  ــ وأضـ
الـــســـيـــاســـيـــة  األحـــــــــــزاب  يـــهـــمـــش  أن 
بصفتها إحدى األسس الثابتة ألي 
يكون  أن  وال  حقيقية،  ديــمــقــراطــيــة 
قـــرارات معدة  حــوارًا شكليًا لتزكية 

سلفًا«.
)األناضول(

  
»حماس« تحّذر من قطار 

هوائي في القدس
اعـــتـــبـــرت حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، أمـــس 
اإلثنن، أن مصادقة املحكمة العليا 
اإلسرائيلية على إقامة قطار هوائي 
في القدس املحتلة يحمل في طّياته 
وُعــمــرانــيــة خطرة  أبــعــادًا سياسية 
الناطق  وقــال  املدينة.  على  ر 

ّ
ستؤث

ــوزي بــــرهــــوم، في  ــ بـــاســـم الـــحـــركـــة فـ
ــوائـــي جــزء  ــهـ ــار الـ ــطـ ــقـ بـــيـــان، إن »الـ
ال يـــتـــجـــزأ مــــن مـــشـــاريـــع الــتــهــويــد 
تسعى  التي  املستمرة  اإلسرائيلية 
إلـــى تغيير وطــمــس مــعــالــم املــديــنــة 
ــيـــة واإلســــالمــــيــــة وهــويــتــهــا  ــعـــربـ الـ

الحضارية.
)العربي الجديد(

بوركينا فاسو: 40 قتيًال 
في 3 هجمات

أعلنت مصادر أمنية في بوركينا 
فاسو، أمس اإلثنن، مقتل حوالى 
األمــــنــــيــــن  املـــــتـــــطـــــوعـــــن  مـــــــن   40
واملدنين في شمال وشرق البالد، 
في ثالث هجمات منفصلة السبت 
املاضي. واستهدف الهجوم األكثر 
دمـــــويـــــة مـــجـــمـــوعـــة »املـــتـــطـــوعـــن 
لـــلـــدفـــاع عــــن الــــوطــــن« فــــي مــنــطــقــة 
الساحل شمال البالد، ما أسفر عن 
مقتل »نحو 20 شخصًا«، بحسب 
خمسة  قتل  كما  مسؤوليهم.  أحــد 
مــتــطــوعــن ومــــدنــــي فــــي مــركــويــي 
ذاتها، و15  املنطقة  في هجوم في 
فـــي كومبينغا  فـــي هــجــوم  مــدنــيــًا 

قرب حدود توغو وبنن.
)فرانس برس(

 
جونسون في بلفاست: 

منفتحون على 
حوار مع بروكسل

استبق رئيس الحكومة البريطانية 
ــــون )الـــــــصـــــــورة(  ــــسـ ــونـ ــ بــــــوريــــــس جـ
ــى بــلــفــاســت فـــي أيــرلــنــدا  زيــــارتــــه إلــ
الــشــمــالــيــة، أمـــس اإلثــنــن، بــاإلعــالن 
زالــت منفتحة على  الحكومة ما  أن 
إجراء »حوار حقيقي« مع بروكسل، 
لكنه حــذر من أنــه إذا لم يكن هناك 
تحرك من جانب االتحاد األوروبي، 
»خطواتها  ستحدد  الحكومة  فــإن 
التالية خالل األيام املقبلة«. ويأتي 
إمكانية  عن  تقارير  وســط  تحذيره 
طــــــرح الـــحـــكـــومـــة تـــشـــريـــعـــًا طـــارئـــًا 
ــذي يتطلب  إللـــغـــاء الــبــروتــوكــول الــ
الــقــيــام بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش جمركي 
من  نقلها  يتم  الــتــي  البضائع  على 
ــى أيـــرلـــنـــدا  ــ بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى إلـ

الشمالية.
)العربي الجديد(

رام اهلل ـ العربي الجديد 
غزة ـ صالح النعامي

فـــــي إطـــــــــار مــــواصــــلــــة مــــحــــاولــــة طــمــس 
الحقائق في قضية استشهاد الصحافية 
بنيران  عاقلة  أبــو  شيرين  الفلسطينية 
قوات االحتالل، صباح األربعاء املاضي، 
جنن  ملخيم  اقتحامها  تغطيتها  أثــنــاء 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، خـــرجـــت ســلــطــات 
بمزاعم جديدة  اإلثنن،  أمس  االحتالل، 
ــن إعـــــــدام أبـــو  لــتــمــيــيــع مــســؤولــيــتــهــا عــ
ــام شـــهـــود عـــيـــان من  ــ عــاقــلــة مــيــدانــيــًا أمـ
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــن، وذلـــــــك عـــلـــى الـ
الـــتـــقـــديـــرات الـــســـائـــدة فـــي قـــيـــادة جيش 
االحــــتــــالل، والـــتـــي خـــرجـــت إلــــى الــعــلــن، 
ــة. وذكـــــرت  ــادثــ بـــأنـــه املــــســــؤول عــــن الــــحــ
مـــصـــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، بحسب 
ــاريـــف«  ــعـ ــا نــقــلــت عــنــهــا صــحــيــفــة »مـ مــ
أمس، أن اعتقال قوات االحتالل للمقاوم 
الناشط  الــدبــعــي،  محمود  الفلسطيني 
ــهــــاد اإلســــــالمــــــي«، فــي  فــــي حــــركــــة »الــــجــ
 

ّ
جنن، يوم الجمعة املاضي )بعدما ظل
يقاتل االحتالل ألكثر من أربع ساعات(، 
مرتبط بالتحقيقات التي تجريها دولة 
ــتـــالل حــــول اســتــشــهــاد الــصــحــافــيــة  االحـ
ــاريـــف« عن  ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــة. ونــقــلــت »مـ
املـــصـــادر قــولــهــا إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــعـــي كـــــان مــطــلــوبــًا لـــالعـــتـــقـــال قــبــل  ــدبـ الـ
استشهاد أبو عاقلة، لدوره في عمليات 
إطـــــالق الـــنـــار الـــتـــي يــنــفــذهــا مــقــاومــون 
ــتـــالل في  فــلــســطــيــنــيــون ضـــد قــــوات االحـ
جنن، إال أن التحقيقات في استشهادها 
جــيــش  دفـــــــع  ــــي  فــ رئـــيـــســـيـــًا  دورًا  أدت 
ــه، بــحــســب زعـــم  ــالـ ــقـ ــتـ ــتـــــالل إلـــــى اعـ ــ االحـ
املــصــادر. ولفتت إلــى أن الــدبــعــي شــارك 
في عمليات إطالق نار كثيرة على قوات 
االحــتــالل الــتــي تقتحم املــخــيــم. وزعــمــت 
الدبعي شوهد وهــو يطلق  أن  املــصــادر 
النار على قــوات االحــتــالل خــالل حادثة 

استشهاد أبو عاقلة.
يشار إلــى أن ضابطًا من وحــدة »يمام« 
أثناء  بــرصــاص مقاومن  قتل  املــخــتــارة 
مــداهــمــة جــيــش االحـــتـــالل الــبــنــايــة التي 
ــــان يــتــحــصــن فــيــهــا الـــدبـــعـــي الــجــمــعــة  كـ

املاضي.
تــزال ردود الفعل الغاضبة  إلــى ذلــك، ال 

واملـــديـــنـــة تــتــوالــى عــلــى مــمــارســة قـــوات 
تجاه  املفرطن  والقمع  العنف  االحتالل 
املــشــيــعــن لــجــثــمــان أبـــو عــاقــلــة الجمعة 
فــي الــقــدس املــحــتــلــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
اتــهــم أســاقــفــة األراضــــي املــقــدســة، أمــس، 
ــــرام« الــكــنــيــســة  ــتـ ــ ــدم احـ »عــ ـــ إســــرائــــيــــل، بــ
ــا اســــتــــنــــكــــرت  ــمــ ــيــ خـــــــــالل الــــتــــشــــيــــيــــع، فــ
كــان  ــــذي  الـ الــفــرنــســي  املــســتــشــفــى  إدارة 
»اقتحام  بــه  محفوظًا  الشهيدة  جثمان 
انهالت  بعدما  ذلــك  وجـــاء  املستشفى«. 
قوات االحتالل بالضرب على املشاركن 
فــي إخــــراج جــثــمــان الــشــهــيــدة مــن باحة 
املستشفى لنقله إلى الكنيسة في القدس 
املـــحـــتـــلـــة. وهـــاجـــمـــت شـــرطـــة االحـــتـــالل 
املشيعن الذين أصروا على حمل النعش 
والسير به نحو كنيسة الروم الكاثوليك 
ورفعوا العلم الفلسطيني. ودان بطريرك 
بيتساباال  بييرباتيستا  لالتن  القدس 
متحدثا باسم أساقفة األراضي املقدسة 
»االقتحام العنيف للشرطة اإلسرائيلية 
»الــشــرطــة دخلت  أن  لــلــجــنــازة«، مضيفًا 
ــــم تــحــتــرم  ــًا صـــحـــيـــًا مـــســـيـــحـــيـــًا، لـ ــقـ ــرفـ مـ
الكنيسة أو املنشأة الصحية أو املوتى«. 
ــاف خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده  ــ وأضـ
فـــي مــبــنــى املــســتــشــفــى فـــي حـــي الــشــيــخ 
»إن  املحتلة،  الشرقية  القدس  في  جــراح 
ل الشرطة واستخدامها غير املبرر 

ّ
تدخ

للقوة انتهاك خطير لأعراف واملعايير 
املستشفى  اســتــنــكــر  بـــــدوره،  الـــدولـــيـــة«. 
الفرنسي إجــراءات الشرطة اإلسرائيلية 
ــة«، وقــــال مـــديـــره جميل  »غــيــر املـــســـؤولـ
كــوســا: »نــشــجــب ونــســتــنــكــر اإلجـــــراءات 
الــالمــســؤولــة الــتــي قــامــت بــهــا الــشــرطــة 
ــة، الــجــمــعــة املــــاضــــي، ضــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
فيه«،  والعاملن  يوسف  مــار  مستشفى 
برعاية  »يحظى  املستشفى  أن  مضيفًا 
الفرنسية.  الــدولــة  وبحماية  الفاتيكان 
هذا لم يشفع لدى متخذي القرار، فقاموا 
بــاقــتــحــام ســـاحـــات وأبـــنـــيـــة املــســتــشــفــى 
واالعــتــداء على النعش وإطــالق األعيرة 
ــة«. وأكــــــد عـــلـــى الـــتـــوجـــه »إلــــى  ــيـ ــاطـ ــطـ املـ
اإلثباتات«. وقال كوسا  القضاء ولدينا 
إن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة تــعــامــلــت حــيــنــهــا 
ــة بــــالــــرصــــاص املــطــاطــي  ــابــ ــع 13 إصــ مــ
ووصف  لطبيب.  بينها  من  واالختناق، 
مدير املستشفى هجوم شرطة االحتالل 
عــلــى املــشــيــعــن، بــأنــه كـــان »عنيفًا جــدًا، 
خصوصًا حاملي النعش« وأنه »لم يكن 
لــم يــرصــد »أي عالمة  مــبــررا بــتــاتــًا« إذ 
ورأى  املشيعن.  قبل  تمارس« من  عنف 
مدير املستشفى أنه كان »واضحًا وجود 
تصميم على عدم خروج الجنازة بشكل 
سلمي«، مشيرا إلى أن »ما مورس على 
أرض الواقع هو استهداف للنعش«. إلى 
ذلك، شارك عشرات الفلسطينين، أمس، 
دة باغتيال  في قطاع غزة، في وقفة ُمندِّ
أبــــو عــاقــلــة، فــيــمــا تـــم تــنــظــيــم جــنــازتــن 
ــتـــن لـــهـــا. وقــــــال زمــــــالء الــشــهــيــدة  ــزيـ رمـ
»الــعــربــي الــجــديــد« خــالل  الــصــحــافــيــة لـــ
بيت عزاء أقامته قناة »الجزيرة« في رام 
الله، إن التفاعل الــذي حظيت به قضية 
اســتــشــهــادهــا فـــي فــلــســطــن وخــارجــهــا 
ــــدور الــــذي قــامــت به  يــنــبــع مـــن أهــمــيــة الـ
ــه الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــــوم بـ ــقـ ــ ويـ
وكونها كانت صوت فلسطن، ويعكس 

وضع فلسطن في قلوب الناس.

استشهاد شيرين أبو عاقلة 
مزاعم جديدة لالحتالل

رّوج االحتالل، أمس، 
لرواية جديدة في 

إطار مساعيه لطمس 
الحقيقة حول 

مسؤوليته عن اغتيال 
الصحافية شيرين أبو 

عاقلة

المستشفى الفرنسي 
دان عنف شرطة 

االحتالل تجاه المشيعين



خسارة  مع  جديد،  مشهد  إلى  لبنان  في  البرلمانية  االنتخابات  انتهت 
»حزب اهلل« وحلفائه األكثرية النيابية، مقابل تقدم »القوات اللبنانية«، 
وتشكل كتلة تغييرية مهمة، في ظل مخاوف من مواجهة تقود 

النسداد سياسي

45
سياسة

جبران باسيل بشكل صعب. كما لفت سقوط 
رئيس »تــيــار التوحيد« وئــام وهــاب وطــالل 
أرســــالن فــي الــشــوف-عــالــيــه، وإيــلــي الــفــرزلــي 
ــة إلـــــى حــــــردان،  ــافــ ــقـــاع الـــغـــربـــي، إضــ ــبـ فــــي الـ
أبــرز حلفاء الحزب. ومقابل تراجع  وهــم من 
»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر«، كــان خصمه األبــرز 
اللبنانية«،  الساحة املسيحية، »القوات  على 
ــدرت 

ُ
ق بكتلة  أواًل  ليحل  كبيرًا،  تقدمًا  يحقق 

بنحو 20 نائبًا، بعد أن كان يملك في البرملان 
املنتهية واليته 15 نائبًا.

ــقــــوات  هــــذا الــــواقــــع يــضــع »حـــــزب الـــلـــه« و»الــ
الــلــبــنــانــيــة« عـــلـــى رأس املـــشـــهـــد الــســيــاســي 
كأبرز قوتن متعارضتن في مجلس النواب 
الجديد، لكن من دون تأمن أي من الفريقن 
بحسم  له  تسمح  نيابية  أكثرية  حلفائه  مع 
ــرارات فـــي الـــبـــرملـــان، مــقــابــل وجــــود كتلة  ــقــ الــ
لها  قــد تكون  التغييرية  الــقــوى  مــن  مستقلة 
كلمة الحسم في حال نجاحها بتشكيل كتلة 

واحدة.
أمام هذا الوقع، ترتفع املخاوف من سيناريو 
مـــواجـــهـــة بــــن طــــرفــــن، ال يــمــلــك أي مــنــهــمــا 
البالد  دخــول  بالتالي  الــقــدرة على حسمها، 
في مرحلة تعطيل تنعكس في االستحقاقات 
املــقــبــلــة، أولــهــا انــتــخــاب رئــيــس الــبــرملــان، ثم 
انتخابات  الجديدة، وتليه  الحكومة  تشكيل 
رئاسة الجمهورية مع انتهاء والية الرئيس 
الحالي ميشال عون في أكتوبر املقبل. وكان 
رئيس »القوات« سمير جعجع قد أطلق باكرًا 
املعركة املقبلة وحدد عناوينها، مع تشديده 
في أول تصريٍح له عقب فوز حزبه على »أننا 
لن نصّوت من جديد للرئيس نبيه بري )في 
رئاسة البرملان( كما لم نفعل أبدًا في السابق 
بــحــكــومــة  نــــشــــارك  ولـــــن  الــــعــــام 2005،  مـــنـــذ 
االنتخابات  مــع  وسنتعاطى  وطنية،  وحــدة 
الرئاسية كما نتعاطى مع الحكومة ورئاسة 

مجلس النواب«.
ــيـــنـــاريـــو الــتــعــطــيــل مــــخــــاوف مــن  ويـــثـــيـــر سـ
انـــزالق لبنان إلــى تــرٍد إضــافــي فــي األوضــاع 
أمــام  أن  خصوصًا  واالقــتــصــاديــة،  املعيشية 
الحكومة املقبلة استحقاقات كبيرة للتصدي 

ـــ27 فـــي لــبــنــان.  ــ عــلــى كـــل املــقــاعــد الــشــيــعــيــة الـ
ويــشــكــل فــــوز الـــقـــوى الــتــغــيــيــريــة فـــي دائــــرة 
»حزب الله« في  الجنوب الثالثة، أول خرق لـ
مناطق نفوذه جنوبي لبنان، وذلك في أبرز 
تــجــلــيــات الــتــطــورات الــتــي شــهــدهــا الــعــامــان 
ــيــــران خــصــوصــًا، مـــن تــصــاعــد املــطــالــب  األخــ
التغييرية، إلى األزمة االقتصادية واملعيشية 
الكثير  ودفعت  لبنان،  التي ضربت  الخانقة 
مـــن جــمــهــور الـــحـــزب لــلــعــزوف عـــن االقـــتـــراع، 
إذ بــلــغــت نــســبــة املــشــاركــة فـــي كـــل لــبــنــان 41 
ــة  فـــي املـــائـــة. يـــتـــوازى ذلــــك مـــع جـــهـــود دؤوبــ
بذلتها شخصيات شّكلت الئحة »معًا نحو 
التغيير« في الجنوب الثالثة خالل السنوات 
األخيرة، واستطاعت خلق حيز مهم لها في 

الشارع الجنوبي.
خـــرق آخـــر تــعــرض لــه »حــــزب الــلــه« فــي أحــد 
بعلبك-الهرمل،  دائــرة  في  وتحديدًا  معاقله، 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« في  حــيــث نــجــح حــــزب »الــ
إيصال مرشحه أنطوان حبشي إلى البرملان، 
عــلــى الــرغــم مــن الــضــغــوط الــتــي تــعــرض لها 
املرشحون الشيعة على الالئحة التي ضمت 
ــيــــوم االنـــتـــخـــابـــي مــن  ــا رافــــــق الــ ــ حـــبـــشـــي، ومـ

أحاديث عن مخالفات.
لــكــن »حـــزب الــلــه« الـــذي نــجــح فــي االحــتــفــاظ 
بكل مقاعده، واجــه ضربة قاسية من جبهة 
ــن الـــجـــهـــود الــتــي  ــم مــ ــرغــ حـــلـــفـــائـــه، فــعــلــى الــ
بــذلــهــا لــجــمــع حــلــفــائــه عــلــى لـــوائـــح واحــــدة 
الكثير من  أن  إال  لــبــنــان،  فــي مختلف دوائـــر 
الــشــخــصــيــات الــحــلــيــفــة لـــه تــعــرضــت لــهــزائــم 
ــار الـــوطـــنـــي  ــيــ ــتــ ــل أبـــــرزهـــــا »الــ ــعـ ــة، لـ ــئـ ــاجـ ــفـ مـ
الــحــر« )الـــذي يــرأســه الــنــائــب جــبــران باسيل 
ــــون(.  ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـ صـــهـــر رئـ
»الـــتـــيـــار« وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــصــولــه على  فــــ
مقعدًا،  الـــ15  قاربت  قليلة،  غير  نيابية  كتلة 
إال أنه تراجع بشكل كبير عن النتيجة التي 
حققها فــي االنــتــخــابــات املــاضــيــة، إذ كــان قد 
نجح بتشكيل تكتل من 29 نائبًا عام 2018. 
»معاقل«  برت 

ُ
اعت مناطق  في  التيار  وخسر 

له، مثل جزين في دائرة الجنوب األولى، مع 
تــأخــره فــي الــبــتــرون شــمــااًل ونــجــاح رئيسه 

لــأزمــة املــالــيــة واالنــهــيــار الــــذي تــعــانــي منه 
البالد منذ أواخر العام 2019، وتنتظر اتفاقًا 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي الــــــذي يــطــالــب  مــــع صــ
حكومية  وإجــــراءات  اقتصادية  بــإصــالحــات 

قد تكون قاسية على اللبنانين.
ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــف مـ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــل كـــــــل ذلـــــــــــك، يـ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــكـ ــ لـ
ــارزة،  لــالســتــحــقــاق االنــتــخــابــي عــنــد نــقــطــة بــ
تــتــمــثــل بــســقــوط رهـــانـــات مــقــاطــعــة الـــشـــارع 
ي لالنتخابات، بعد إعالن رئيس »تيار 

ّ
السن

كــان يمتلك  الــذي  الحريري،  املستقبل« سعد 
مقاطعته  البرملان،  في  األكبر  ية 

ّ
السن الكتلة 

لــهــذا االســتــحــقــاق، ومطالبة جــمــهــوره بعدم 
املشاركة. غير أن أرقام االنتخاب في املناطق 
ــيــة، الــتــي قــاربــت األرقـــــام املــســجــلــة عــام 

ّ
الــســن

2018، أظهرت عدم استجابة كبيرة لدعوات 

الحريري، خصوصًا بعد مطالبة دار الفتوى 
وخـــطـــبـــاء املـــســـاجـــد بــاملــشــاركــة الــفــاعــلــة في 

االستحقاق النيابي.
ــد،  ــ ــرت األحـ ــ وأدخــــلــــت االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـ
والـــتـــي ســبــقــتــهــا انــتــخــابــات املــغــتــربــن قبل 
ــى املــجــلــس  ــ نـــحـــو أســــبــــوع، دمــــــاء جــــديــــدة إلـ
النيابي الذي لطاملا طغى عليه لونا السلطة 

السياسية واملعارضة التقليدية.
ة لــلــمــشــهــد الـــجـــديـــد، يــشــيــر وزيـــر  وفــــي قـــــراء
بــارود، إلــى االنقسام  الداخلية األسبق زيــاد 
واالصــطــفــاف الــعــمــودي الـــذي مــا يـــزال قائمًا 
بــعــد االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وقـــد يـــؤدي إلــى 
تعطيل على مستوى املؤسسات، على رأسها 
رئاسة البرملان، وهــذا مرجح ألن ُيترَجم في 
أول محطة بعد 21 مايو/أيار الحالي تاريخ 

انتهاء والية املجلس الحالي، إذ على البرملان 
الجديد أن يجتمع لينتخب هيئته ورئيسه.

ويــضــيــف بـــــــارود، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
ــة ســتــكــون  ــيـ ــانـ ــثـ ــــد«، أن »املــــحــــطــــة الـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــارات الـــنـــيـــابـــيـــة املــــلــــزمــــة لــتــســمــيــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ
تــبــقــى  الــــــــذي وإن ســــمــــَي  رئــــيــــس حــــكــــومــــة 
عالمات االستفهام حول ما إذا كانت عملية 
التشكيل ستتم سريعًا وبــأي مهل«. ويشير 
قليلة  أشهر  بعد  ثالثة  أساسية  إلــى محطة 
تــرتــبــط بــانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــالد مع 
انــتــهــاء واليــــة الــرئــيــس مــيــشــال عـــون فــي 31 
املـــقـــبـــل. ويـــتـــســـاءل: »هــــل سيتمكن  أكـــتـــوبـــر 
لبنان من تخطي كل هــذه املحطات في هذه 
الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا، وهو يواجه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــحــديــات عـــدة اقــتــصــاديــًا 

واجتماعيًا، وعلى مستوى استكمال االتفاق 
مع صندوق النقد الدولي، وحقوق املودعن، 
والتغطية  املصرفي،  القطاع  هيكلة  وإعـــادة 
االجــتــمــاعــيــة لـــلـــنـــاس، وغـــيـــرهـــا مـــن املــلــفــات 
الحياتية األساسية التي ال يمكن أن تنتظر 

ملا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟«.
تبعًا لذلك، يتوقع بارود استمرار التحديات 
 الــتــمــكــن مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 

ً
الــقــائــمــة، آمــــال

ـــهـــا وتــمــّهــد 
ّ
ــام كـــل ــهــ ـــذه املــ ســـريـــعـــًا تـــتـــولـــى هــ

ــدم  ــ ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، وعـ ــ ــاسـ ــ ــتــــخــــابــــات رئـ النــ
الــدخــول فــي فــتــرة تصريف أعــمــال قــد تطول 
ــراغ رئــــاســــي، مــتــمــنــيــًا »أال  ــفـ ــا تـــــؤدي لـ ــمـ وربـ
يحصل ذلــك نــظــرًا لكثرة األمـــور الــتــي يجب 
مـــوازاة ما يحصل في  البت بها سريعًا، في 
اإلقــلــيــم مــن مــفــاوضــات فيينا إلـــى تــطــورات 

اليمن والعراق«.
ــــذي بــــرز في  وبــالــنــســبــة لــلــجــو الــتــغــيــيــري الـ
أتـــى نتيجة  أنـــه  ــارود  بــ االنــتــخــابــات، يعتبر 
تـــراكـــمـــات عـــــّدة حــصــلــت مــنــذ انــتــفــاضــة 17 
تشكيل  ــان  ــكـ إمـ إلــــى  مــشــيــرًا   ،2019 أكـــتـــوبـــر 
مجموعة ضغط ليست بصغيرة، خصوصًا 
املستقلة على  الــشــخــصــيــات  تــوافــقــت  مــا  إذا 
أمور أساسية ما يؤدي إلى نفس جديد ال بّد 
من البناء عليه. لكن بارود يتوقف عند نسبة 
في   41 الــتــي سجلت نحو  املتدنية  االقــتــراع 
املائة، وهي أقل من تلك التي سجلت عام 2018، 
معتبرًا أن هــذا الــرقــم ال يطمئن ويــؤشــر إلى 
اللبنانين،  من  الكثير  عند  االهتمام  تراجع 
وكان بإمكانه أن يكون أدنى أيضًا لوال عامل 
املال االنتخابي الذي رفع النسبة. من جهته، 
ــر الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة األســبــق  ــ يـــقـــول وزيـ
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـــه  »الـ ـــ ــيـــد دربــــــــاس، لـ رشـ
فوجئ بنتائج االنتخابات التي جرت بأسوأ 
ظروف معيشية واقتصادية وفي ظل تشرذم 
الشارع، معتبرًا أن اقتراع املغتربن لعب دورًا 
بــارزًا في العملية االنتخابية وأعطى إشارة 

للداخل بأنهم سند للمواطنن.
ويلفت دربـــاس إلــى أن الــذيــن صــّوتــوا فعلوا 
»مـــكـــٍر حـــمـــيـــٍد«، فــتــمــكــنــوا مـــن تغيير  ــك بــــ ذلــ
ــن وفـــــرض نــتــائــج فـــاقـــت الــتــوقــعــات،  ــوازيــ املــ

وكسروا الهيمنة البرملانية التي كانت قائمة 
بتحالف »حزب الله« و»التيار الوطني الحر« 
أن  أمــل  النيابية، على  األكثرية  وقــد تفقدهم 
ــن الــتــحــرك  ــو هــــذه الــهــيــمــنــة مـ ــارقـ يــتــمــكــن خـ

بالحد األدنى للنهوض بالبلد.
وفــي ظــل الــخــرق غير املسبوق الــذي تعّرض 
له »حزب الله« في معقله في دائــرة الجنوب 
الثالثة من قبل مجموعات مدنية معارضة، 
يرى درباس أن الحزب عليه أن يجري دراسة 
بسياساته،  الــنــظــر  ويــعــيــد  للنتائج  متأنية 
وخصوصًا حلفه مع »التيار الوطني الحر« 
الــــذي كــــان يــشــكــل مــظــلــة لـــه مــنــذ عــــام 2006. 
ويلفت إلى أن على األفرقاء أن يأخذوا العبر 
الصراع  بشكل  النظر  ويعيدوا  النتائج،  من 
السياسي الذي يجب أن يكون أكثر عقالنية 
بعن  ويومياتهم  املواطنن  مصالح  ويأخذ 

االعتبار بدل املصالح اإلقليمية.
من جهة ثانية، يــرى دربــاس أن خــرق لوائح 
»حـــــزب الـــلـــه« وحــلــفــائــه رســـالـــة قـــويـــة لــهــم، 
عززته نسبة االقتراع املتدنية، مضيفًا »ليس 
 إسقاط النائب أسعد حردان، بالدور 

ً
تفصيال

الـــذي لعبه مــنــذ عـــام 1992«. ويــربــط الــخــرق 
ــه الـــحـــزب فـــي الـــجـــنـــوب بــأن  الـــــذي تـــعـــرض لـ
الشعارات التي أطلقها لم تترجم شعبيًا، في 
صفوفها  بجمع  املقابلة  الالئحة  نجاح  ظــل 
املدنية  املــجــمــوعــات  الــتــشــتــت، بعكس  وعـــدم 

األخرى على مستوى الدوائر االنتخابية.
وبــالــنــســبــة لــالســتــحــقــاقــات املــنــتــظــرة بـــدءًا 
بـــانـــتـــخـــاب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، يـــرى 
ــــاس أنـــه ســيــكــون مـــن مــشــاهــد الــصــراع  دربـ
الــســيــاســي، مــشــيــرًا إلــــى أن حــجــب أكــثــريــة 
ــال لــم  ــري، بـــحـ ــ األصــــــــوات املــســيــحــيــة عــــن بــ
يصّوت له تكتل »القوات«، سيكون محرجًا 
له، األمر الذي من شأنه أن يدفعه إلى إعادة 
الــتــمــوضــع والـــتـــوصـــل لــتــفــاهــم عــلــى شكل 
مــن جهته،  الـــنـــواب.  جــلــســات مجلس  إدارة 
يـــقـــول عـــضـــو املـــجـــلـــس املــــركــــزي فــــي حـــزب 
»الــــقــــوات«، مــنــســق مــنــطــقــة طــرابــلــس، جــاد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــحــزب  ــان، لـــ ــيـ دمـ
أحـــرز إنــجــازًا تــاريــخــيــًا بــاخــتــراقــه الساحة 
الطرابلسية، ونحن سنشارك بإبراز وتمثيل 
أن  مضيفًا  لــلــمــديــنــة«،  الحقيقية  الـــصـــورة 
ــّبـــت لــصــالــحــنــا دلــيــل  »األصـــــــــوات الـــتـــي صـ
عــلــى أن كــل مـــحـــاوالت الــتــجــنــي والــتــشــويــه 
الــتــي تــعــرضــنــا لــهــا لـــم تــؤثــر عــلــى الــشــارع 
السيادي الحر«. ويرى دميان أن »الرابحن 
األبرز في االنتخابات هما القوات اللبنانية 
والــقــوى التغييرية، أي كــل مــا هــو مناقض 
واملليشيا  املافيا  بــن  للتحالف  ومناهض 
ومناقض لحزب الله والتيار الوطني الحر 
وحركة أمل وحلفائهم«. ويعتبر أن خروج 
أرســالن ووهــاب  شخصيات سياسية مثل 
نتيجة ممارساتهم  أمر طبيعي  وغيرهما، 

طيلة هذه السنن.
النائب  أحدثه  الــذي  الخرق  وعلى مستوى 
في  الثانية  للمرة  حبشي  أنــطــوان  القواتي 
بــعــلــبــك-الــهــرمــل حــيــث نــفــوذ »حــــزب الــلــه«، 
الجميع ضــد حبشي  أن تكتل  يــرى دمــيــان 
ومحاولة إسقاطه والضغط على مرشحن 
إلــى شّد  أدت  انسحبوا من الئحته، عوامل 
الرغم من املعوقات  العصب لصالحه، على 
الــجــغــرافــي،  والــبــعــد  والتقنية  اللوجستية 
كــمــا أن حــبــشــي أعـــطـــى نـــمـــوذجـــًا واضــحــًا 
وصـــريـــحـــًا ال يــشــبــه الـــطـــرف الـــثـــانـــي الـــذي 
يعمد إلى الترهيب وإرغــام املرشحن على 
االنسحاب والضغط على الناخبن وسرقة 

صناديق االقتراع، وفق قوله.

االنتخابات اللبنانية
أجل  من  اللبنانية  الجمعية  سّجلت 
»الدي«،  ــات  ــتــخــاب االن ديــمــقــراطــيــة 
اليوم  خــالل  المخالفات  من  جملة 
تقرير  في  متحدثة  األحــد،  االنتخابي 
لها أمس عن »شوائب بالجملة اعترت 
فاضحة  ومخالفات  االستحقاق، 
جهات  مارستها  وضغوط  وترهيب 
واضح  تــراخ  ظل  في  عــدة،  سياسية 
وزارة  جانب  من  القانون  تطبيق  في 
»اعتداءات  عن  وتحدثت  الداخلية«. 
فيديوهات  وانتشار  مرشحين«،  على 
المثيرة  الممارسات  بعض  »تــوثــق 
مادة  تشكل  أن  يمكن  التي  للجدل، 

للطعن باالنتخابات«.

مخالفات 
وضغوط

الغالف

بيروت ـ ريتا الجّمال

ســّجــلــت االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
األول  أمــس  التي جــرت  اللبنانية، 
األحد في الداخل، أكثر من مفارقة 
الساحة  على  األوراق  لتخلط  متوقعة،  غير 
وتــدفــع الــبــالد إلـــى مــشــهــد ضــبــابــي تختلف 
املفاجآت  أولــى  لــه.  املتوقعة  السيناريوهات 
جـــــاءت كــانــعــكــاس النــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر/
مــرور  مــن  الــرغــم  األول 2019، فعلى  تــشــريــن 
أكـــثـــر مــــن عـــامـــن عــلــيــهــا، وتــــالشــــي طــمــوح 
سريعة  بإطاحة  فيها  املشاركن  اللبنانين 
للمنظومة الحاكمة، إال أن نتائجها برزت في 
صناديق االقتراع، حيث تشّكلت ألول مرة في 
تغييرية  نيابية  كتلة  الحديث  لبنان  تاريخ 
االستحقاقات  فــي  دور حاسم  لها  يكون  قــد 

مرشحو التغيير قد 
يتجاوز عددهم العشرة 

نواب وهو أمر غير 
مسبوق

كان »التيار الوطني الحر« 
أبرز الخاسرين في هذا 

االستحقاق

فرصة للتغييريين وانكسار 
لحلفاء حزب اهلل

املرتقبة التي تنتظر البالد. كتلة قد يتجاوز 
ــن بــــــرزوا  ــمـ عــــــدد نــــوابــــهــــا الــــعــــشــــرة نـــــــواب مـ
فــي  أكــــتــــوبــــر 2019  ــنـــذ حـــــــراك  مـ ــًا  خـــصـــوصـ
ساحات املواجهة، ونجحوا في إطاحة وجوه 
ــبـــرملـــان خــالل  لــطــاملــا كـــانـــت مــــوجــــودة فـــي الـ
ــيــــرة، أبـــرزهـــا رئـــيـــس الــحــزب  الـــســـنـــوات األخــ
الــديــمــقــراطــي طـــالل أرســـــالن، ونــائــب رئيس 
مجلس النواب إيلي الفرزلي، وغيرهما. لكن 
الخرق األبــرز للقوى التغييرية كان في أحد 
معاقل »حزب الله« وحلفائه، دائرة الجنوب 
ومرجعيون  حاصبيا  أقضية  )تضم  الثالثة 
في  حــيــث نجحت  جــبــيــل(،  وبــنــت  والنبطية 
الحزب  )يمثل  حـــردان  أسعد  النائب  إســقــاط 
ــرز  الــــســــوري الـــقـــومـــي االجـــتـــمـــاعـــي(، أحــــد أبـ
حــلــفــاء »حـــزب الــلــه«، الـــذي نــجــح فــي املقابل 
مـــع حــلــيــفــتــه حـــركـــة »أمــــــل« فـــي االســـتـــحـــواذ 

شدد وزير الداخلية بسام مولوي )الصورة( في مؤتمر صحافي عصر 
معتبرًا  االنتخابية،  العملية  في  تالعب«  أي  يوجد  »ال  أنه  على  أمس، 
على  تؤثر  لم  حصلت  التي  والشوائب  ونزيهة«،  »شفافة  كانت  أنها 
الرغم  »على  أنه  وأضاف  النتيجة. 
»استطعنا  الصعوبات  كــل  مــن 
إنجاز االستحقاق االنتخابي بطريقة 
التشكيك  حــمــالت  ــل  وك جــيــدة، 
لم  النتائج  فــرز  مع  ترافقت  التي 
أن  معتبرًا  عــمــلــنــا«،  عــلــى  تــؤثــر 
منخفضة  ليست  ــراع  االقــت نسب 
في  النسب  ــقــارب  وت جــيــدة،  بــل 

االنتخابات السابقة.

ال تالعب
بلغت نسبة المشاركة 41 في المائة )حسين بيضون(

Tuesday 17 May 2022 Tuesday 17 May 2022
الثالثاء 17 مايو/ أيار 2022 م  16  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2815  السنة الثامنة الثالثاء 17 مايو/ أيار 2022 م  16  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2815  السنة الثامنة

مصر: تعليمات أمنية للتحذير من التظاهرالغرب يتحسب لعرقلة روسيا المساعدات إلى الشمال السوري

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

يقترب موعد تصويت مجلس األمن الدولي 
ــــات إدخـــــــــال املــــســــاعــــدات  ــيـ ــ عـــلـــى تـــجـــديـــد آلـ
اإلنسانية الدولية إلى شمال غربي سورية 
عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، 
وهو ما استدعى تحركًا غربيًا مبكرًا للبحث 
عن بدائل في حال عرقلة روسيا لهذه اآللية 
وزار  املقبل.  يوليو/تموز  فــي  تنتهي  الــتــي 
وفد من االتحاد األوروبي أمس اإلثنن معبر 
الــحــدودي بن سورية وتركيا،  الهوى  بــاب 
ــددًا مــــن الــشــخــصــيــات  ــ ــك بـــعـــد لـــقـــائـــه عــ ــ وذلــ
الــتــركــيــة فــي جــنــوب تــركــيــا. وجــــاءت زيـــارة 
الوفد األوروبــي بعد أيــام من زيــارة مماثلة 
قـــامـــت بــهــا الــســفــيــرة األمـــيـــركـــيـــة فـــي األمـــم 
املــتــحــدة لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، والــتــي 
قــالــت قبيل الـــزيـــارة إن »الــوضــع اإلنــســانــي 
ــذي يــواجــهــه مــاليــن الــســوريــن  الــخــطــيــر الــ
يـــظـــل أولــــويــــة كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة لـــلـــواليـــات 
أنــه »يتعّن على مجلس  املــتــحــدة«. وأكـــدت 
التفويض  وتــمــديــد  التصريح  إعـــادة  األمـــن 
املهمة  الغذائية  املــواد  الــذي يسمح بدخول 
ــيــــاه الــنــظــيــفــة والــتــطــعــيــمــات واألدويــــــة  واملــ

واالستمرار بالتدفق إلى سورية«.
وينتهي في 10 يوليو/تموز املقبل تفويض 
مجلس األمن رقم 2585، الذي يقضي بتمديد 
ــــى ســــوريــــة عــبــر  املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة إلــ
الــحــدود مــن معبر بــاب الــهــوى شــمــال غربي 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مــصــادر بــرملــانــيــة، وإعــالمــيــة خــاصــة، 
السياسي،  للتعامل  عــن دخــول خطة جــديــدة 
واألمـــنـــي واإلعــــالمــــي، مـــع مـــخـــاوف رصــدتــهــا 
أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة، مــــن تـــصـــاعـــد حــالــة 
الغضب في الشارع املصري، بسبب املصاعب 
ــه الـــنـــظـــام،  االقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــمـــة الـــتـــي تــــواجــ
ــأة هــذه  ــ ــه قـــد يــضــطــر تــحــت وطـ خــصــوصــًا أنــ
ــرارات  ــ ــقـ ــ املـــصـــاعـــب إلـــــى اتــــخــــاذ مــــزيــــد مــــن الـ
ــنـــن، تــصــل إلــى  ــثـــر صــعــوبــة عــلــى املـــواطـ األكـ
حــد »الــصــادمــة«، حسب وصــف أحــد املصادر 
النيابية. وقالت املصادر، في أحاديث خاصة 
الــجــديــد«، إن أجــهــزة مختلفة في  »الــعــربــي  لـــ
الــنــظــام، بــاتــت تــتــعــامــل بــجــديــة أكــثــر مـــع كل 
السيناريوهات املحتملة، ما أدى إلى تصاعد 
مفاجئة  شعبية  انتفاضة  مــن  الــخــوف  حــالــة 
قـــد تـــهـــدد اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام، نــتــيــجــة لــأزمــة 
االقتصادية في مصر، بسبب تأثيرات الحرب 

الروسية األوكرانية.
ــزة األمــنــيــة  ــ ــهـ ــ وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن »األجـ
الــرأي  اتجاهات  املسؤولة عن رصــد  املختلفة 
ــرورة الـــحـــذر مـــن أي  ــ الـــعـــام أجــمــعــت عــلــى ضــ
قـــــرارات غــيــر مــحــســوبــة لــلــحــكــومــة، قــد تــؤدي 
إلـــى انــفــجــار غــيــر مــتــوقــع لــلــشــارع يــحــدث في 
»الجهازين  أن  املصادر  وأضافت  لحظة«.  أي 
السيادين الرئيسين، املتمثلن في املخابرات 
على تصنيف  اتفقا  الــوطــنــي،  واألمـــن  العامة 
وغير  خطرة  بأنها  للبالد  الحالية  األوضـــاع 

12 شهرًا. ويتعّن على مجلس  ملــدة  سورية 
ــن الــتــصــويــت مـــجـــددًا عــلــى تــجــديــد هــذه  األمــ
اآللية واملعمول بها منذ عام 2014، وهو ما 
والصيني  الـــروســـي  لــلــطــرفــن  فــرصــة  يشكل 
اآللية.  هــذه  لتعطيل  النقض  الستخدام حق 
وتــريــد موسكو أن يــكــون دخـــول املــســاعــدات 
تـــحـــت إشــــــــراف حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
وتــطــالــب بــــأن تــنــظــم األخـــيـــرة عــمــلــيــة عــبــور 
يــســيــطــر عليها  أراض  مـــن  ــة  ــاثــ الـــدعـــم واإلغــ
ــــن املـــتـــوقـــع أن تــــعــــاود مــوســكــو  الـــنـــظـــام. ومـ
الــبــحــث عـــن مــكــاســب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
للنظام السوري مقابل التصويت مع تجديد 
ــا طــالــبــت  ــاملـ ــطـ آلـــيـــة ادخـــــــال املــــســــاعــــدات. ولـ
موسكو بفتح كل املعابر بن مناطق النظام 
ومــنــاطــق املـــعـــارضـــة فـــي شــمــال ســـوريـــة في 
محاولة إلنعاش اقتصاد النظام الذي يعاني 

من أزمات خانقة.
ــدات تــــدخــــل إلــــــى املـــنـــاطـــق  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــت املـ ــانـ ــ وكـ
الخارجة عن سيطرة النظام من أربعة منافذ 
املعابر  يــتــم تقليص هـــذه  أن  قــبــل  حـــدوديـــة، 
إلى واحد فقط عبر تركيا )باب الهوى( العام 
املــاضــي، وذلــك بسبب معارضة روسيا  قبل 
والــــصــــن تـــجـــديـــد الـــتـــفـــويـــض عـــبـــر املـــنـــافـــذ 

األربعة.
وتخدم هــذه اآللية أكثر من 4 مالين مدني 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة يعيشون 
فــي ظـــروف تــكــاد تــصــل إلـــى حـــدود الــكــارثــة. 
الدولي على  األمــن  وينص تفويض مجلس 
أيضًا عبر خطوط  املساعدات  قوافل  دخــول 
الــنــظــام، إال أن  الــتــمــاس مــن مناطق سيطرة 
ــم يــلــتــزم بــتــعــهــداتــه بــشــكــل كــامــل.  ــر لـ ــيـ األخـ
وذكر فريق »منسقو االستجابة« في شمال 
غـــربـــي ســــوريــــة أمـــــس االثــــنــــن، أن بــرنــامــج 
األغذية العاملي )WFP( التابع لأمم املتحدة 
»ســُيــدخــل اإلثــنــن مــســاعــدات إنــســانــيــة إلــى 
شــمــال غــربــي ســوريــة عــبــر خــطــوط التماس 
إلــى أن »الشحنة تضم  الــنــظــام«، مشيرًا  مــع 
مـــواد غــذائــيــة فــقــط«. وأوضــــح أنــهــا الــرابــعــة 
منذ بدء تطبيق القرار األممي 2585، مضيفًا: 
»ال يمكن مقارنتها باملساعدات القادمة عبر 
الـــحـــدود والـــتـــي تـــجـــاوزت حــتــى 16 مــايــو/

ــروف االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــظــ ــ مـــســـتـــقـــرة، نـــتـــيـــجـــة الــ
قد  والــتــي  الــحــكــومــة،  الــتــي تعيشها  الصعبة 
تــــؤدي إلـــى غــضــب شــعــبــي، وهـــو مـــا ورد في 
الــجــهــازان  قدمها  ومنتظمة  مــتــعــددة  تــقــاريــر 

إلى الرئاسة«.
وأشارت املصادر إلى أنه »على الرغم من اتفاق 
الــجــهــازيــن األمــنــيــن الــرئــيــســيــن فـــي الــبــالد، 
واعــتــرافــهــمــا بـــوجـــود خــطــر يـــهـــدد اســتــقــرار 
التي  الطريقة  على  اختلفا  أنهما  إال  النظام، 
يجب اتباعها في التعامل مع األزمة املحيطة 
بالنظام«. وأوضحت املصادر أنه »بينما يرى 
التعامل مع  جناح داخــل األجــهــزة األمنية أن 
األزمــة السياسية التي يعيشها النظام يجب 
واســتــخــدام  الجماهير،  تهدئة  عبر  يــكــون  أن 
وســائــل للتنفيس عــن الــغــضــب، مثل اإليــحــاء 
بوجود معارضة لسياسات الحكومة من قبل 
الحكومة  أداء  ينتقدون  البرملان،  داخــل  نــواب 
االقتراض،  التوسع في  االقتصادي وسياسة 
بــأن هناك فرصة  ما يعطى األمــل للمواطنن 
لإلصالح، يعتقد جناح آخر أن ترهيب الناس 
مــن فــكــرة الـــنـــزول إلـــى الـــشـــارع والــتــعــبــيــر عن 

السخط، هي الحل األمثل«.
وقالت مصادر صحافية إن تعليمات صدرت 
من األجهزة األمنية إلى إعالمين وصحافين 
ــنــــظــــام، بــــــضــــــرورة الــــحــــديــــث عــن  ــلــ مـــــوالـــــن لــ
»خطورة« أي دعوة للتظاهر في الشارع، وأن 
ذلك سوف يقابل بعنف من الشرطة، والتركيز 
على أن الدولة، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، دعت إلى حوار سياسي يشارك فيه 
الجميع، وهو السبيل الوحيد املتاح للتعبير 

عن وجهات النظر.
والناس«،  »القاهرة  قناة  على  برنامجه  وفــي 
أفرد املذيع والصحافي إبراهيم عيسى مساحة 
في  االقتصادية  األزمـــة  عــن  للتحدث  معتبرة 
من  محذرًا  »الطاحنة«،  بـ وصفها  التي  مصر 
أن »أي نـــوع مــن االحــتــجــاجــات، ســـوف يزيد 
من شدة القبضة األمنية«. وقال إن »الصحف 
مواجهة  فــي  هناك صعوبة  أن  تــردد  العاملية 
األزمـــة االقــتــصــاديــة، واحــتــمــاالت إفـــالس، وأن 
ذلك قد يؤدي إلى احتجاجات، وأنا أرد عليهم: 
نعم، هل ستتصاعد...  أزمــة طاحنة...  في  هل 

الجمل، بسبب  الصحافي جمال  الكاتب  على 
مقال كتبه عن السيسي وصفه بأنه »صادم«. 
: »أقــول 

ً
وتــحــدث الــديــهــي، فــي برنامجه قــائــال

التطاول غير  لجمال الجمل، وأؤكــد أن حرية 
ليعود  الجمل  جمال  دعيت  وعندما  مكفولة. 
إلـــى مــصــر ويـــعـــارض، كـــان يــجــب أن يــعــلــم أن 
هــنــاك فــرقــا بــن املــعــارضــة والــتــطــاول«. وأكــد 
الطريق  أن  الجمل،  الديهي، خالل حديثه عن 
الوحيد للمعارضة اآلن هو الحوار الذي دعا 
لــه الــســيــســي فــي إفــطــار األســــرة املــصــريــة في 
رمضان املاضي. وقال إن »الحوار تم اإلعالن 
الوطنية للتدريب، وهذا  عنه عبر األكاديمية 
بادرة حقيقية ونبيلة للدولة بعد فترة صعبة 
لفتح املجال العام«. وقالت املصادر إن »حديث 
املحسوبن  واإلعــالمــيــن،  الصحافين  بعض 
الشعبي  االحتجاج  خــطــورة  عــن  النظام  على 
ــدم جـــــدواه، يــعــكــس حــالــة الــتــوتــر والــقــلــق  وعــ
ــة  ــ ــنـــظـــام مــــع اشــــتــــداد األزمـ ــتـــي يــعــيــشــهــا الـ الـ
االقتصادية، وعدم وجود حلول واقعية لها«.

ــة إن  ــالـــت مــــصــــادر خـــاصـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـ
ــــوارئ مــنــذ فــتــرة،  »الــحــكــومــة تــعــيــش حــالــة طـ
ــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى  ــاولـ بــســبــب مـــحـ
مــدبــولــي، مــواكــبــة الــتــعــلــيــمــات والــتــوجــيــهــات 
إلــى حكومته من رئاسة  تــرد  التي  املتسارعة 
الــجــمــهــوريــة والـــدائـــرة الــقــريــبــة مــن الــرئــيــس، 
ــا تـــكـــون مـــتـــضـــاربـــة وغــيــر  ــًا مــ ــانـ ــيـ ــتــــي أحـ والــ
عـــقـــالنـــيـــة«. وتـــنـــفـــيـــذًا لــتــكــلــيــفــات ســـابـــقـــة مــن 
الــســيــســي ملــدبــولــي، عــقــد األخـــيـــر، أمـــس األول 
»الــعــاملــي«  األحــــد، مــؤتــمــرًا صحافيًا وصــفــه بـــ
إلعــــالن »خــطــة الـــدولـــة املــصــريــة لــلــتــعــامــل مع 
األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــاملـــيـــة«، حــســب بــيــان 
ملجلس الوزراء. وأعلن مدبولي، خالل املؤتمر، 
ــنـــوات الــثــالث  أن مــصــر »تــســتــهــدف فـــي الـــسـ
الخاص  القطاع  مشاركة  نسبة  رفــع  الــقــادمــة 
إلـــى 65 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي االســتــثــمــارات 
ــال: »نــســتــهــدف ضــمــن بــرنــامــج  ــ ــفـــذة«. وقــ ــنـ املـ
بينها  للدولة،  تابعة  شركات   10 الطروحات 
شركتان تابعتان للقوات املسلحة، ودمج أكبر 
7 مــوانــئ مصرية تحت مظلة شــركــة واحـــدة، 
وأكبر الفنادق املميزة كذلك، لطرح نسب منها 

في البورصة«. تخدم اآللية أكثر من 4 ماليين سوري )عارف وتد/فرانس برس(

تحذير من مواجهة الشرطة التظاهرات بعنف )حمدي عبد العزيز/األناضول(

وفــق بــيــان. وتــعــهــدت عــدة دول بتقديم 6.4 
مــلــيــارات يـــورو )نــحــو 6.7 مــلــيــارات دوالر( 
للمانحن  لسورية وجيرانها، خالل مؤتمر 
ُعقد أخيرًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
ــم مــمــثــلــن عــــن 55 دولــــــة و22 مــنــظــمــة  ــ وضـ
غزوها  بسبب  روسيا  استبعد  لكنه  دولية، 
ألوكرانيا. هذا األمر يثير مخاوف من انتقام 
روســــي فــي مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي بتعطيل 
معبر  عبر  الدولية  املساعدات  إدخــال  آليات 

باب الهوى الخارج عن سيطرة النظام.
ــان فــريــق »مــنــســقــو االســتــجــابــة« قـــد ذكــر  وكــ
أثــنــاء انــعــقــاد املــؤتــمــر أن املــبــالــغ الــتــي أعلن 
لــآمــال«.  املــانــحــون »صــادمــة ومخيبة  عنها 
وأوضــــــح أن عــــدد املــحــتــاجــن لــلــمــســاعــدات 
مليون ســوري   1.2 مــن  بأكثر  زاد  اإلنسانية 

مقارنة بالعام املاضي.
وفــي الــســيــاق، أكــد محمد نــجــار، وهــو مدير 
مــنــظــمــة »ســــــــداد« الـــتـــي تــنــشــط فــــي املـــجـــال 
اإلنساني شمال سورية، أنه »ستكون هناك 

ــــدى  وأبــ ــة«.  ــنــ ــاحــ مــــن 12000 شــ ــثــــر  أكــ أيـــــــار 
الـــفـــريـــق اســـتـــغـــرابـــه مـــن »إصـــــــرار الـــوكـــاالت 
ــول املــســاعــدات  الــدولــيــة اإلنــســانــيــة عــلــى دخـ
اإلنــســانــيــة عــبــر خــطــوط الـــتـــمـــاس«، مــشــددًا 
ــة »ال يــمــكــنــهــا أن تــكــون  ــيـ عــلــى أن هــــذه اآللـ
الــحــدود«. وطالب   عن املساعدات عبر 

ً
بديال

الفريق بمنع هذه اآللية وعدم التساهل في 
القرار  الصدد »ملنع روسيا من احتكار  هــذا 
اإلنساني في ســوريــة«. وحــذر من »خطورة 
إغــــالق املــعــابــر الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا وذلـــك 
ــاع اإلنــســانــيــة فـــي املــنــطــقــة«،  ــ بــســبــب األوضــ

آثــــار سلبية عــلــى نــحــو 5 مــاليــن مــدنــي في 
حال تم استخدام حق الفيتو من قبل روسيا 
ضـــد تــمــديــد إيـــصـــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
للشمال السوري«. ولكنه بّن في حديث مع 
»العربي الجديد« أن هناك العديد من الحلول 
أمــــام املــجــتــمــع الـــدولـــي إليـــصـــال املــســاعــدات 
للمستحقن، منها »إنشاء صندوق للتمويل 
اإلنساني خاص بسورية نيابة عن صندوق 
الـــتـــمـــويـــل الــــحــــالــــي«. وتــــابــــع: »يـــمـــكـــن الـــبـــدء 
في  فرعية  تنسيق  كتل  أو  منصات  بــإنــشــاء 
تركيا والشمال السوري تكون بإدارة سورية، 
وتحويل التمويالت من املساعدات الغذائية 
إلى الدعم النقدي أو القسائم أو العمل مقابل 
للدخل  املــولــدة  املشاريع  عــن طريق  أو  النقد 
بإشراف قطاع التعافي املبكر«. ومن الحلول 
األخرى، أوضح نجار، »تفعيل دور منظمات 
املجتمع املدني املحلية وزيــادة التنسيق مع 
املنظمات الدولية لتفعيل وزيادة املساهمات 

النقدية«.
ــار الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي خــالــد  ــك، أشــ إلـــى ذلــ
تــركــاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الــدول الغربية »حريصة على دخول  إلــى أن 
املساعدات إلى الشمال الغربي من سورية«، 
موضحًا أنه في حالة استخدام الــروس حق 
ــــن الـــدولـــي إليــقــاف  الــنــقــض فـــي مــجــلــس األمـ
تـــدفـــق املـــســـاعـــدات عــبــر بــــاب الـــهـــوى فــأمــام 
ــاف:  ــــرى. وأضــ املــجــتــمــع الـــدولـــي خـــيـــارات أخـ
»إمـــا االعــتــمــاد على املــنــافــذ الــحــدوديــة التي 
الــســوري إلدخــال  الشمال  فتحتها تركيا مع 
تابعة  دولــيــة غير  املــســاعــدات عبر منظمات 
مع  املعابر  على  االعتماد  أو  املتحدة،  لأمم 
الجانب العراقي والتي تسيطر عليها قوات 

سورية الديمقراطية )قسد(«.
ورجـــح تــركــاوي أن »تــطــرأ تــغــّيــرات فــي حــال 
عــــدم تــجــديــد آلـــيـــة إدخــــــال املـــســـاعـــدات عبر 
الــتــي توصل  املــتــحــدة، منها املنظمات  األمـــم 
هــذه املــســاعــدات وأنــواعــهــا«، مضيفًا: »ربما 
ــاعــــدات عــيــنــيــة وتــتــوجــه  ــذه املــــســ ــ تــصــبــح هـ
نحو قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنى 
املجالس  مــع  الــتــعــامــل  يــتــم  التحتية، وربــمــا 

املحلية في الشمال السوري بشكل مباشر«.

محمد نجار: هناك 
العديد من الحلول أمام 

المجتمع الدولي

شخص آخر«. وقال: »الصحافة الغربية تقول 
إن ال أحد يجرؤ على االحتجاج، وهنا أسأل: 
ناس  السياسي،  االحتجاج  هو  املقصود  هل 
تــطــلــع تــنــتــقــد وتــنــاقــش ســيــاســات الــحــكــومــة. 
ــذا الـــســـيـــاق أنـــنـــا إزاء حـــوار  املــــفــــروض فـــي هــ
سياسي الدولة تعلن عنه، وزي )مثل( ما قلت 
، فكويس أن 

ً
مصر ما فيهاش سياسين أصال

الحوار يشمل شخصيات عامة ونقابات وكل 
يــقــول كــالمــه ويفضفض ويــحــكــي«. وأضـــاف: 
الشارع،  في  االحتجاج  يقصدوا  هم  لو  »لكن 
فــنــحــن عــنــدنــا مــشــكــلــة كــبــيــرة جـــــدًا، إنـــنـــا ما 
عندناش سياسين وال قوى سياسية، فشارع 
إيه اللي هيحتج، وهيحتج إزاي. هم نفسهم 
الــنــاس تــخــرج فــي تــظــاهــرات... أنـــا أقــطــع بــأن 
ــــن بمستقبلي كمحلل  وأراهـ يــحــدث،  لــن  هـــذا 

سياسي بأن هذا لن يحدث«.
نـــوع مــن االحــتــجــاجــات  وقـــال عيسى إن »أي 
ــة، والــــتــــي يــتــصــورهــا  ــ ــــومـ ــــزعـ ــتــــصــــورة واملـ املــ
هتزود  السياسية،  مــراهــقــو  لــأســف  البعض 

)ستزيد من( القبضة األمنية«.
ــهـــي، فـــوجـــه هــجــومــه  أمــــا املـــذيـــع نـــشـــأت الـــديـ

نــعــم، األســعــار سترتفع والــســلــع ســتــتــراجــع... 
-إن وجــد-  لتقصير محلي  لــيــس  ولــكــن  نــعــم، 
ولكنها أزمة ومسألة عاملية«. وأضاف عيسى: 
»هل سيزيد التضخم، والحاجة ذات الخمسن 
جنيهًا سوف تصبح بمائة... نعم، هل الناس 
 ،

ً
أصــال متضايقة  الناس  قطعًا،  ستتضايق... 

هل الدولة تعلم ذلك... قطعًا. الرئيس السيسي 
ــرة يــتــحــدث عـــن أن املـــصـــريـــن تــحــمــلــوا  كـــل مــ
وســيــتــحــمــلــون ويــشــكــر الـــنـــاس، وهــــذا إدراك 
رئاسي بأن املصرين تحملوا«. وتابع: »فكرة 
أن الــطــبــقــة الــحــاكــمــة مـــش واخـــــدة بــالــهــا من 
الشفافية  الناس غير حقيقي، عندنا قدر من 
عـــنـــد رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــقـــط، ولـــيـــس أي 

تتخوف األجهزة من 
انتفاضة مفاجئة قد 
تهدد استقرار النظام

يتحّول إدخال المساعدات 
اإلنسانية إلى شمال غربي 

سورية إلى ورقة بيد 
روسيا، إذ يُتوقع أن 

تستخدم الفيتو لعرقلة 
تجديد آلية إدخال 

المساعدات

صدرت تعليمات من 
األجهزة األمنية المصرية 
إلى إعالميين وصحافيين 

بضرورة التحذير من 
»خطورة« أي دعوة 
للتظاهر في الشارع، 

والترويج للحوار

خاص تقرير
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سياسة

  شرق
      غرب
الجزائر: لقاء موسع 

قريب لتبون واألحزاب 
أعلن الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تبون )الصورة(، أمس اإلثنن، عن 
ــروع لـــقـــاء مـــوســـع ســيــجــمــعــه  ــشــ مــ
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ مـــع كـــل قــــادة األحــ
إطــار  فــي  املستقلة،  والشخصيات 
حـــــوار ســيــاســي ومــــبــــادرة »جــمــع 
الـــشـــمـــل«، بــعــد اســتــكــمــال سلسلة 
لــقــاءات مــنــفــردة مــع قـــادة األحـــزاب 
ــيـــات الـــوطـــنـــيـــة. وقــــال  والـــشـــخـــصـ
أول  التي وصلها  أنــقــرة  مــن  تبون 
مــن أمـــس األحــــد، إنـــه سيعقد لقاء 
 مع قادة األحزاب السياسية 

ً
شامال

»في غضون األسبوعن أو الثالثة 
أنـــهـــا ستسمح  املـــقـــبـــلـــة«، مــضــيــفــًا 
لــه »بــمــعــرفــة وجــهــة نــظــر األحـــزاب 
ــــدى  ـــاع إلـــــــــى رجـــــــــع صـ ــ ــمــ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالسـ
االقتصادية«  والخيارات  القرارات 

التي ينتهجها.
)العربي الجديد(

العراق: قتلى بتدمير 
مخابئ لـ»داعش« 

أعـــلـــن املـــتـــحـــدث الــعــســكــري بــاســم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، الــلــواء يحيى 
رســـــــــول، أمــــــس اإلثـــــنـــــن، مـــقـــتـــل 6 
عــــنــــاصــــر فـــــي تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش«، 
بــضــربــة جـــويـــة نــفــذتــهــا مــقــاتــالت 
ــراقــــي،  ــعــ تـــابـــعـــة لــــســــالح الــــجــــو الــ
ــدفــــت مـــخـــابـــئ لــلــتــنــظــيــم  ــهــ ــتــ واســ
فــي سلسلة جــبــال مــخــمــور ضمن 
مــحــافــظــة نــيــنــوى شــمــالــي الــبــالد. 
وقـــــــال رســـــــول إن الـــعـــمـــلـــيـــة تـــّمـــت 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع قــــــوات الــبــشــمــركــة 
ــة، مـــضـــيـــفـــًا أنــــهــــا »تـــأتـــي  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
ــهــــود  ـــرارًا لـــســـلـــســـلـــة الــــجــ ــ ــمــ ــ ــتـــ ـــ اســ
ــشــتــركــة الــتــي تــقــوم بــهــا الــقــوات 

ُ
امل

العراقية ملكافحة فلول اإلرهاب«.
)العربي الجديد(

 
الملك سلمان يغادر 

المستشفى 
ــوان املــلــكــي الــســعــودي  أعـــلـــن الــــديــ
ــادرة الـــعـــاهـــل  ــ ــغـ ــنـــــن، مـــ ــــس اإلثـــ أمــ
السعودي امللك سلمان عبد العزيز 
املستشفى فــي جـــدة، بــعــد أســبــوع 
ــا لـــلـــخـــضـــوع  ــهــ ــيــ ــلــــى دخـــــولـــــه إلــ عــ
لفحوص طبية من ضمنها إجراء 
البيان  في  وجــاء  للقولون.  منظار 
»غـــادر مستشفى  املــلــك سلمان  أن 
املـــلـــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي بــجــدة 
ــحــــوص الــطــبــيــة  ــفــ بــــعــــد إجــــــــــراء الــ
واستكمال الخطة العالجية وفترة 

النقاهة بنجاح«.
)فرانس برس(

باكستان: تعزيز اإلجراءات 
لحماية عمران خان

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، 
أمــــس اإلثــــنــــن، تــعــزيــز اإلجـــــــراءات 
ــة حــــــــول رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
ــان )الــــصــــورة(،  الــســابــق عـــمـــران خــ
بــعــد يــومــن مــن إعــالنــه فــي تجمع 
شرقي  البنجاب  إقليم  فــي  حــاشــد 
البالد، عن وجود مؤامرة الغتياله. 
ــيــــان، إنــهــا  ــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بــ وقــ
الشرطة  رجــال  أرسلت عشرات من 
مع القوات شبه العسكرية إلى مقر 
إقامة خان في إسالم أباد، مضيفة 
أن قوات األمن سترافق خان أيضًا 
عــنــدمــا يــغــادر إســـالم أبـــاد إلـــى أي 

منطقة في البالد.
)أسوشييتد برس(

مناورات صينية في البحر 
األصفر

أخــيــرًا،  الصينية،  البحرية  أجـــرت 
ــة فـــــي الـــبـــحـــر  ــريـ ــكـ ــــات عـــسـ ــبـ ــ ــــدريـ تـ
األصــــــفــــــر شـــــرقـــــي الــــــبــــــالد )يـــطـــل 
أيــضــًا على الــيــابــان والــكــوريــتــن(، 
بــمــشــاركــة املــدمــرة »الســــا«، األكــبــر 
ــول الـــبـــحـــري لــلــصــن.  ــ ــطـ ــ فــــي األسـ
وذكــــرت وســائــل إعـــالم محلية، أن 
ــاورات الـــتـــي اســتــمــرت  ــ ــنــ ــ هـــــدف املــ
أيـــام، القضاء على األهـــداف  ثــالثــة 
»املــرتــفــعــة واملــنــخــفــضــة« واخــتــبــار 
املشتركة  واملناورة  الحركة  قــدرات 

ملختلف أنواع السفن. 
)فرانس برس(

بوتين: توسع الناتو إلى 
فنلندا والسويد ال يخلق 

تهديدًا

خطيب زادة: حّملنا 
االتحاد األوروبي 

اقتراحاتنا لواشنطن

ريابكوف: التوسع خطأ 
جسيم ستكون لعواقبه 

أبعاد هائلة

أعلنت واشنطن دعمها 
لحقوق اإليرانيين 
بالتجمع السلمي

السويد تقرر 
االنضمام للناتو

أكــــــدت الــــســــويــــد، أمـــــس اإلثـــنـــن، 
سريعًا، عزمها السير على خطى 
وتقديم طلب عضويتها  فنلندا، 
رسميًا إلى حلف شمال األطلسي )الناتو(، 
وذلك بعد يوم واحد من إعالن فنلندا القيام 
بــذلــك، وهـــو مــا أكـــد الــكــرمــلــن الــروســي أنــه 
السويد  خطوتي  وتأتي  عليه.  الــرد  يعتزم 
من  طويلة  عقود  عن  بخروجهما  وفنلندا، 
ــدم االنـــحـــيـــاز«، تــعــبــيــرًا عن  ــ »الـــحـــيـــاد« و»عـ
الجيو-سياسية  االستراتيجية  املتغيرات 
الحرب  تفرضها  تـــزال  ال  الــتــي  والعسكرية 
الروسية على أوكرانيا، فيما تعّول موسكو 
على ما يمكن تسميته بتحالفات في الشرق، 
ز طوقه 

ّ
ملواجهة املعسكر األطلسي الذي يعز

عــلــى حــــدودهــــا الـــغـــربـــيـــة. وعـــقـــد الــكــرمــلــن 
الروسي فالديمير  الرئيس  أمس، بحضور 
بـــوتـــن، اجــتــمــاعــًا ملــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة األمـــن 
الــجــمــاعــي، الــــذي يــضــّم دول مــا بــعــد تفكك 
عليها  تهيمن  والتي  السوفييتي،  االتــحــاد 
مــوســكــو، مــعــتــبــرًا أن اإلعـــالنـــن الــســويــدي 
كانت  فيما  ــا،  أوروبــ يحميا  لــن  والفنلندي 
املــؤشــرات على األرض فــي أوكــرانــيــا، تشي 
بــتــراجــع لــلــقــوات الـــروســـيـــة فـــي خــاركــيــف، 
وســط تباطئها فــي منطقة دونــبــاس، على 

الرغم من القصف الكثيف.
وأعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا 
بــــــالدهــــــا ســتــطــلــب  أن  أمــــــــــس،  أنــــــــدرســــــــن، 
االنــضــمــام إلـــى حــلــف الــنــاتــو، متحدثة عن 
»حــقــبــة« جــديــدة لــبــالدهــا. وقــالــت أنــدرســن 
خالل مؤتمر صحافي، إن »الحكومة قررت 
إبالغ حلف شمال األطلسي برغبة السويد 
الحلف«، مضيفة  أن تصبح عضوًا في  في 
أن السويد »تخرج من حقبة لندخل حقبة 
جديدة«. وقالت رئيسة الحكومة السويدية 
االشـــتـــراكـــيـــة – الــديــمــقــراطــيــة: »نـــتـــوقـــع أال 
ــنـــة« مــع  ــثـــر مــــن سـ ــام أكـ ــمـ يــســتــغــرق االنـــضـ
املصادقة الالزمة من قبل األعضاء الـ30 في 
أنها ال ترى تهديدًا  لكنها أضافت  الحلف. 
اليوم لبالدها، معتبرة  مباشرًا من روسيا 
فــي الــوقــت ذاتــــه أن »أفــضــل شـــيء للسويد 
ــو االنــــضــــمــــام إلـــى  والـــشـــعـــب الــــســــويــــدي هــ

الناتو«.
التغير  بعد  متوقعًا،  السويد  إعــالن  وجــاء 
ــم،  ــاكـ الـــتـــاريـــخـــي فــــي مــــوقــــف الــــحــــزب الـــحـ
ــقـــراطـــي، أول مــــن أمـــس  الـــديـــمـ ــتــــراكــــي  االشــ

على أراضــي فنلندا والسويد. وقــال بوتن 
خالل قمة منظمة معاهدة األمــن الجماعي 
عقدت في الكرملن أمس، إن »توسع البنية 
ــذه األراضــــــي  الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة إلـــــى هـــ
)فــنــلــنــدا والــســويــد( ســيــثــيــر، بــالــطــبــع، ردة 
فـــعـــلـــنـــا«. وأضــــــــاف: »ســنــنــظــر فــــي كــيــفــيــتــه 
الـــتـــي سيخلقها  الـــتـــهـــديـــدات  ــن  مـ انـــطـــالقـــًا 
زائــفــة. سنرد  اختالق مشكلة  هناك. يجري 

على ذلك بالصورة املناسبة«. 
واعتبر بوتن أنه »إلى جانب هذه السياسة 
الــتــوســعــيــة الــالمــتــنــاهــيــة، يـــتـــجـــاوز حلف 
شــمــال األطــلــســي أطـــره الــجــغــرافــيــة األورو- 
أطلسية، ويسعى للمشاركة بنشاط متزايد 
ــبــــة الـــوضـــع  ــيــــة ومــــراقــ ــــؤون الــــدولــ ــشـ ــ فــــي الـ
والتأثير  األمنية،  النظر  وجهة  من  الدولي 
عليه ليس بأفضل الصور في مناطق أخرى 
اهتمامًا  بالطبع،  ذلـــك،  يتطلب  الــعــالــم.  مــن 
ــــار  ــا«. ومــــــع ذلـــــــك، أشـ ــنــ ــرفــ ــــن طــ إضــــافــــيــــة مـ
بــوتــن إلـــى أن تــوســع الــنــاتــو عــلــى حساب 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد »ال يــخــلــق فـــي حـــد ذاتـــه 
تهديدًا مباشرًا لروسيا بسبب عدم وجود 
مــشــكــالت بـــن مــوســكــو وهـــذيـــن الــبــلــديــن«، 
بما  بالتوسع،  يتعلق  مــا  »فــي  أنــه  مضيفًا 
الجديدين،  في ذلك على حساب العضوين 
هاتن  مــع  مشكالت  لديها  ليست  فروسيا 
ــر الـــرئـــيـــس  ــبـ ــتـ ــه، اعـ ــتـ ــهـ ــــن«. مــــن جـ ــتـ ــ ــدولـ ــ الـ
خالل  لوكاشينكو،  ألكسندر  البيالروسي 
قّوته  »يــعــزز  الناتو  أن  القمة  فــي  مشاركته 
ــــي«، مــتــهــمــًا واشـــنـــطـــن بــأنــهــا  ــــدائـ بــشــكــل عـ
ــالــــة« نـــــزاع أوكـــرانـــيـــا »قـــدر  »تـــرغـــب فـــي إطــ

واسعة  غالبية  وضــمــان  االنــضــمــام  لتأييد 
في البرملان. 

أمس  والسويدي  الفنلندي  البرملان  وبحث 
ترشح الدولتن االسكندنافيتن لالنضمام 
التصويت في  يــجــري  أن  الــنــاتــو، على  إلــى 
البرملان الفنلندي اليوم الثالثاء. من جهتها، 
أكــدت أنــدرســن أن هناك أغلبية واسعة في 
وكانت  االنضمام.  تؤيد  السويدي  البرملان 
ترشحها  أمـــس،  مــن  أول  أعلنت  قــد  فنلندا 
ــو، ووصــــف  ــاتـ ــنـ »الـــتـــاريـــخـــي« لــعــضــويــة الـ
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــلـــنـــدي ســــاولــــي نــيــنــيــســتــو، 
بداية  تشكل  والــتــي  »التاريخية  بـ الخطوة 
حقبة جديدة«، فيما تعهد الحلف األطلسي 
قبل  إلــى هلسنكي  أمنية  بتقديم ضمانات 

املوافقة النهائية على انضمامها.
بالخطوة،  وأميركي  أطلسي  ترحيب  وبعد 
ــد عــــن ثــقــتــهــا بـــأن  ــ وإعــــــــراب واشـــنـــطـــن األحــ
ــــام ســـيـــحـــصـــل بـــــاإلجـــــمـــــاع، أعـــلـــن  ــمـ ــ االنـــــضـ
أمس،  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
دعــمــه »الــتــام« قـــرار الــســويــد. وقـــال اإلليزيه 
إن »رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يـــدعـــم بــشــكــل تــام 
القرار السيادي للسويد باالنضمام سريعًا 
ــلــــســــي«، وذلــــــك بــعــد  ــــى حـــلـــف شـــمـــال األطــ الـ
بــقــرار فنلندا. كما  فــي وقــت سابق  ترحيبه 
أكـــدت الــدنــمــارك أنــهــا ستعمل عــلــى ضمان 
ــــالزم لــلــســويــد وفــنــلــنــدا في  تــقــديــم الـــدعـــم الـ
انضمامهما  قبل  لــالعــتــداء،  تعرضتا  حــال 
ــــي  الــرســمــي. ورأى رئــيــس املــجــلــس األوروبـ
ــارل مـــيـــشـــال، أن انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلـــى  ــ شــ
الناتو »من شأنه تقوية أمننا والقرار يصب 
في مصلحة األمن الجماعي والدفاعي«. كما 
أكد مفوض السياسة الخارجية في االتحاد 
األوروبـــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل أن املــفــوضــيــة 
للناتو،  وفنلندا  الــســويــد  انــضــمــام  ستدعم 
معربًا عن أمله في التغلب على أي ممانعة، 
في إشارة ضمنية إلى تركيا. وذكرت وكالة 
األنباء السويدية أمس، أن وزيري خارجية 
السويد وفنلندا، آن ليندي وبيكا هافيستو، 
طلب  لبحث  تركيا  إلــى  قريبًا  سيتوجهان 

بلديهما االنضمام إلى الناتو.
ــــل الــــرئــــيــــس الــــروســــي 

ّ
وفـــــــي مــــوســــكــــو، قــــل

فــالديــمــيــر بــوتــن مــن حــجــم الــتــهــديــد الــذي 
يشكله انضمام البلدين إلى حلف األطلسي 
ــه«، لــكــنــه أكـــد أن مــوســكــو سترد  ــ »بــحــد ذاتـ
عــلــى عــمــلــيــات االنــتــشــار الــعــســكــري للناتو 

ــان«. وقـــال إنـــه »مـــا لــم تــتــحــّرك دولــنــا  ــكـ اإلمـ
سريعًا، قد ال يكون هناك مستقبل«. وشارك 
البيالروسي،  الرئيس  إلى جانب  القمة  في 
كل من رئيس كازاخستان قاسم جومارت، 
ــابــــاروف  ــيــــس قـــرغـــيـــزســـتـــان صــــــادر جــ ورئــ
ــيــــس طــاجــكــســتــان إمــــــام عـــلـــي رحـــمـــن.  ورئــ
األرميني،  الـــوزراء  رئيس  القمة  كما حضر 

نيكول باشينيان.
ــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  بــــــــــدوره، وصــــــف نــ
بأنها  الخطوة  ريابكوف  سيرغي  الروسي 
»خطأ جسيم ستكون لعواقبه أبعاد هائلة«. 
وأضــــاف ريــابــكــوف أنـــه »ال يــجــب أن يكون 
أنــنــا سنغض الطرف  لديهم أي أوهـــام عــن 
عــن ذلـــك بــبــســاطــة، وال يــجــب أن تفعل ذلــك 
ال بروكسل وال واشنطن وال باقي عواصم 
ــلــــســــي«. وتــــابــــع أن  ــال األطــ ــمـ دول حـــلـــف شـ
»املستوى العام للتوتر العسكري سيرتفع، 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــوقــع فــي مــثــل تــلــك األجــــواء 
ستقل«، معربًا عن أسفه »ألن املنطق السليم 
يتم التضحية به مقابل افتراضات وهمية 
عما يجب فعله فــي هــذا املــوقــف اآلخـــذ في 
التكشف«. كما قال املتحدث باسم الكرملن 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف إن مـــوســـكـــو »لــيــســت 
إلى  والسويد  فنلندا  انضمام  بــأن  مقتنعة 
ما  بطريقة  األطــلــســي سيعزز  حلف شــمــال 
قارتنا«.  فــي  األمنية  الهيكليات  يحسن  أو 
ــــف الــخــطــوة بــأنــهــا »قــضــيــة خــطــيــرة  ووصـ
بعناية  قلقنا، وسنتابع  تثير  وهي قضية 
شــديــدة مــا ســتــكــون عــلــيــه نــتــائــج انــضــمــام 
الــبــلــديــن إلـــى الــنــاتــو مــن الــنــاحــيــة العملية 
يــجــب ضمانه  الـــذي  بأمننا  يتعلق  مــا  فــي 
بطريقة غير مشروطة على اإلطــالق«. لكنه 
أشار أيضًا إلى أنه »باملقارنة مع أوكرانيا، 
ــنـــدا أو الـــســـويـــد  ــلـ ــنـ ــيـــس بــــن روســــيــــا وفـ لـ

أي نــــزاع عــلــى األراضـــــــي«.  وفـــي حـــال أقــدم 
حــلــف شــمــال األطــلــســي عــلــى نــشــر عناصر 
لــبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة عــلــى أراضـــي 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد، تــمــلــك روســـيـــا خــيــارات 
عدة للرد، بما فيها نشر صواريخ قصيرة 
ومتوسطة املـــدى على الــحــدود الــروســيــة - 
كيلومتر،   1300 امتدادها  البالغ  الفنلندية 
أو في مقاطعة كالينينغراد الواقعة في قلب 
أوروبا، واملعزولة عن باقي أقاليم روسيا.  

وفـــي أوكــرانــيــا، واصـــل الــجــيــش األوكـــرانـــي 
الهجمات  تكثيف  مــواجــهــة  اإلثـــنـــن،  أمـــس 
الروسية في منطقة دونباس بشرق البالد 
التي جعلت منها موسكو أولوية، غير أنها 
فيها،  ميدانية  مكاسب  تحقيق  فــي  تفشل 
ــل الــجــيــش األوكــــرانــــي هــجــومــه  ــ فــيــمــا واصـ
املـــضـــاد فـــي مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف، ثــانــي أكــبــر 
ــار، أعلنت  املـــدن األوكــرانــيــة. وفــي هــذا اإلطــ
السلطات األوكرانية أمس، أن قواتها صّدت 
القوات الروسية واستعادت السيطرة على 
ــا فـــي منطقة  ــيـ ــزء مـــن الــــحــــدود مـــع روسـ جــ
وكالة  ونقلت  الشرقية.  الشمالية  خاركيف 
»رويترز« عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع 
األمــيــركــيــة، تــأكــيــده أن الـــقـــوات األوكــرانــيــة 
ــّدت الـــقـــوات الـــروســـيـــة وأجــبــرتــهــا على  ــ صـ
الــــتــــراجــــع والـــــعـــــودة إلـــــى حــــــدود ثـــالثـــة أو 
أربــعــة كــيــلــومــتــرات مــن الـــحـــدود الــروســيــة. 
كما كشف عن وصول 74 مدفع هاوتزر من 
أصل 90 إلى أوكرانيا بعضها في خاركيف 
وبــعــضــهــا اآلخـــر فــي دونـــبـــاس، مضيفًا أن 
القوات الروسية ال يبدو أنها تحقق تقدمًا 

في دونباس.
ــة، أن أربــعــة  ــيــ ــرانــ وذكــــــرت الــســلــطــات األوكــ
أشــخــاص قــتــلــوا فــي قــصــف صـــاروخـــي في 
الــســاعــات الـــــ24 املــاضــيــة، اثــنــان فــي قصف 

بمنطقة  سيفيرودونيتسك  فــي  مستشفى 
لوغانسك في الشرق، واثنان في ميكواليف 

في الجنوب.
الــــدفــــاع  ــلـــنـــت وزارة  أعـ ذلـــــــك،  غــــضــــون  فــــي 
الروسية أمس، التوصل إلى هدنة في مجمع 
لــلــصــلــب، آخـــر مــعــقــل للمقاومة  آزوفــســتــال 
األوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية، 
إلجالء الجرحى األوكرانين. وقالت الوزارة 
فــي بــيــان إن »هــنــاك وقــفــًا إلطـــالق الــنــار في 
الــوقــت الــحــالــي وفــتــحــًا ملــمــر إنــســانــي ينقل 
مــن خــاللــه الــجــنــود األوكـــرانـــيـــون الجرحى 
نوفوازوفسك«  فــي  الطبية  املــؤســســات  إلــى 
الــقــوات  الــتــي تسيطر عليها  ــــي  األراضـ فــي 
الروسية واملوالية لروسيا. وبحسب البيان، 
فــــإن هــــذه الـــهـــدنـــة هـــي نــتــيــجــة مــفــاوضــات 
تحّصنوا  الــذيــن  األوكــرانــيــن  املقاتلن  مــع 
فـــي مـــمـــرات تــحــت األرض فـــي هــــذا املــوقــع 
ــــوزارة لــم تحدد  الــصــنــاعــي الــضــخــم، لــكــن الـ
ــذيـــن ســيــتــم إجـــالؤهـــم.  عــــدد األشــــخــــاص الـ
وبحسب السلطات األوكرانية، ما زال هناك 
حــوالــي ألــف جــنــدي مــن بينهم 600 جريح 

محاصرين في املجمع.
األملانية  الخارجية  أعلنت وزيـــرة  ذلــك،  إلــى 
أنالينا بيربوك أمس، أن االتحاد األوروبــي 
يحتاج إلى أيام قليلة إضافية للتوصل إلى 
اتفاق على حزمة سادسة من العقوبات على 
 معارضة املجر لفرض حظر 

ّ
روسيا، في ظل

على النفط الروسي. وحاول وزراء خارجية 
ــــس، فــــي بـــروكـــســـل،  االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، أمــ
الـــضـــغـــط عـــلـــى املـــجـــر مــــن أجـــــل ذلــــــك، فــيــمــا 
اعتبرت ليتوانيا أن التكتل »مأخوذ كرهينة 

من قبل دولة واحدة« في إشارة إلى املجر.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

موسكو تتوعد بالرد: خطأ جسيم 
الستوكهولم وهلسنكي

أكدت أندرسن أن ال تهديد حاليًا من روسيا لبالدها )فرانس برس(

زار مورا طهران األسبوع الماضي )أسكين كياغان/األناضول(

لعضوية  بطلب  رسميًا  التقدم  عزمها  اإلثنين،  أمس  السويد  أعلنت 
شمال األطلسي، في التحاق سريع بفنلندا، في خطوتين من شأنهما 
إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في شمال أوروبا، وهو ما أكدت 

روسيا أنها سترد عليه، مقللة من أهمية إعادة االنتشار هذه

متابعة

مؤكد«، مضيفًا أن »األمــر متروك إليران 
ــرام اتــفــاق  ــ ــا إذا كـــانـــت تـــريـــد إبــ لــتــقــرر مـ

بسرعة« أم ال.
ــك، تـــواصـــلـــت لــيــل األحـــد  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
- اإلثـــنـــن االحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة على 
ــم الـــحـــكـــومـــي فــي  ــدعــ ــغــــالء وخـــفـــض الــ الــ
ــة، بـــحـــســـب مــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــدن اإليـ ــ ــ عـــــدد مــــن املـ
مواقع  على  منتشرة  فيديوهات  أظهرت 
الــتــواصــل أمــــس، فــيــمــا أعــلــنــت واشــنــطــن 

دعمها لالحتجاجات. 
ــارت الــفــيــديــوهــات املــتــداولــة إلـــى أن  وأشــ
مــديــنــة شــهــركــرد، مــركــز مــحــافــظــة جهار 
مــحــال وبختياري جــنــوب غــربــي الــبــالد، 
 عن 

ً
شــهــدت احــتــجــاجــات جــديــدة، فــضــال

ــقـــوات الــشــرطــة واألمــــن  تـــواجـــد مــكــثــف لـ
الداخلي في مــدن أخــرى وخصوصًا في 

مناطق بطهران.  
ــإن عـــدد  ــ ــورة، فـ ــ ــــصـ ــقـــاطـــع املـ وبـــحـــســـب املـ
ــدن الــتــي ســجــلــت فــيــهــا االحــتــجــاجــات  املــ
لــيــل األحـــد – اإلثــنــن قــد شــهــدت تراجعًا 
باملقارنة مع الجمعة والسبت املاضين، 
بعدما كانت مدن في محافظة خوزستان 
ولرستان وخراسان الرضوية، قد شهدت 
اعتراضات على الغالء املعيشي، اتخذت 
في بعض األحــيــان أبــعــادًا سياسية بعد 
ــع مــحــتــجــن هــتــافــات ضـــد الــســلــطــات  رفــ
إبراهيم  الــرئــيــس  استقالة  إلــى  ودعــــوات 
رئــيــســي وتـــســـاؤالت عـــن مــصــيــر وعـــوده 
»إيلنا« نقلت  االقتصادية. وكانت وكالة 
النائب  آوائـــي،  املاضي عن أحمد  السبت 
ــتــــان، أن  عــــن مـــديـــنـــة دزفـــــــول فــــي خــــوزســ
 
ً
»شخصًا من مدينة أنديمشك سقط قتيال
خـــالل الــتــجــمــعــات األخـــيـــرة فــي دزفــــول«، 
لــكــنــه عــــاد ونـــفـــى تــصــريــحــه. كــمــا أشـــار 
مــمــثــل مــديــنــة شــهــر كـــرد مــركــز محافظة 
جهار محال وبختياري، أحمد راستينه، 
أمـــس، أمـــام الــبــرملــان، إلـــى مقتل شخص 
يدعى سعادت هادي بور، مؤكدًا أنه من 
قوات الباسيج، فيما قالت حسابات على 

شبكات التواصل إنه من املحتجن. 
ــلـــى  ــــت الـــــــــــواليـــــــــــات املــــــتــــــحــــــدة عـ ــقــ ــ ــلــ ــ وعــ
ــفـــة املــحــتــجــن  احــتــجــاجــات إيــــــران، واصـ
بأنهم »شجعان يدافعون عن حقوقهم«. 
ــرايــــس، عــبــر »تـــويـــتـــر«، أول من  وقـــــال بــ
أمس، إن »املحتجن اإليرانين الشجعان 
اإليراني  للشعب  عن حقوقهم.  يدافعون 
الحق في محاسبة حكومته. نحن ندعم 
حــقــوقــهــم فـــي الــتــجــمــع الــســلــمــي وحــريــة 
ــه، دون  الــتــعــبــيــر عــبــر اإلنــتــرنــت وخـــارجـ

خوف من العنف واالنتقام«.

الــلــهــيــان، وقــــرر اســتــكــمــال املـــحـــادثـــات«. 
ــلـــول« خــالل  ــراح حـ ــتــ ــّم »اقــ ــاف أن تــ ــ وأضــ
املـــبـــاحـــثـــات مـــع مــــــورا، مـــؤكـــدًا أن بـــالده 
تنتظر الرد األميركي عليها، معتبرًا أنه 
إذا رّدت »سنكون في موقف يمّكن جميع 
األطــــراف مــن الــعــودة إلـــى فيينا إلنــجــاز 

االتفاق، لكنها حتى اآلن لم ترد«. 
ــرورة رفــع  ــ ــّدد خــطــيــب زادة عــلــى ضـ ــ وشـ
مـــكـــونـــات  جـــمـــيـــع  األمــــيــــركــــيــــة  اإلدارة 
وأجــزاء سياسة الضغوط القصوى ضد 
بـــالده. وحــول الـــدور الــروســي فــي فيينا، 
ـــاء، غــيــر أن 

ّ
ــان بـــن ــ ــــدور »كـ ــذا الــ ــد أن هــ أكــ

تراجعًا  ربما سّببت  األوكــرانــيــة  الــحــرب 
الــروســي الوسيط فــي مفاوضات  لــلــدور 
تأكيد  فيينا«. وجــاء كالمه، متزامنًا مع 
الروسي سيرغي  الخارجية  وزيــر  نائب 
ريابكوف، أمس، أن نّص االتفاق النووي 
اإليراني في فيينا »جاهز بالكامل«، وأن 
»ثمة قضايا سياسية باقية«، بحسب ما 
نقل عنه اإلعالم الروسي. وقال ريابكوف 
ــيـــة عـــن الــنــص الــحــالــي«  إن بــــالده »راضـ
لالتفاق، مشيرًا إلــى أنــه فــي حــال اتخاذ 
القرارات السياسية يمكن إحياء االتفاق 
النووي املبرم عام 2015 في غضون أيام.  
وكان مفوض بوريل قد أعلن يوم الجمعة 
ــد فـــتـــح« املـــفـــاوضـــات  ــيـ ــه »أعـ املــــاضــــي، أنــ
النووي«. ومن بن  االتفاق  بشأن إحياء 
النقاط الشائكة الرئيسية مطالبة طهران 
الواليات املتحدة بشطب الحرس الثوري 
ــدد  ــن الئـــحـــة اإلرهــــــــــاب. وشــ اإليـــــرانـــــي مــ
بوريل على أن »هــذا النوع من األمــور ال 
يمكننا  ليلة وضــحــاهــا.  بــن  يمكن حله 
الـــقـــول إن األمـــــور كــانــت مــتــوقــفــة وتــمــت 
ــال املــتــحــدث  حــلــحــلــتــهــا«. فـــي املـــقـــابـــل، قــ
برايس  نيد  األميركية  الخارجية  باسم 
إنه »في هذه املرحلة، ما زال االتفاق غير 

طهران ـ صابر غل عنبري

أعلنت إيــران، أمس اإلثنن، أنها تنتظر 
املـــتـــحـــدة ردودًا عــلــى ما  ــات  ــواليــ الــ ــن  مـ
التي  الخاصة«  »االبتكارات  بـ وصفتها 
حّملتها إلى مفاوض االتحاد األوروبي 
امللف  بــشــأن  املباحثات  تنسيق  املكلف 
الــنــووي اإليـــرانـــي، أنــريــكــي مـــورا، خالل 
زيـــارتـــه األخـــيـــرة إلـــى طـــهـــران األســبــوع 
 عــــودة الــتــفــاؤل 

ّ
ــك فـــي ظـــل املـــاضـــي، وذلــ

ــــووي اإليــــرانــــي  ــنـ ــ ــلــــف الـ ــــى املــ الــــحــــذر إلــ
ــأتـــي اإلعــــالن  املــجــمــد مــنــذ شـــهـــريـــن. ويـ
فيما تــتــواصــل الــتــظــاهــرات فــي الــبــالد، 
على  احتجاجًا  املــاضــي،  األســبــوع  منذ 
الــــوضــــع املــعــيــشــي املـــثـــقـــل بــالــعــقــوبــات 
األمـــيـــركـــيـــة، وهــــي تـــظـــاهـــرات أدت إلــى 

سقوط قتيلن على األقل. 
أنها  اإليرانية، أمس،  الخارجية  وأعلنت 
ــتـــكـــارات  حــّمــلــت االتــــحــــاد األوروبــــــــي »ابـ
ــات فــيــيــنــا  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ خـــــاصـــــة« إلخــــــــــراج مـ
ــة مـــن حـــالـــة الـــجـــمـــود والــتــعــثــر،  ــنـــوويـ الـ
لتتخذ  املــتــحــدة  الـــواليـــات  إلـــى  لينقلها 
 القضايا 

ّ
»قرارها السياسي« حولها لحل

املـــفـــاوضـــات. وقــال  الــعــالــقــة املتبقية فــي 
الـــــوزارة، سعيد خطيب  املــتــحــدث بــاســم 
اإليـــرانـــيـــن  ــاوضـــن  ــفـ املـ كــبــيــر  إن  زادة، 
علي بــاقــري كني، قــدم األســبــوع املاضي 
»ابـــتـــكـــارات خـــاصـــة« إلـــى نــائــب مــفــوض 
األوروبــي،  لالتحاد  الخارجية  السياسة 
أنــريــكــي مـــورا، فــي طــهــران، دون الكشف 
عنه  ونقلت  املقترحات.  هــذه  عــن فحوى 
وكــالــة »مــهــر« لــأنــبــاء، قــولــه إنـــه »عقب 
املــشــاورات بن إيــران ومنسق محادثات 
فــيــيــنــا، تــــم إجـــــــراء اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــن 
واألمنية  الــخــارجــيــة  السياسة  )مــفــوض 
لالتحاد( السيد جــوزيــب بــوريــل ووزيــر 
ــرانــــي حــســن أمـــيـــر عبد  الــخــارجــيــة اإليــ

»ابتكارات جديدة« لالتفاق النووي
طهران تنتظر ردًا من واشنطن

تنتظر طهران رد 
واشنطن على 

مقترحاتها للتوصل 
إلى اتفاق نووي، 

فيما بدأت تتواصل 
االحتجاجات في إيران 

ضد الغالء

جولة أوروبية ألمير قطرمالي تنسحب من مجموعة الساحل: ازدياد العزلة وخطر اإلرهاب
يــــزداد االبــتــعــاد بــن مــالــي واملجتمع  فيما 
ــذهــمــا 

ّ
الــــدولــــي، بــعــد االنـــقـــالبـــن الــلــذيــن نــف

بــلــغ   ،2020 أغــــســــطــــس/آب  مـــنـــذ  الـــعـــســـكـــر 
هـــذا االبــتــعــاد مــرحــلــة جـــديـــدة، بــعــد إعـــالن 
باماكو أول من أمس األحــد، االنسحاب من 
مجموعة دول الساحل )جي 5(، ومن قوتها 
ــحــة 

ّ
الــعــســكــريــة ملــكــافــحــة املــجــمــوعــات املــســل

املتطرفة، والتي بدأت عملها في عام 2017.
في  الحاكمة  العسكرية  الطغمة  وتعترض 
مــالــي، بــقــيــادة الــرئــيــس االنــتــقــالــي أسميي 
غــويــتــا، خــصــوصــًا، على عــدم تسليم مالي 
رئاسة املجموعة كما كان مقررًا منذ فبراير/
شباط املاضي، في إجراء قد يبدو »عقابيًا« 
بسبب عدم التزام العسكر بمهلة 16 شهرًا 
بأزمة  املعنية  األفريقية  الــدول  بها  طالبت 
مالي، وأبرزها املجموعة االقتصادية لدول 
انتخابات  »إيكواس«، إلجراء  أفريقيا  غرب 
ــــالد. ويــــوجــــه انـــســـحـــاب مــــالــــي مــن  ــبـ ــ فــــي الـ
مجموعة »جي 5« لدول الساحل، املؤلفة من 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا 
وتشاد، ضربة قوية لجهود بنتها فرنسا، 
منذ  املنطقة،  فــي  السابقة  االســتــعــمــار  قــوة 
منطقة  فـــي  »الـــجـــهـــاديـــن«  ملــحــاربــة   ،2013
الساحل األفريقي، باإلضافة إلى انسحابها 
من مالي، على الرغم من التشكيك املستمر 
طوال السنوات املاضية بجهود هذه القوة 
في  وفشلها  أفــريــقــيــا،  غـــرب  فــي  العسكرية 
فـــرض نــفــســهــا، وتــحــقــيــق أي تــقــدم واضـــح 
في مواجهة املجموعات املتطرفة املتنامية، 
»القاعدة« أو »داعش«.  واملوالية معظمها لـ

ــنـــي االنــــســــحــــاب ازديـــــــــاد عــــزلــــة مــالــي  ويـــعـ

الدوحة ـ العربي الجديد

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
من سلوفينيا، أمس اإلثنن، جولة أوروبية، 
وبريطانيا  وأملــانــيــا  إسبانيا  أيــضــًا  تشمل 
ــا وســـــويـــــســـــرا، حـــيـــث يـــــشـــــارك فــي  ــســ ــرنــ وفــ
»مـــنـــتـــدى دافــــــــوس االقـــــتـــــصـــــادي«، بــــن 22 
ــار الــحــالــي. ومـــن املــتــوقــع أن  و26 مــايــو/ أيــ
يــبــحــث أمــيــر قــطــر فــي جــولــتــه بــشــأن إحــيــاء 
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي املــبــرم عــام 2015، 
ــا، وآفـــاق  ــ إضــافــة إلـــى أمـــن الــطــاقــة فــي أوروبـ
ــان الـــديـــوان  االســتــثــمــار فـــي هـــذه الـــــدول. وكــ
ــيـــري الــقــطــري قـــد ذكـــر أن الــشــيــخ تميم  األمـ
قــادة  مــع  الــجــولــة مباحثات  سيجري خــالل 
الــدول وكبار املسؤولن فيها، تتضّمن  هذه 

ــد الــــعــــقــــوبــــات  ــعــ ســــيــــاســــيــــًا وعــــســــكــــريــــًا، بــ
ــا مـــن  ــهــ ــيــ ــلــ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة املـــــــفـــــــروضـــــــة عــ
 على 

ً
أكــثــر تعويال مــا يجعلها  »إيـــكـــواس«، 

روســيــا، التي وجــدت فــي مالي موطئ قدم 
أن  علمًا  أفريقيا،  في  واستراتيجيًا  جديدًا 
هذا االفتراق بن مالي ومجموعة »جي 5« 
الساحلية قــد يــكــون لــه تــداعــيــاتــه األمــنــيــة، 
ــاب، بــل في  ليس فقط لجهة مــحــاربــة اإلرهــ
تبادل املعلومات املتعلقة بعمليات التهريب 
النظامية  غير  والهجرة  بالبشر  واإلتــجــار 
 عن أنها نقطة أساسية 

ً
إلــى أوروبـــا، فضال

ينتقل منها املقاتلون املتطرفون إلى الدول 
املجاورة، ومنها أيضًا إلى الجزائر وليبيا.

واتــهــمــهــا بــأنــهــا »أداة« فـــي يـــد »الـــخـــارج« 
بــعــد رفــضــهــا تــولــيــه رئــاســتــهــا فــي مــا رأى 
أنــــه مــســعــى إلحـــكـــام عـــزلـــتـــه. وأشــــــار بــيــان 
مالي  »حكومة  أن  إلــى  االنتقالية  الحكومة 
قـــّررت االنــســحــاب مــن كــل أجــهــزة مجموعة 
دول الــســاحــل وهــيــئــاتــهــا، بــمــا فيها الــقــوة 
املــجــمــوعــات املسلحة  املــشــتــركــة« ملــكــافــحــة 
املتطرفة. وأوضح املتحدث باسم الحكومة 
ــالـــيـــة، الـــكـــولـــونـــيـــل عـــبـــدالـــلـــه مـــايـــغـــا، فــي  املـ
العالقات  إن  الرسمي،  للتلفزيون  تصريح 
الثنائية مع دول مجموعة الساحل »ال تزال 
قــائــمــة«. وكـــان مــن املــفــتــرض أن تستضيف 
بـــامـــاكـــو فـــي فـــبـــرايـــر املــــاضــــي، قـــّمـــة تــكــرس 
ــة املـــالـــيـــة ملـــجـــمـــوعـــة دول  ــة الــــرئــــاســ ــ ــدايـ ــ »بـ
الساحل الخمس«، لكن »بعد مــرور نحو 3 
أشــهــر« عــلــى املــوعــد »لـــم يــعــقــد« االجــتــمــاع، 

وفق بيان الحكومة. 
ــان »رفـــضـــهـــا  ــيــ ــبــ ــي الــ ــ ــو فـ ــاكــ ــامــ ــنــــت بــ ــلــ وأعــ
ــة عـــضـــو فــــي مــجــمــوعــة  ــ بـــشـــدة ذريــــعــــة دولــ
الوضع  إلــى  تستند  الخمس  الساحل  دول 
تــولــي مالي  ملــعــارضــة  الــداخــلــي،  السياسي 
رئاسة املجموعة«، من دون أن يسمي البيان 

هذه الدولة. 
وبحسب الحكومة املالية، »تتصل معارضة 
مــالــي،  الــســاحــل  دول  بــعــض دول مجموعة 
بمناورات دولــة خــارج اإلقليم ترمي بشدة 
إلــــى عــــزل مـــالـــي« مـــن دون تــســمــيــتــهــا، في 
ــــارة إلـــى فــرنــســا عــلــى مـــا يـــبـــدو. وكــانــت  إشـ
باماكو قد اتهمت في وقت سابق مجموعة 
»فقدان االستقاللية« وبأنها  دول الساحل بـ
ضحية »تسييس« هيئاتها التي تعاني من 

الثنائية  الــعــالقــات  بتعزيز  الكفيلة  الــســبــل 
وأوجــــه الــتــعــاون بــن قــطــر ودولـــهـــم، إضــافــة 
اإلقليمية  املستجدات  من  عــدد  مناقشة  إلــى 
أمير  املشترك. وكان  االهتمام  ذات  والدولية 
قطر قد زار إيران في األسبوع املاضي، حيث 
بحث جهود إحياء االتفاق النووي، أتبعها 
بــــزيــــارة إلــــى تـــركـــيـــا، ومــــن ثـــم زار أبــوظــبــي 
لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.
السلوفيني  والــرئــيــس  تميم  الــشــيــخ  وعــقــد 
ــــوروت بـــاهـــور جــلــســة مــبــاحــثــات رســمــيــة،  بـ
أمــــس، فـــي الــقــصــر الــرئــاســي فـــي الــعــاصــمــة 
لــيــوبــلــيــانــا، تــنــاولــت أفـــق الــتــعــاون الثنائي 
والــعــالقــات بــن الــبــلــديــن، والــســبــل الكفيلة 
املــجــاالت  فــي مختلف  وتــطــويــرهــا  بدعمها 
الــســيــاســيــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة واالقــتــصــاديــة 
والــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة، إلـــى جــانــب تــبــادل 
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة  اآلراء حــــول عــــدد مـــن 
والـــدولـــيـــة ذات االهـــتـــمـــام املـــشـــتـــرك. وشــهــد 
أمــيــر قــطــر والــرئــيــس الــســلــوفــيــنــي التوقيع 
ــر الـــقـــابـــضـــة  ــطـ ــــن قـ ــم بـ ــاهـ ــفـ ــــرة تـ ــــذكـ ــلـــى مـ عـ
األعــمــال  ريــــادة  لتشجيع  ووكــالــة سبيريت 
والتكنولوجيا في  األجنبية  واالستثمارات 

سلوفينيا.
وقال الشيخ تميم في تصريحات صحافية 
إن محادثاته  املباحثات،  مشتركة في ختام 
ــــاءة 

ّ
ــلـــوفـــيـــنـــي كــــانــــت بــــن ــيــــس الـــسـ ــرئــ مـــــع الــ

وستساهم في تطوير عالقات البلدين على 
مــخــتــلــف األصــــعــــدة، ال ســيــمــا فـــي مــجــاالت 
الــســيــاســة واالقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والــطــاقــة 
والــبــنــى التحتية والــســيــاحــة، الفــتــًا إلـــى أنــه 

ــر تــــطــــورات األحــــــــداث اإلقــلــيــمــيــة  ــ ــاقـــش آخـ نـ
والدولية، خصوصًا مستجدات األوضاع في 
أوروبــا ومنطقة الشرق األوســط. من جهته، 
عه إلى أن 

ّ
أعرب الرئيس السلوفيني عن تطل

تساهم زيارة أمير قطر في تعزيز العالقات 
بن البلدين في مختلف املــجــاالت، ال سيما 
مــع الــفــرص االســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة للبلدين 

والتعاون في مجال الطاقة.
وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة 
الــســلــوفــيــنــي، وزيـــــر الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
الشيخ  ــارة  زيــ أن  بوتشيفالتشك،  زدرايـــكـــو 
جديدة  انطالقة  تمثل  سلوفينيا  إلــى  تميم 
نحو  بها  واالرتــقــاء  البلدين،  بــن  للعالقات 
آفــاق أرحــب بما يخدم مصلحة الشعبن، ال 
سيما في ظل التحديات التي تواجه العالم، 
وأعلن في حوار مع وكالة »قنا«، أن االتحاد 
األوروبــي يعتزم افتتاح مكتب تنسيقي في 
قطر، يهدف إلى تمتن العالقات االقتصادية 
والــتــجــاريــة بـــن الــطــرفــن، الفــتــًا فـــي الــوقــت 
نفسه إلى رغبة بالده في إقامة عالقات جيدة 
مع دول منطقة الشرق األوسط كافة، وبشأن 
الــتــعــاون  الــتــي يمكن تحقيق  املــجــاالت  أهـــم 
أكــد رغبة بالده  فيها بن قطر وسلوفينيا، 

والتجاري  االقتصادي  التعاون  في  الكاملة 
مــع قــطــر لــيــصــل إلـــى املــســتــوى املـــرضـــي. من 
جانب آخر، أعرب بوتشيفالتشك عن تقدير 
فــي تحقيق  قطر ومساهماتها  لـــدور  بـــالده 
مثمنًا  التفاوض،  عبر  العالم  في  االستقرار 
ــن ثــم  ــ ــيــــر فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ومـ دورهـــــــا األخــ
كابول  مــن  األجــانــب  الــرعــايــا  لنقل  رعايتها 
حـــرصـــًا عــلــى ســالمــتــهــم، وقــيــامــهــا بــجــهــود 

دبلوماسية جبارة في هذا الشأن.
ــيــــة، من  وتــســعــى الــعــديــد مــن الــــدول األوروبــ
بينها أملانيا، إلى توقيع اتفاقيات طاقة مع 
قطر في ظل سعيها إلى توفير بدائل للغاز 
الـــروســـي وســــط مـــخـــاوف بـــشـــأن اإلمــــــدادات 
ــراع فــي  ــ ــــصــ ــل الــ ــ ــي ظـ ــ ــار فـ ــ ــعــ ــ وارتــــــفــــــاع األســ
أوكرانيا، إذ تجري أملانيا مفاوضات مع قطر 
بهذا الشأن، وفق وسائل إعالم أملانية. وكان 
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن 
قــال في وقــت سابق، إنه  شريدة الكعبي قد 
ال توجد دولــة واحــدة لديها الــقــدرة على أن 
تحل محل روسيا بإمدادات الغاز الطبيعي 
ــال تــعــطــل هـــذه  ــ ــى أوروبــــــــا فــــي حـ ــ املــــســــال إلـ
اإلمـــدادات، مشيرًا إلــى ارتباط بــالده بعقود 
إمــداد طويلة األجل للغاز املسال. باإلضافة 
إلى ذلك، تؤدي قطر دورًا في تقريب وجهات 
النووي اإليراني،  أطــراف االتفاق  النظر بن 
املباشرة بن  املحادثات غير  بعدما وصلت 
الــــواليــــات املــتــحــدة وإيــــــران إلحـــيـــاء االتــفــاق 
إلى طريق مسدود. وانسحبت واشنطن من 
االتفاق في 2018 وأعــادت فــرض العقوبات، 
وردت طهران برفع تدريجي للقيود النووية 

املنصوص عليها في االتفاق النووي.

مالي  في  الحاكم  العسكري  املجلس  وأعلن 
أول من أمس، االنسحاب من مجموعة دول 
الساحل الخمس، املؤلفة من مالي والنيجر 
ــنـــا فـــاســـو ومـــوريـــتـــانـــيـــا،  ــيـ ــاد وبـــوركـ وتــــشــ
املتطرفن،  ملكافحة  العسكرية  قوتها  ومــن 

من  ملالي  االنسحاب  ويأتي  خطير«.  »خلل 
قوة مجموعة »جي 5« الساحلية بعد إعالن 
املجلس العسكري مطلع مايو/أيار الحالي، 
إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي املبرمة بن 
مالي وفرنسا في عام 2014 واتفاقات مبرمة 
الــقــانــونــي  اإلطــــار  تــحــّدد  فــي 2013 و2020 
ملكافحة  الفرنسية  »برخان«  قّوتي  لوجود 

املتطرفن و»تاكوبا« األوروبية.
الخمس  الــســاحــل  دول  مجموعة  وتشّكلت 
في عــام 2014، فيما شكلت قوتها ملكافحة 
القوة  في 2017. ويبلغ عديد  »الجهادين« 
العسكرية ملجموعة دول الساحل األفريقي 
لطاملا  نــشــاطــهــا  لــكــن  عــنــصــر،  آالف  خمسة 
اتــــســــم بـــالـــتـــعـــثـــر، بـــســـبـــب نـــقـــص الــتــمــويــل 
»الجهادية«،  الجماعات  وتمدد  خصوصًا، 
ــــة،  ــــاألزمـ ــــوى املـــعـــنـــيـــة بـ ــقـ ــ ــــدان الـ ــقـ ــ بـــســـبـــب فـ
السابقة  االستعمارية  القوة  إلى  باإلضافة 
 األزمة خارج 

ّ
فرنسا، إلى خريطة طريق لحل

الــصــراعــات  الــعــســكــري، فيما تعمل  ــار  اإلطــ
اإلثنية والدينية والفقر والجفاف والفساد 
عــلــى تــمــديــد نــفــوذ املــتــطــرفــن فـــي األريــــاف 
واملناطق املهمشة والنائية في هذه املنطقة.

مالي ستوقف  كانت  إذا  ما  وليس معروفًا 
املعلومات االستخبارية، التي تقدمها، بعد 
بــدأت فعليًا  االنسحاب، علمًا أن فرنسا قد 
في تعزيز وجودها العسكري في إطار قوة 
»بــرخــان« املنسحبة مــن مــالــي، فــي النيجر 
فـــي عاصمتها  تــتــمــركــز  املــــجــــاورة، والـــتـــي 
في  الفرنسي  للجيش  دائمة  قاعدة  نيامي 

غرب أفريقيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( تشكلت قوة الساحل في عام 2017 )دافنيه بونوا/فرانس برس(

تقريررصد

يتهم عسكر مالي 
مجموعة الساحل بأنها 

»أداة في يد الخارج«

تسعى دول أوروبية 
عدة لتوقيع اتفاقيات 

طاقة مع قطر

بحث أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني 

في سلوفينيا، أمس 
اإلثنين، العالقات الثنائية 
والمستجدات الدولية، 

في بداية جولة أوروبية 
تحضر فيها ملفات عدة 
بدءًا من الطاقة وصوًال 
إلى الملف النووي اإليراني
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اختبار تصفير المشاكل داخليًا وإقليميًا ومواجهة »الشباب«

حسن شيخ محمود رئيسًا للصومال

وافق جو بايدن على 
عودة القوات األميركية 

إلى الصومال

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

الصومالــي  الرئيــس  حقــق 
محمــود  شــيخ  حســن  الســابق 
االنتخابــات  فــي  كبيــرًا  فــوزًا 
مقديشــو  فــي  أجريــت  التــي  الرئاســية، 
أمس األول األحد. وحصل شيخ محمود، 
في الجولة الثالثة واألخيرة من املنافسة 
االنتخابيــة، علــى 214 صوتــا فــي مقابــل 
املنتهيــة  الرئيــس  عليهــا  حصــل   110
واليتــه محمــد عبــد اللــه فرماجــو، الــذي 
أقــر بهزيمتــه فــي االنتخابات الرئاســية، 
داعيــا، بعــد إعــان رئيــس البرملــان شــيخ 
آدم مدوبي النتيجة، املجتمع الصومالي 

إلى التعاون مع الرئيس الجديد.
فــوز  عــن  اإلعــان  مــن  ســاعات  وبعــد 
شــيخ محمــود بالرئاســة، قال مســؤوالن 
جــو  األميركــي  الرئيــس  إن  أميركيــان 
بايــدن أذن بإعــادة نشــر بضــع مئــات من 
بعــد  الصومــال،  فــي  األميركيــة  القــوات 
قرار سلفه دونالد ترامب في العام 2020 
بســحبهم مــن البــاد. وقبــل قــرار ترامــب، 
كان للواليــات املتحــدة نحــو 700 جنــدي 
مســاعدة  علــى  يركــزون  الصومــال  فــي 
الهزيمــة  إلحــاق  فــي  املحليــة  القــوات 
بحركــة »الشــباب«. وقــال مســؤول كبيــر 
فــي اإلدارة األميركيــة، لوكالــة »رويترز«، 
الدفــاع  وزيــر  مــن  طلبــا  أقــر  بايــدن  إن 
وجــود  تأســيس  بإعــادة  أوســن  لويــد 
عســكري أميركــي مســتمر فــي الصومــال 
لقتال حركة الشــباب بشــكل أكثر فعالية، 
وأوضــح أن هــذا األمــر عبــارة عــن »إعادة 
تموضــع للقــوات املوجــودة بالفعــل فــي 
مــن  ســافرت  والتــي  العمليــات،  مســرح 
الصومــال وإليــه منــذ أن اتخــذت اإلدارة 

السابقة قرار االنسحاب« من الباد.

التسامح شعار المرحلة المقبلة
الناخبــن  أمــام  محمــود،  شــيخ  وقــال 
ســيكون  »التســامح«  إن  البرملانيــن، 
لتحقيــق  وذلــك  املقبلــة،  املرحلــة  شــعار 
والحفــاظ  للصوماليــن،  أفضــل  حيــاة 
ســيعمل  أنــه  مؤكــدًا  كرامتهــم،  علــى 
فتــرة حكمــه  وأن  بوعــوده،  الوفــاء  علــى 
ستتســم بالتســامح وعــدم الســعي للثــأر 
وأوضــح  السياســين.  خصومــه  مــن 
مقاليــد  الــذي سيتســلم  محمــود،  شــيخ 
الحكــم مــن فرماجــو خــال األيــام املقبلــة، 
أن الصومــال لديــه مــا يكفي مــن القوانن 
اختــاف  هنــاك  كان  وإذا  والتشــريعات، 
عالقــة  سياســية  مشــاكل  أو  الــرأي  فــي 
هــي  القوانــن  فســتكون  القيــادات  بــن 
الفيصــل لبتهــا، واعتبــر أنــه مــن الصعب 
لكــن  األليمــة،  املاضــي  ذكريــات  نكــران 
يمكــن العفــو عنهــا، »لــذا مــن الضــروري 
أن يســود التســامح فــي مــا بيننا«. وبعد 

أنــه حــان الوقــت ليجتمــع الصوماليــون 
معــا لدعــم الرئيس الجديــد بالتعاون مع 

الشركاء الدولين.

تحدي مواجهة »الشباب«
وقال الصحافي أويس حسن، في حديث 
»العربــي الجديــد«، إن التحــدي األكبــر  لـ
التي يواجهه الرئيس املنتخب هو خطر 
وجود حركة »الشباب« في أنحاء متفرقة 
مــن جنــوب البــاد ووســطها، واعتبر أنه 
يمكــن التغلــب علــى هــذا التحــدي، ســواء 
معهــا  مفاوضــات  فــي  الدخــول  عبــر 
إلنهــاء هــذا الصــراع ســلميا أو القضــاء 

انتهاء االســتحقاق الرئاسي وفوز شيخ 
فــي  الثانيــة  للمــرة  بالرئاســة،  محمــود 
تاريخه، تظاهر العشرات من الشباب في 
شوارع مقديشو، وسمع دوي الرصاص 
فــي أنحــاء متفرقــة مــن العاصمــة احتفاء 
بفوزه. وأشاد مبعوث األمم املتحدة لدى 
الصومــال جيمــس أســوان، في حديث مع 
»العرس االنتخابي«  »العربي الجديد«، بـ
بعــد  جــاء  وإن  الصومــال،  حققــه  الــذي 
تأجيــل اســتمر ملــدة عام، لكــن تكلل أخيرًا 
بنجــاح التجربــة الديمقراطيــة فــي الباد 
مجــددًا. وفــي حــن أشــاد أســوان بقبــول 
فرماجــو بنتيجــة االنتخابــات، فإنــه أكــد 

عليهــا بالقــوة. واعتبــر حســن أن ملــف 
أرض  أو  »صوماالنــد«  مــع  املفاوضــات 
الصومــال االنفصاليــة املعلنــة مــن طــرف 
واحــد مــن بــن التحديات التــي يواجهها 
شــيخ محمــود، رغــم أن هــذا امللــف حقــق 
الســابقة  فتــرة حكمــه  فــي  كبيــرًا  تقدمــا 
التــي  املفاوضــات  فــي   ،)2017-2012(
وأشــار   ،2015 العــام  فــي  تركيــا  رعتهــا 
إلى أنه يمكن من خال مفاوضات جادة 
بــن مقديشــو وهرجيســا عــودة الوحــدة 
بــن الجانبــن طواعيــة، كمــا حــدث إبــان 

استقال الصومال في العام 1960.
وأشــار حســن إلــى أن عاقــات الصومال 
تدهــورًا   ،2018 العــام  بعــد  شــهدت، 
كينيــا  خاصــة  الجــوار،  دول  مــع  كبيــرًا 
وجيبوتــي، بســبب مواقف الصومال من 
أزمــات إقليميــة وأخــرى عربيــة، وهــو مــا 
يجعــل تحــدي ترميــم العاقــات مــع دول 
الجــوار مــن بــن صلــب اهتمامــات شــيخ 
سياســي  بأنــه  يوصــف  الــذي  محمــود، 
بنــاءة  عاقــات  خلــق  فــي  ومتــزن  مــرن 
أساسها حسن الجوار، لتصفير املشاكل 
اإلقليمــي،  ومحيطــه  الصومــال  بــن 

والدول العربية والدولية.
يذكــر أن الحــد مــن التدهــور االقتصــادي 
الــذي تعيشــه البــاد، بعــد ارتفاع أســعار 
الســلع االســتهاكية الضروريــة، نتيجــة 
تراجع اإلنتاج الزراعي من جهة وارتفاع 
أســعار النفــط فــي األســواق العامليــة مــن 
تداعيــات  إلــى  باإلضافــة  ثانيــة،  جهــة 
البــاد،  اقتصــاد  علــى  كورونــا  جائحــة 
باإلضافة إلى أزمة الجفاف التي تضرب 
الرئيــس  أمــام  تضــع  البــاد،  جنــوب 

الجديد جملة من التحديات والعقبات.
ووفــق محللــن، فــإن فــوز شــيخ محمــود 
كان متوقعــا، بســبب توفــر عــدة عوامــل، 
سياســية  وجــوه  غيــاب  أبرزهــا  كان 
أكبــر  لــم شــمل  قــدرة علــى  أكثــر  جديــدة 
البرملانيــن،  أصــوات  مــن  ممكــن  قــدر 
وإقناعهــم بالتصويــت لصالــح فرماجو. 
ويضاف إلى ذلك تراجع مكانة وشعبية 
العامــن  فــي  واليتــه  املنتهيــة  الرئيــس 
فــي  عليــه  كانــت  بمــا  مقارنــة  املاضيــن 
2017، خصوصــا بعــد تبنيــه قرار تمديد 
فترتــه لعامــن إضافيــن، مــا جعلــه فــي 
الحلــم  اغتصــاب  يحــاول  كثيريــن  نظــر 
الديمقراطــي فــي البــاد. كمــا أن عاقــات 
فرماجو مع رؤســاء الواليات الفيدرالية، 
كانــت  وبونتانــد،  جوباالنــد  خاصــة 

تلــك  قيــادة  دفــع  الــذي  األمــر  مترديــة، 
الواليات التي يتحدر معظم سكانها من 
عشــيرة فرماجو نفســها )قبيلة الدارود( 
عــن  إلزاحتــه  آخــر  رئيــس  تأييــد  إلــى 
الســلطة. وقــد عملــت تلــك القيــادات علــى 
بنــاء تحالــف مــع الرئيــس الجديــد الــذي 

ينتمي إلى قبيلة الهوية.

األولوية لترتيب البيت الداخلي
وفــي هــذا الســياق، قــال املحلــل السياســي 
والكاتــب الصومالــي عبــد الرحمــن راغــي، 
إن  الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديــث  فــي 
ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الباد أواًل 
أمــر ضــروري فــي هــذه املرحلــة، عبــر عــدم 
إقصــاء طــرف سياســي بســبب خصومــة 
مــن  جــزء  تهميــش  أو  ســابقة،  سياســية 
املجتمــع، ومــن ثــم يجــب االنطــاق للعمــل 
الجــوار.  علــى إصــاح العاقــات مــع دول 
وأشار راغي إلى أن اختيار رئيس حكومة 
تكنوقــراط  حكومــة  تشــكيل  علــى  قــادر 
مــن أجــل دفــع البــاد إلــى األمــام تأتــي فــي 
صلــب أولويــات الرئيــس، وذلــك ملواجهــة 
األخطــار والتحديات األمنية والسياســية 
التــي تعيشــها البــاد فــي الفتــرة األخيــرة. 
وحول إمكانية التغلب على الفساد وعدم 
البــاد،  فــي  العدليــة  املؤسســات  نزاهــة 
اعتبــر راغــي أن مكافحــة الفســاد وتطهيــر 
القضــاء لقطــع الطريــق أمــام تفشــي غــول 
الفساد في املؤسسات الرسمية، يأتي من 
خال تأسيس املحكمة الدستورية لفصل 
التنفيذيــة  املؤسســات  بــن  الصاحيــات 

في الباد.
محمــود  شــيخ  إن  مراقبــون  ويقــول 
كان  أن  بعــد  سياســية  بتجربــة  يحظــى 
رئيســا للبــاد، وعــاش تجربــة مريــرة فــي 
بنــاء النظــام الفيدرالــي، حيــث تمكــن مــن 
تأســيس أربــع واليــات فيدراليــة، وأجــرى 
برملاناتهــا  الختيــار  انتخابــات  فيهــا 
ورؤســائها، وكان هــذا مــن أهم اإلنجازات 
فتــرة  خــال  حققهــا  التــي  السياســية 
حكمــه. ويعــرف شــيخ محمــود بقربــه مــن 
مــن  كبيــرًا  جــزءًا  تضــم  سياســية  نخبــة 
والتنميــة«  »الســام  السياســي  حزبــه 
ليخــوض   ،2011 العــام  فــي  أسســه  الــذي 
االنتخابــات الرئاســية فــي 2012. وكانــت 
فــي  املوجــودة  السياســية،  النخبــة  هــذه 
كثفــت جهودهــا  قــد  الفيدرالــي،  البرملــان 
إلعــادة تنصيبه رئيســا. ويعزز هذا األمر 
من فرص شيخ محمود في بناء صومال 
جديد، كما تعهد أثناء حملته االنتخابية. 
وكان شيخ محمود قد أعلن في تصريح، 
الوحيــد  الســبيل  هــو  الحــوار  أن  أخيــرًا، 
إلقنــاع قــادة جمهورية »أرض الصومال« 
السياســي،  مصيرهــم  بمســتقبل  للبــت 
البــاد،  مــع  الوحــدة  أو  االنفصــال  فإمــا 
مؤكــدًا أن اســتخدام القــوة والضغــط على 
هــذا اإلقليــم عبر قطع املســاعدات الدولية 

عنه لن يجدي نفعا.

سياسة
تواجه والية الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود تحديات جمة، إذ إن عليه العمل على تصفير المشاكل داخليًا وإقليميًا، 
ومواجهة ارتفاع خطر حركة »الشــباب« في أنحاء متفرقة من جنوب البالد ووســطها، فيما برز أمس إلغاء الرئيس األميركي جو 

بايدن قرار سلفه دونالد ترامب، عبر الموافقة على عودة القوات األميركية إلى البالد

حصل شيخ محمود على 214 صوتًا )فرانس برس(

اليمــن  محمــود،  شــيخ  حســن  أدى 
الدســتورية فــي مطــار مقديشــو الدولــي، 
وســط إجراءات أمنية مشــددة، بعد فوزه 
فــي االنتخابات الرئاســية في الصومال، 
أمس األول األحد، ليصبح بذلك الرئيس 

العاشر في تاريخ الباد.
كان  الــذي  محمــود،  شــيخ  وحســن 
فــوزه  بعــد  للصومــال  الثامــن  الرئيــس 
مدينــة  مــن   ،2012 فــي  االنتخابــات  فــي 
البــاد،  وســط  هيــران  بإقليــم  جللقســي 
نوفمبر/تشــرين   29 مواليــد  مــن  وهــو 
شــهادة  ويحمــل   ،1955 عــام  الثانــي 
املاجســتير مــن جامعــة »بــي هوبــل« فــي 
الهنــد عــام 1986. ونجــح شــيخ محمــود، 
الــذي يتحــدر مــن قبيلــة »أبغــال«، إحــدى 
إرســاء  فــي  الصوماليــة،  القبائــل  أكبــر 
قواعــد بنــاء النظــام الفيدرالــي فــي فتــرة 
مــن  تمكــن  حيــث   ،)2017-2012( حكمــه 
تقســيم البلــد إلــى واليــات فيدراليــة، كما 
أنــه كان حريصــا علــى الحــوار والتوافــق 
أن  ورغــم  الداخليــة.  الخافــات  لحــل 
يفصــل  ال  املؤقــت  الصومالــي  الدســتور 
ورؤســاء  الحكومــة  صاحيــات  بــن 
الواليات الفيدرالية، إال أن شيخ محمود 
الواليــات.  رؤســاء  مــع  العمــل  اســتطاع 
وأمنيــا، لعــب شــيخ محمــود دورًا مهمــا 
فــي طــرد حركــة »الشــباب« املســلحة، مــن 
36 مدينــة صوماليــة. واقتصاديــا، جــرى 

مقديشــو  مطــار  افتتــاح  واليتــه  خــال 
الدولي في 2014. وهو كان أبقى عاقات 
الصومــال هادئــة ومبنية علــى التعايش 
دول  مــع  خاصــة  املتبــادل،  واالحتــرام 

الجوار.
عمــل  السياســة،  غمــار  يخــوض  أن  قبــل 
شــيخ محمــود فــي منظمــة األمــم املتحدة 
للطفولــة )يونيســيف( كمســؤول تربــوي 
وفــي  الصومــال.  ووســط  جنــوب  فــي 
عــام 1999، شــارك فــي تأســيس »املعهــد 

اإلداريــة«  والتنميــة  لــإدارة  الصومالــي 
فــي مقديشــو، قبــل أن يؤســس فــي 2011، 
مــا  الــذي  والتنميــة«،  »الســام  حــزب 
مــن  محمــود  شــيخ  وكان  يترأســه.  زال 
الذيــن  بــن أعضــاء مــن املجتمــع املدنــي 
فــي  األخضــر  الخــط  إزالــة  فــي  نجحــوا 
العاصمــة  يقســم  كان  والــذي  مقديشــو، 
األهليــة  الحــرب  بســبب  شــطرين  إلــى 
أواخــر تســعينيات القــرن املاضي. ودخل 
للمــرة  السياســة  غمــار  محمــود  شــيخ 
أكاديمــي  عــام 2012، كرجــل  فــي  األولــى 
وعــرف  املدنــي،  املجتمــع  فــي  وناشــط 
محليــا بـ«رجــل املفاجــآت« بعــد فــوزه في 
ســباق االنتخابــات الرئاســية آنذاك على 
منافسيه الذين كان من ضمنهم الرئيس 

األسبق شريف شيخ أحمد. 
الرئيــس  علــى  محمــود  شــيخ  وفــاز 
فــي  فرماجــو،  عبداللــه  محمــد  الســابق 
الجولة الثالثة من االنتخابات الرئاسية 
أمــس األول. وكان قــد خســر االنتخابــات 
فــي عــام 2017، التــي انســحب منهــا فــي 
الجولــة الثالثة بعــد تقدم فرماجو عليه، 
إذ أدى يومهــا انتشــار خطابــات تتنــاول 
الجيــش  عناصــر  رواتــب  تخفيضــه 
بشــكل  الفســاد  واستشــراء  الصومالــي 
كبيــر وســط املقربــن منــه إلــى ردات فعل 

غاضبة من حكمه.
)العربي الجديد، األناضول(

»رجل المفاجآت«بورتريه
ينســب إلى حســن شــيخ محمود، الذي عاد إلى الرئاسة في 
الصومــال للمــرة الثانيــة، أداء دور مهــم في تحريــر العديد 
من المدن من عناصر حركة »الشــباب«، باإلضافة إلى تقسيم 
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9

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ارتفــع مؤشــر أســعار املســتهلك الــذي يقيــس التضخم 
فــي قطــر خــال إبريل/ نيســان املاضي بنســبة %4.66 
على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع 8 مجموعات من 
أصــل 12 مجموعــة رئيســية مــن الســلع االســتهاكية 
بيانــات  وفــق  وخدمــة،  ســلعة   737 تحتهــا  تنــدرج 
صادرة، أمس االثنن، عن جهاز التخطيط واإلحصاء.
وتصــدرت مجموعــات الترفيــه والثقافــة املجموعــات 
التــي شــهدت زيــادة بنســبة 35.25%. ويــرى الخبيــر 
النســبية  األهميــة  أن  قاســمية،  رمــزي  االقتصــادي، 

لهــذه املجموعــة فــي املؤشــر تمثــل نحــو 11%، مشــيرا 
أســعار  ارتفــاع  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ تصريــح  فــي 
املجموعة جاء نتيجة تجاوز تداعيات جائحة كورونا 

والنشاط السياحي، خاصة سياحة املؤتمرات.
كما ارتفعت مجموعة الغذاء واملشروبات على أساس 
سنوي 3.59%، وتشكل نحو 13.5% من مؤشر أسعار 
املســتهلكن، جــراء ارتفاع أســعار الغــذاء عامليا نتيجة 
وانعكاســات  العالــم  تجتــاح  التــي  التضخــم  موجــة 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
الســلع والخدمــات األخــرى  ارتفعــت مجموعــات  كمــا 
وأنــواع  والغــاز  والكهربــاء  واملــاء  والســكن   ،%5.49

الوقــود األخــرى بنســبة 3.75%، ومجموعــة املابــس 
أســعار  مؤشــر  ارتفــاع  جــاء  كمــا   .%2.44 واألحذيــة 
املستهلكن على أساس شهري بنسبة 0.29% مقارنة 
التخطيــط  جهــاز  أرجعــه  الــذي  األمــر  آذار،  بمــارس/ 
واإلحصــاء إلــى ارتفــاع أســعار خمــس مجموعــات فــي 
مقدمتهــا الســلع والخدمــات األخــرى بنســبة %1.66، 
أخــرى  مجموعــات  خمــس  أســعار  انخفضــت  بينمــا 
اســتقر  فيمــا   ،%1.04 بنحــو  االتصــاالت  تصدرتهــا 

سعر مجموعتي التبغ والتعليم.
األربعــاء  وافــق،  قــد  الــوزراء  مجلــس  أن  إلــى  يشــار 
الزيــادة  أســس وضوابــط  بشــأن  قــرار  علــى  املاضــي، 

اتســاقا  يأتــي  والــذي  والخدمــات،  الســلع  أســعار  فــي 
مــع سياســة الدولــة الراميــة إلــى املحافظــة علــى القــوة 
الشرائية لدخل األفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد 
مــن ارتفــاع األســعار، والتصــدي ألي شــكل مــن أشــكال 
االرتفاعــات غيــر املبــررة في أســعار الســلع والخدمات 

وخصوصا األساسية منها.
كما لفت قاسمية، إلى قرار مصرف قطر املركزي، رفع 
ســعر فائــدة اإليــداع 50 نقطــة ليصبــَح 1.5%، ورفــع 
ســعر فائــدة اإلقــراض 25 نقطة ليصبــح 2.75%، وذلك 
منــذ الخامــس مــن مايو/ أيار الجاري، وذلك للحد من 

نسب التضخم وارتفاعات األسعار بشكل متسارع.

قطر: التضخم يقفز 4.6% في إبريل

عجز ميزانية تركيا يتضاعف ثالث مرات
تضاعف عجز ميزانية تركيا ثاث مرات على أساس سنوي 
خال إبريل/ نيسان املاضي، متأثرا بتزايد اإلنفاق ملواجهة 

الغاء الناجم عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
دوالر(  مليــارات   3.23( ليــرة  مليــار   50.2 إلــى  العجــز  وقفــز 

فــي  ليــرة  قــدره 16.9 مليــار  املاضــي، مقارنــة بعجــز  الشــهر 
إبريــل/ نيســان مــن العــام املاضــي. وارتفــع اإلنفــاق إلــى نحو 
214 مليــار ليــرة، مقابــل 111 مليــار ليــرة فــي نفــس الفترة من 
2021، بزيادة بلغت نســبتها 92.7%، فيما ســجلت اإليرادات 

164 مليــار ليــرة بزيادة نســبتها 75%، وفــق بيانات أوردتها 
وكالــة بلومبيــرغ األميركيــة، أمــس االثنــن. تتوقــع تركيــا أن 
يصــل عجــز امليزانيــة إلــى 3.5% مــن الناتج املحلــي اإلجمالي 

في 2022، وفقا ألحدث برنامج اقتصادي للحكومة.

خسائر روسيا البيضاء
جولوفتشينكو،  رومان  البيضاء  روسيا  وزراء  رئيس  قال 
إن العقوبات التي ُفرضت على بالده أوقفت صادراتها 
السنوية إلى الغرب التي تتراوح قيمتها بين 16مليارا و18 
تصريحات  في  جولوفتشينكو،  وأضاف  دوالر.  مليار 
وفق  لألنباء،  الحكومية  بلتا  وكالة  نشرتها  إعالمية 
حظر  تم  العقوبات،  »بسبب  أنه  أمس،  رويترز،  نقلت  ما 
إلى  تقريبا  )بيالروسيا(  البيضاء  روسيا  صادرات  جميع 
وشملت  الشمالية«.  وأميركا  األوروبي  االتحاد  دول 
واإلسمنت  والتبغ  المحروقات  قطاعات  العقوبات 
المتحدة قد فرضت  الواليات  والحديد والفوالذ. كانت 
بيالروسيا،  في  ومسؤولين  كيانات  على  عقوبات  أيضا، 

متهمين بدعم ومساعدة موسكو في اجتياح أوكرانيا.

تضخم مرتفع في منطقة اليورو
خفضت المفوضية األوروبية توقعاتها للنمو االقتصادي 
اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة مئوية  لمنطقة 
 3.5 بمقدار  التضخم  بشأن  توقعاتها  وزادت   ،%2.7 إلى 
أوكرانيا.  الحرب في  إلى 6.1%، بسبب  ليصل  نقطة مئوية 
دومبروفسكيس  فالديس  المفوضية  رئيس  نائب  وقال 
»ليس هناك شك في  رويترز  أمس، وفق وكالة  بيان،  في 
أن اقتصاد االتحاد األوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب 
نزولًا  توقعاتنا  بمراجعة  وقمنا  أوكرانيا،  ضد  الروسية 
وفًقا لذلك. العامل السلبي األكثر أهمية هو ارتفاع أسعار 

الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي 
بثقله على الشركات واألسر األوروبية«.

االقتصاد التونسي ينمو %2.4
أظهرت بيانات صادرة عن معهد اإلحصاء الحكومي 
بنسبة  نما  الدولة  اقتصاد  أن  االثنين،  أمس  تونس،  في 
2.4% في الربع األول من العام الجاري، مدعومًا بنمو 
قطاعي السياحة والزراعة، مقابل انكماش بنسبة %1.8 
في نفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع الحكومة 
بنسبة  نمو  بعد  العام،  هذا   %2.6 االقتصاد  ينمو  أن 
بنسبة  نموًا  السياحة  قطاع  وحقق   .2021 في   %3.1

11.2%، كما نما قطاع الزراعة 3.3% في الربع األول.

أسماء في األخبار

مصر: قفزة بأسعار زيت الطعام
القاهرة ـ العربي الجديد

قرر عدد من شركات الصناعات الغذائية في مصر 
رفــع أســعار زيــت الطعــام للمرة الثالثــة في غضون 
االثنــن،  أمــس  مــن  اعتبــارًا  وذلــك  فقــط،  شــهرين 
بنســبة تصل إلى 25%، على خلفية اســتيراد أغلب االستهاك 
روســيا  بــن  الدائــرة  الحــرب  ظــل  فــي  الخــارج،  مــن  املحلــي 
زيــت  احتياجــات  مــن   %80 نحــو  توفــران  اللتــن  وأوكرانيــا، 
 عن 

ً
دوار الشــمس عامليــا، وارتفــاع أســعار الزيــت الخــام، فضا

تكلفة التعبئة والتغليف. وبلغت الزيادة الجديدة في أســعار 
زيــت الطعــام نحــو 9 جنيهــات )الــدوالر = نحــو 18.3 جنيهــا( 
فــي العبــوة )0.8 لتــر(، و18 جنيهــا فــي العبــوة )1.6 لتــر(، و23 
جنيهــا فــي العبــوة )2.2 لتــر(. وتســتورد مصــر نحــو 90% مــن 
استهاكها من زيت الطعام، من دول أبرزها أوكرانيا وروسيا 
مــا  وتتنــوع  واألرجنتــن،  وماليزيــا  وإندونيســيا  ورومانيــا 
بــن اســتيراد بــذور وعصرهــا وتكريرهــا، أو اســتيراد زيــوت 
وتكريرهــا، أو االكتفــاء بمرحلــة التعبئــة فقــط. وكانــت وزارة 

التمويــن والتجــارة الداخليــة قــد رفعــت أســعار 25 ســلعة مــن 
أصــل 32 ســلعة تطرحهــا علــى بطاقــات التمويــن فــي 1 مايــو/

أيار الجاري، بنسب تتراوح ما بن 5% و15%، وهو ما سبقه 
زيادة أسعار 7 سلع تموينية أساسية على مرتن في 1 يناير/

كانون الثاني و1 مارس/آذار املاضين. وتشــهد أســواق مصر 
قفــزات مســتمرة فــي أســعار الســلع واملنتجــات كافــة، منــذ بــدء 
الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط املاضي، إذ 
ارتفع سعر رغيف الخبز غير املدعوم بنسبة 50%، مع زيادات 
بنسب متقاربة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجنب 
والحبــوب وزيــت الطعــام، باعتبار أن مصر هي أكبر مســتورد 
للقمــح والزيــوت فــي العالــم. وقفــز معــدل التضخــم الســنوي 
فــي مصــر إلــى 14.9% لشــهر إبريل/نيســان املاضــي، مدفوعــا 
بزيــادة أســعار الغــذاء من جــراء تداعيات الحرب فــي أوكرانيا، 
الــدوالر بنحــو %17،  أمــام  املحليــة  العملــة  قيمــة  وانخفــاض 
فــي أعقــاب قــرار البنــك املركــزي رفــع ســعر الفائــدة بنســبة %1 
ليســجل 9.25% علــى اإليــداع، و10.25% علــى اإلقراض. وتزيد 
فــي أســعار  مخــاوف الشــارع املصــري مــن ارتفاعــات جديــدة 

الســلع الضروريــة فــي ظــل توجــه الحكومــة لاقتــراض مجــددًا 
مــن صنــدوق النقــد الدولي والذي يضع شــروطا صعبة تؤدي 
إلى انعكاســات ســلبية على معيشــة املواطنن. وكان صندوق 
النقد، أكد في في بيان سابق، أن مصر طلبت دعما منه بشأن 
واســتبقت   .»

ً
اقتصاديــا شــاما »برنامجــا  مــا ســّماه  تطبيــق 

الحكومــة املصريــة هــذه الخطــوة بالســماح بخفــض عملتهــا 
املحليــة وزيــادة ســعر الفائــدة. وحصلــت مصــر علــى قــروض 
مــن صنــدوق النقــد الدولي تتجاوز 20 مليار دوالر منذ نهاية 
عــام 2016 مقابــل تطبيــق عــدة شــروط منهــا تعويــم الجنيــه 
القيمــة املضافــة وزيــادة الضرائــب  املصــري وفــرض ضريبــة 
والرســوم الحكوميــة وخفــض دعــم الوقــود والكهربــاء واملياه. 
وتتجــه الحكومــة لاقتــراض بشــراهة بهــدف الحــد مــن األزمــة 
املاليــة التــي تعانــي منهــا. وقــال نائــب وزيــر املاليــة املصــري 
إن  عربيــة«  »سي.إن.بي.ســي  لـ اإلثنــن،  أمــس  كجــوك،  أحمــد 
باده تســتهدف طرح ســندات خضراء وســندات تنمية بقيمة 
أبــواب  بانتظــام  مصــر  وتطــرق  دوالر.  مليــون   500 تتجــاوز 

أسواق الدين العاملية لتمويل أي عجز في امليزانية.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في الفترة األخيرة، تسارعت وتيرة 
اإلشارات التي ترسلها الحكومة 
املصرية لصندوق النقد الدولي، 
في محاولة منها النتزاع موافقة 
سريعة على منح مصر قرضا 
دوالريا ضخما ال نعرف حتى 
اآلن أي تفاصيل عنه، خاصة 

قيمته وسعر الفائدة املستحقة 
عليه، والشروط املصاحبة له، 

ونوعية األعباء األخرى التي يمكن 
أن يتحملها االقتصاد واملواطن، 
وما إذا كانت الشروط الجديدة 

ستتوقف عند خفض قيمة الجنيه، 
واالستمرار في سياسة إلغاء دعم 

الوقود والكهرباء واملياه وزيادة 
أسعار السلع األساسية، وزيادة 

الضرائب والرسوم، أم ستمتد 
ألمور أخرى، منها مثال زيادة 

سعر الخبز وإلغاء مجانية التعليم 
والصحة، وبيع مزيد من أصول 

الدولة، وبيع أحد البنوك العامة.
من بني تلك اإلشارات، قرار البنك 

املركزي خفض قيمة الجنيه 
بنحو 18% وزيادة سعر الفائدة، 

واإلعالن عن أن سعر الصرف 
سيكون مرنًا في الفترة املقبلة، أي 
خاضعا للعرض والطلب، والسماح 

لألموال الساخنة بالخروج 
بسالسة محملة معها 20 مليار 
دوالر وأرباحا عالية، والحصول 

على مزيد من القروض الخليجية 
إلعادة بناء االحتياطي األجنبي.
من بني اإلشارات أيضا اإلعالن 

عن قرب طرح عدد من الشركات 
التابعة للقطاع العام في البورصة، 

من بينها 10 شركات لقطاع 
األعمال العام، وشركتان تابعتان 
للقوات املسلحة، ودمج 7 فنادق 

مملوكة للدولة وطرحها للبيع.
ومن بني اإلشارات، إعالن رئيس 

الحكومة عن زيادة دور القطاع 
الخاص في االقتصاد، وهو 

ما يعني ضمنا تراجع ظاهرة 
»عسكرة« االقتصاد، وهو مطلب 

دائم لصندوق النقد. ومنها أيضا، 
توّسع الحكومة في االقتراض 

الخارجي عبر آليات جديدة، منها 
السندات اإلسالمية.

لكن أخطر اإلشارات تلك التي 
بعث بها الحكومة األحد، وهي 

اإلعالن عن خط لبيع أصول 
مملوكة للدولة بعشرة مليارات 
دوالر سنويا وملدة 4 سنوات، 
وبما يعادل 40 مليار دوالر، 

ودمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة 
شركة واحدة ليتم طرحها للبيع.

السؤال هنا ليس عن نوعية 
تلك األصول التي سيتم بيعها 

لألجانب، والتي ستمتد لقطاعات 
حيوية مثل البنوك واالتصاالت 
والتعليم ومشاريع تحلية املياه 

والطاقة، ومشاريع البنية التحتية 
للنقل، بل عن اسم املشتري، 

خاصة لقطاعي املوانئ والبنوك 
ذات الطبيعة الحساسة واألهداف 

االستراتيجية، ملن ستؤول 
تلك األصول، هل سيتم بيعها 

لإلمارات بني ليلة وضحاها، كما 
حدث مع أقوى بنك خاص في 

مصر، وهو البنك التجاري، وكذا 
شركة »فوري« عمالق الشركات 
اإللكترونية، أم سيتم البحث عن 

مشترين جدد ربما غير متواجدين 
في السوق املصرية من قبل؟

رسائل حكومة 
مصر لصندوق 

النقد
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Tuesday 17 May 2022
الثالثاء 17 مايو/ أيار 2022 م  16  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2815  السنة الثامنة



1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

تونس  سلطات  مجهود  يثمر  لــم 
نتائج  أي  عن  الغالء  مكافحة  في 
املعلن  التدابير  تظل  إذ  ملموسة، 
عنها منذ أشهر بخفض األسعار حبرا على 
ورق، بينما يواجه املواطنون يوميا زيادات 
ــــرى غــيــر مــعــلــنــة وســـط تــوقــعــات  مــعــلــنــة وأخـ
بارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 8 باملائة 

خالل النصف الثاني من السنة الحالية.
ــاضــــي، وهــو  ومـــنـــذ شــهــر يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املــ
الرئيس قيس سعيد قبضته  إحــكــام  تــاريــخ 
ــة الـــســـلـــطـــات بــمــقــتــضــى الــتــدابــيــر  ــافـ عـــلـــى كـ
االســتــثــنــائــيــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة حـــربـــا بال 
هــوادة على املحتكرين بغاية السيطرة على 
األسواق، غير أن نسق األسعار اتخذ اتجاها 
معاكسا تماما لألهداف الحكومية بتصاعد 
ــواد األســاســيــة  ــ الــتــضــخــم وارتـــفـــاع أثـــمـــان املـ
في  تونس  وتعتمد  قياسية.  إلــى مستويات 
قديمة  قــوانــني  ترسانة  على  الــغــالء  مكافحة 
وأخـــــرى جـــديـــدة، إذ أعــلــنــت حــكــومــة نــجــالء 
بودن منذ أشهر عن برنامج وطني للمراقبة 
االقتصادية وتصّيد املحتكرين، بينما أصدر 
سعيد في 20 مــارس/ آذار املاضي مرسوما 

ق بمقاومة املضاربة غير املشروعة.  
ّ
يتعل

املنتظم  التزويد  إلى تأمني  املرسوم  ويهدف 
كما يصل  الــتــوزيــع،  للسوق وضبط مسالك 
بــمــقــتــضــاه الـــعـــقـــاب ملــخــالــفــي الـــقـــوانـــني إلــى 
الــســجــن املــؤبــد وغـــرامـــات مــالــيــة قــدرهــا 500 

ألف دينار )الدوالر = نحو 2.96 دينار(.
ــنـــني يـــقـــولـــون إنـــهـــم لـــم يـــــروا أي  لــكــن املـــواطـ
أثـــر لــلــجــهــد الــحــكــومــي فـــي مــكــافــحــة الــغــالء، 
حــيــث تــســجــل األســـعـــار زيـــــادات تــكــاد تــكــون 
ــواد، بــمــا فــي ذلـــك التي  ــ يــومــيــة فــي بــعــض املـ
تؤطرها الحكومة على غرار الخبز ومعجون 
»العربي  لـ أدلــوا  مواطنون  ويعبر  الطماطم. 

الجديد« بشهادات عن أن موجة الغالء التي 
تعيشها تونس تعّد األكثر حدة منذ عقود، 
مؤكدين تمّرد التجار واألسواق عموما على 
فرق  تفرضها  التي  والضوابط  القوانني  كل 
املراقبة االقتصادية. وتقول راضية الجزيري 
)34 عــامــا( إن الــغــالء فــي تــونــس يــطــاول كل 
طــبــقــات املــجــتــمــع، بــمــا فـــي ذلــــك املــيــســورون 
ــدة أن كــلــمــة »الــــدنــــيــــا شــغــلــت«  مـــنـــهـــم، مــــؤكــ
)الــتــهــبــت األســـعـــار( تــتــردد عــلــى كــل األلــســن، 
التجار والصناعيون  ذلــك أصــحــاب  فــي  بما 
الــذيــن ظــلــوا لــســنــوات طــويــلــة فــي مــنــآى عن 
تــأثــيــرات األزمــــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب تــــقــــديــــرهــــا. وتـــضـــيـــف راضـ
املؤشرات  »كــل  الجديد«:  »العربي  لـ تصريح 
تأثير  أي  الغالء مستمر وال يوجد  أن  تؤكد 
للضغط الحكومي من أجل كبح األسعار أو 
ترشيدها«.  ومن أجل ذلك تقول املتحدثة إن 
طبقة مهمة من التونسيني تتزود بأسلحتها 
الخاصة ملكافحة جزء من غالء املعيشة، وذلك 
األســواق  اقتناء حاجياتها من  أو  بالتقشف 

الشعبية األقل ثمنا. 
ــيـــني  ــتـــونـــسـ الـ أن  إلــــــــى  املــــتــــحــــدثــــة  وتــــشــــيــــر 
يشاهدون جهود مكافحة الغالء في نشرات 

الــتــي تصدر  األخــبــار الصحافية والــبــيــانــات 
الــواقــع على  أن  الحكومية، غير  الــدوائــر  عــن 

األسواق مختلف تماما بحسب قولها. 
وخــالل شهر إبريل/ نيسان املاضي، واصل 
مــعــدل الــتــضــخــم نــســقــه صـــعـــودا إثـــر بلوغه 
مــســتــوى 7.5 بــاملــائــة مــقــابــل 7.2 بــاملــائــة في 
آذار و7 باملائة خــالل شهر فبراير/  مــارس/ 
كانون  يناير/  في شهر  باملائة  و6.7  شباط 
الثاني من السنة ذاتها، حسب بيانات ملعهد 
املــواد  اإلحــصــاء الحكومي.  وشهدت أسعار 
الــغــذائــيــة ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة 8.7 بـــاملـــائـــة، في 
الخدمات  املاضي. كما شهدت أسعار  إبريل 
ــعـــزى ذلــك  ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة 4.8 بـــاملـــائـــة، ويـ
باألساس إلى ارتفاع أسعار خدمات املطاعم 
واملقاهي واألنزال بنسبة 7.2 باملائة وأسعار 

خدمات الصحة بنسبة 3.4 باملائة.
زيــادات  تأجيل  إلــى  تونس  وتسعى حكومة 
ــنـــمـــا يـــّصـــر  ــيـ ــدة لـــبـــعـــض أســـــابـــــيـــــع، بـ ــ ــديــ ــ جــ
مستثمرون في قطاعات غذائية على ضرورة 
تــعــديــل األســعــار لبعض الــســلــع ومـــن بينها 
األلبان والبيض والدجاج من أجل الحد من 

الخسائر بعد ارتفاع كل مدخالت اإلنتاج.
ــــي، قــــــال وزيــــــــر الـــفـــالحـــة  ــــاضــ واألســــــبــــــوع املــ
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــيـــــاس حـــــمـــــزة، إن  ــتــــونــــســــي  الــ
التونسية تعتزم زيــادة أسعار مــواد غذائية 
من بينها الحليب والبيض والدواجن، وذلك 
ــفـــاع  عـــقـــب احـــتـــجـــاجـــات لــلــفــالحــني عـــلـــى ارتـ
ــراء الــحــرب في  أســعــار الــعــلــف الــحــيــوانــي جــ
أوكــرانــيــا. ويــقــول الخبير االقــتــصــادي خالد 
الــنــوري، إن الــغــالء فــي تــونــس أصــبــح زاحفا 
وشامال وجامحا، مؤكدا أن السلطة ال تملك 
هــوامــش مــنــاورة للحد منه، غير رفــع نسبة 

الفائدة املديرية من أجل كبح االستهالك. 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــح لـ ــريـ ــــي تـــصـ ورّجـــــــــح الـــــنـــــوري فـ
الجديد« أن يزيد البنك املركزي التونسي في 
التضخم،  أجــل محاصرة  مــن  الــفــائــدة  نسبة 
ــذه اآللــــيــــة لــــن تــكــون  ــ ــبـــر أن هــ ــتـ ــه اعـ ــ ــيـــر أنــ غـ
االستهالكية  الــقــدرة  فــي ظــل ضعف  مجدية 
وتصاعد  الدخول  فقدان  نتيجة  للتونسيني 
الــبــطــالــة. ويــــرى الـــنـــوري أن تــواصــل النسق 
الــتــصــاعــدي لــألســعــار يحبط كــل املــحــاوالت 
الــرســمــيــة لــكــبــحــهــا، فـــي ظـــل غــيــاب بــرنــامــج 

لتحفيز االستثمار وزيادة نسب النمو.
والــشــهــر املـــاضـــي، رفـــعـــت الــحــكــومــة أســعــار 
العام.  هــذا  الثالثة  للمرة  الوقود بنسبة %5 
ــالــــت وزيـــــــرة الـــصـــنـــاعـــة والــــطــــاقــــة نـــاديـــة  وقــ
البترول  وغــاز  والــغــاز  الكهرباء  إن  القنجي، 
املسال والغازوال أي السوالر تستأثر بالجزء 

األوفر من منحة الدعم الحكومي.

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

بدأ موسم حصاد القمح في شمال شرق سورية والخاضع جله 
»اإلدارة الذاتية« ذات الصبغة الكردية، بينما فتحت حكومة  لـ
مادية  مغريات  عن  وأعلنت  املحصول،  استالم  مراكز  النظام 
للفالحني الستالم أكبر كمية من هذا املحصول االستراتيجي. 
ومع بدء املوسم كل عام، يتجدد التنافس بني النظام واإلدارة 
القمح،  مــن محصول  األكــبــر  الكميات  على  للحصول  الــذاتــيــة 
مــا يــدفــع كــل طـــرف إلـــى رفـــع ســعــر شـــراء الــقــمــح مــن الفالحني 
الــصــدد، أعلنت حكومة النظام، السبت  واملــورديــن. وفــي هــذا 
املاضي، عن سعر جديد لشراء كيلوغرام القمح من الفالحني 
)نــحــو نصف  لــيــرة ســوريــة  إلــى 1700  الحالي يصل  للموسم 
ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه  دوالر( مع منح مكافأة 300 
من املناطق اآلمنة )تحت سيطرة النظام(، بحيث يصبح سعر 
 كيلوغرام 

ّ
الكيلوغرام 2000 ليرة، ومنح مكافأة 400 ليرة لكل

يجري تسليمه من املناطق غير اآلمنة )خارج سيطرة النظام(، 
الوطن  الكيلوغرام 2100 ليرة. ونقلت صحيفة  ليصبح سعر 
»استالم   

ّ
إن قوله  عــرنــوس  النظام حسني  رئيس حكومة  عــن 

 حبة قمح يشكل أولوية في عمل الحكومة، نظرًا الرتباط 
ّ

كل
مــحــصــول الــقــمــح بــاألمــن الــغــذائــي«. وقــــررت حــكــومــة الــنــظــام، 
الــســبــت، فتح كــل مــراكــز االســتــالم فــي املــحــافــظــات البالغة 45 
مركزًا، بدءًا من بداية يونيو/حزيران القادم، الستالم املوسم 
الحالي، إضافة إلى فتح مراكز االستالم ملدة 5 أيــام قبل بدء 
أي  لتسليم  للفالحني  املجال  الحالي، إلفساح  املوسم  استالم 

كميات من القمح من املوسم السابق.
ويعد الشمال الشرقي من سورية، أو ما بات ُيعرف بمنطقة 
التي تتمركز فيها  الفرات، في مقدمة املناطق السورية  شرق 
زراعة القمح. وانخفض إنتاج سورية من القمح خالل سنوات 
أدنــى مستوياته، حيث ال يكاد يتجاوز  إلــى  الــحــرب، فوصل 
ــتـــاج فـــي كـــل مـــوســـم، مــنــذ عـــام 2018، ســقــف مــلــيــون طــن.  اإلنـ
وكان إنتاج سورية من القمح تجاوز الـ 4 ماليني طن في عام 

2010، وهو ما يكفي االستهالك املحلي ويفيض نحو مليون 
منطقة شرق  في  بالقمح  املزروعة  املساحة  وتبلغ  للتصدير. 
نهر الفرات واملناطق الخاضعة لإلدارة الذاتية غربه )منطقة 

منبج( نحو مليون و200 ألف هكتار.
ومنذ عــام 2018، تنتج منطقة شــرق الــفــرات مــا بــني 700 إلى 
800 ألف طن من القمح، وهو ما يكفي حاجة املنطقة ويفيض، 
وفق مصادر في اإلدارة الذاتية. وقال الخبير الزراعي إبراهيم 
 املساحة املزروعة 

ّ
مسلم، في حديث مع »العربي الجديد«، إن

في املوسم الحالي أقل من مساحة العام الفائت بسبب إحجام 
البعلية لقلة األمطار. وُيــزرع القمح في  الزراعة  الفالحني عن 
 
ّ
 أن

ّ
بعض مناطق سيطرة النظام، خاصة في جنوب البالد، إال

اإلنتاج ال يسد سوى جانب من حاجة نحو 9 ماليني يعيشون 
تحت سيطرته، لذا يلجأ إلى تهريب كميات من منطقة شرق 
الهائل في  النقص  الــخــارج. ونتيجة  الــفــرات، واالستيراد من 
الخبز ضمن بطاقات  النظام على مبدأ توزيع  اعتمد  القمح، 
األســاســيــة.  السلعة  هــذه  مــن  كــل عائلة يوميا  تــحــدد نصيب 
وخالل السنوات املاضية، أتت الحرائق على مساحات كبيرة 
 
ّ
مــزروعــة بمحصول الــقــمــح فــي منطقة شـــرق الـــفـــرات، كــمــا أن

انحباس األمطار يلعب دورًا في تراجع نسب اإلنتاج.
ويــعــزو املـــزارع عبد الرحمن األحــمــد، فــي ريــف الــرقــة الغربي، 
سبب تراجع االهتمام بزراعة القمح إلى غالء البذور واألسمدة 
ــار، مــشــيــرًا فـــي حـــديـــث مع  وانـــخـــفـــاض األســـعـــار وقـــلـــة األمــــطــ
 عــددًا من الفالحني استبدلوا زراعة 

ّ
أن »العربي الجديد« إلى 

القمح بأنواع أقل تكلفة وأغلى سعرًا.
مـــن جــانــبــه، يــتــوقــع املــحــلــل االقـــتـــصـــادي يــونــس الـــكـــرّيـــم، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أال يتجاوز إنتاج مناطق اإلدارة 
 
ّ
الــذاتــيــة مــن الــقــمــح هـــذا املــوســم 700 ألـــف طـــن، مــشــيــرًا إلـــى أن

النظام »يسعى للحصول على كميات كبيرة من هذا اإلنتاج«. 
 الــنــظــام يلجأ إلـــى عـــدة أســالــيــب لــدفــع الفالحني 

ّ
وأوضــــح أن

للتوجه إلى مراكزه، منها »تزويدهم باألكياس لتعبئة اإلنتاج 
وهو لم تقم به اإلدارة«.

الغالء يطحن التونسيين... 
وفشل في ضرب االحتكار

تراجع كبير في إنتاج القمح )فرانس برس(شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 8.7% )ياسين غادي/األناضول(

تنافس على قمح شرق الفرات

يواجه التونسيون 
موجات غالء متواصلة، 
خالل الفترة األخيرة، رغم 

اإلجراءات الحكومية 
التي استهدفت ضرب 

المحتكرين من أجل 
السيطرة على األسواق

ُعمان: طرح عام أولي 
ألسهم شبكة الغاز

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة 
 »رويترز«، إن مجموعة الطاقة 

العمانية تدرس طرحًا عامًا أوليًا 
لشبكتها لخطوط أنابيب الغاز. وذكرت 

املصادر، التي طلبت عدم الكشف عن 
هوياتها نظرًا ألن األمر لم يعلن بعد، 

أن املجموعة دعت بنوكًا محلية ودولية 
للتنافس على أدوار في ترتيب الطرح 
املحتمل. وكان مسؤول تنفيذي بارز 

»رويترز« في نوفمبر/ تشرين  قد قال لـ
الثاني املاضي، إن املجموعة تدرس إدراج 

بعض أصولها في قطاعات التنقيب 
واإلنتاج والتوزيع في البورصة املحلية 
لكنها ال تعتزم طرح أسهم الشركة األم 

في الوقت الراهن.
طى اإلمارات والسعودية 

ُ
وتتبع عمان خ

في بيع حصص في أصول الطاقة، 
معتمدة على ارتفاع أسعار الخام في 

جذب املستثمرين األجانب. وقال الرئيس 
التنفيذي لبورصة مسقط لشبكة »سي.

إن.بي.سي« عربية التلفزيونية في مارس/ 
آذار، إن عمان تعتزم إدراج 35 شركة 

حكومية في السنوات الخمس املقبلة، كما 
تعتزم طرح أسهم شركة أو اثنتني من 

قطاع النفط هذا العام.

السعودية تسعى لتطوير 
حقل الدرة

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز 
بن سلمان، أمس اإلثنني، إن الكويت 

والسعودية تريدان البحث بشأن حقل 
غاز الدرة مع إيران ألن املوارد هناك 

مصلحة مشتركة للبلدين، وأضاف في 
كلمة بمؤتمر للطاقة في البحرين، وفقًا 
لوكالة »رويترز«، أن بالده تتحرك نحو 

تطوير حقل الدرة للغاز.
وأكد بن سلمان أن السعودية تخطط 

إلنتاج 13.2-13.4 مليون برميل يوميا، 
 وفقا ملا سيتم االتفاق عليه بشأن 

 املنطقة املقسومة بحلول نهاية 2026 
أو بداية 2027.

 وأشار وزير الطاقة السعودي إلى 
 أن بالده يمكنها الحفاظ على 

 مستوى اإلنتاج ذاك »عندما نصل إليه 
 إذا طلبت السوق ذلك«، موضحًا في 

الوقت ذاته أن السعودية لن تضخ املزيد 
من االستثمارات في أنشطة املنبع 

 ألرامكو في الخارج ألنها تنفذ الكثير 
من أنشطة املصب.

مجموعات كورية تعيد 
تقييم عملياتها في أميركا
أعادت مجموعات األعمال الكورية الكبرى 

تقييم عملياتها واستثماراتها في الواليات 
املتحدة، ومن املتوقع أن تعزز القمة القادمة 

بني كوريا الجنوبية والواليات املتحدة 
التعاون في القطاعات الرئيسية وسالسل 

ا ملا ذكره مسؤولون في 
ً
التوريد العاملية، وفق

الصناعة أمس اإلثنني. ومن املقرر أن يعقد 
الرئيس الكوري الجنوبي »يون سيوك-يول« 
محادثات القمة األولى مع نظيره األميركي 
»جو بايدن« يوم السبت املقبل في سيول. 
ومن املتوقع أن يناقش الجانبان مجموعة 

من املوضوعات، بما في ذلك الصواريخ 
والبرامج النووية الكورية الشمالية، والتعاون 

في قضايا سلسلة التوريد، والتكنولوجيا 
الناشئة ومجاالت أخرى في األمن 

االقتصادي. 

الصين: 6.8% ارتفاعًا في 
االستثمار باألصول الثابتة

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الهيئة 
الوطنية لإلحصاء، أمس، أن حجم االستثمار 

في األصول الثابتة بالصني ارتفع بنسبة 
6.8 باملائة على أساس سنوي في األشهر 

األربعة األولى من العام الجاري 2022.
وقالت الهيئة في بيان لها إن حجم 

االستثمار في األصول الثابتة قفز 6.8 
باملائة مقارنة بالعام السابق 2021 إلى 

15.35 تريليون يوان )حوالي 2.26 تريليون 
دوالر( في األشهر األربعة األولى.

 وتباطأ النمو عن الزيادة املسجلة عند
9.3 باملائة خالل الربع األول من هذا العام، 

أما في إبريل/ نيسان وحده، فانخفض 
حجم االستثمار في األصول الثابتة 

بنسبة 0.82 باملائة عن شهر مارس/ 
آذار املاضي. ومن يناير/ كانون الثاني 
إلى إبريل/ نيسان املاضيني، زاد حجم 
االستثمار باألصول الثابتة من القطاع 

الخاص بنسبة 5.3 باملائة عن العام 
السابق إلى 8.69 تريليونات يوان.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%7.5
واصل معدل التضخم في 
شهر  خالل  ارتفاعه،  تونس 
إثر  الماضي،  نيسان  إبــريــل/ 
بالمائة   7.5 مستوى  بلوغه 
في  بــالــمــائــة   7.2 مــقــابــل 
مارس/ آذار و7 بالمائة خالل 
حسب  شباط،  فبراير/  شهر 
اإلحــصــاء  لمعهد  بيانات 

الحكومي.

تقارير عربية

سوريةأسواق

والتجارة  التموين  وزارة  أعلنت 
ارتفاع  عــن  مصر،  فــي  الداخلية 
من  املحلي  القمح  تــوريــد  مــعــدل 
مــلــيــون   1.854 ــى  ــ إلـ ــني  ــ ــزارعـ ــ املـ
املوسم  بــدء  منذ  اآلن  طــن حتي 
ــل/ نـــيـــســـان املـــاضـــي.  ــ ــريـ ــ فــــي إبـ
القابضة  الــشــركــة  رئــيــس  وقـــال 
لـــلـــصـــوامـــع والـــتـــخـــزيـــن الــتــابــعــة 
ــلــــوزارة، شــريــف بــاســيــلــي، إنــه  ــ ل
ــارات جــنــيــه  ــيـ ــلـ تـــم ســـــداد 8.5 مـ
مستحقات املزارعني )الدوالر = 

نحو 18.3 جنيها(. 
ولــفــت إلـــى أن مــوســم هـــذا الــعــام 
ــادة  ــ ــنــــاك زيـ مــبــشــر لـــلـــغـــايـــة، وهــ
ــي الـــكـــمـــيـــات املـــــــــوردة بــفــضــل  فــ
ــي اتــــخــــذتــــهــــا  ــ ــتــ ــ ــ اإلجـــــــــــــــــــراءات ال
الـــحـــكـــومـــة لــتــشــجــيــع املــــزارعــــني 
 عـــن 

ً
ــال ــ ــــضــ ــد، فــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي الـ ــلـ ــ عـ

الــحــوافــز الــتــي قدمتها فــي إطــار 
حـــــرص الــــدولــــة عـــلـــى االهـــتـــمـــام 
االستراتيجية. وبدأ  باملحاصيل 
في  املحلي  القمح  تــوريــد  موسم 
في  وينتهي  املاضي،  إبريل  أول 

نهاية أغسطس/ آب املقبل.

مصر: 
ارتفاع توريد 

القمح
عّمان ـ زيد الدبيسية

ــبـــر  ــالـــة تـــشـــكـــل الـــهـــاجـــس األكـ ــت الـــبـــطـ ــ ــازالـ ــ مـ
ــة الـــتـــي تــــرى فــيــهــا خــطــرا  ــيــ لــلــحــكــومــة األردنــ
وبمثابة قنبلة قد تنفجر في أي لحظة نتيجة 
للزيادة الكبيرة في أعداد العاطلني من العمل. 
وفي هذا السياق، تم طرح العديد من املبادرات 
املجتمعية في محاولة للمساهمة في تخفيف 
هــذه األزمــة في ظل فشل البرامج الحكومية. 
ويــقــر مـــســـؤول حــكــومــي فـــي ســيــاق تصريح 
»العربي الجديد« عن »املخاوف التي تساور  لـ
الحكومة من ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ 
حاليا حوالي 24% وكانت قد تجاوزت %25 
إبــــان جــائــحــة كـــورونـــا حــيــث لــم يــعــد الــقــطــاع 

قـــادرا على التوظيف وتــراجــعــت قــدرة  الــعــام 
القطاع الخاص على استحداث فرص العمل، 
بل شهد تسريحا ألعداد كبيرة من العاملني 

خالل السنوات القليلة املاضية«.
وحسب ذات املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، 
فــــإن الــحــكــومــة تــنــفــذ بـــرامـــج لــتــوفــيــر فــرص 

عــمــل ولـــو مــؤقــتــة لــعــدة أشــهــر بــالــتــعــاون مع 
القطاع الخاص لكن ذلك ال يشكل حال ناجعا 
لــلــمــشــكــلــة، وبــالــتــالــي الــتــركــيــز يــنــصــب على 
اســتــقــطــاب اســتــثــمــارات اســتــراتــيــجــيــة كبرى 
الــقــطــاعــات والــتــي يمكن لــهــا أن  فــي مختلف 

تستوعب آالف فرص العمل.
وكــــــــان رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــــشــــر الـــخـــصـــاونـــة 
للتشغيل  بــرنــامــجــا  املـــاضـــي  الــشــهــر  أطـــلـــق 
ــــدوالر  ــنـــار )الــ الــوطــنــي بــكــلــفــة 80 مــلــيــون ديـ
= 0.71 ديـــنـــار أردنــــــي(، لــتــوفــيــر فـــرص عمل 
القطاع  فــي  العمل  لــعــدة أشــهــر ملتعطلني مــن 
ترتيباتها  الــعــمــل  وزارة  وتــواصــل  الــخــاص، 
لــلــبــدء بــتــطــبــيــقــه. فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، كشف 
رئيس املرصد العمالي األردني أحمد عوض 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن انـــتـــشـــار مــنــصــات  ـــ لـ
ملحاولة  األردن  داخـــل  ومــبــادرات  مجتمعية، 
ــد مــــن مــشــكــلــة الــبــطــالــة  املـــســـاعـــدة عـــلـــى الـــحـ
ــا عـــلـــى املـــجـــتـــمـــع، وتـــــركـــــز فـــــي أحـــد  ــ ــرهــ ــ وأثــ
جــوانــبــهــا عــلــى الــتــدريــب والــتــأهــيــل وتطوير 
املهارات لتسهيل مهمة التشغيل في القطاع 
الــخــاص. وبــني أن تقريرا أعــده املركز يكشف 
أن هـــذه املـــبـــادرات واملــنــصــات تــبــقــى قــاصــرة 
إذا لم يكن لها إطــار مؤسسي يحفظ حقوق 
جميع األطراف إلى جانب استحداث صندوق 
الشبابية،  واملشاريع  األفكار  لدعم  مجتمعي 
املــبــادرات بأنها  فيما يــرى قائمون على تلك 
إيجابية وتساهم في تخفيض أعداد البطالة، 
وأن الحاجة ماسة لها في ظل ارتــفــاع أعــداد 
املــتــعــطــلــني مـــن الـــعـــمـــل. وقـــــال عــــوض إن أي 
جــهــود تــتــعــاطــى مـــع مــشــكــلــة الــبــطــالــة مهمة 
شريطة أن تكون ضمن الضوابط واملسارات 
ــاه إلـــــى تـــلـــك املــنــصــات  ــبــ ــتــ الــصــحــيــحــة واالنــ
األذى  إلحاق  يتم  ال  والقائمني عليها بحيث 
حاجاتهم  واســتــغــالل  العمل  مــن  باملتعطلني 
ــة  لــلــتــشــغــيــل بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة. وقــــالــــت آيـ
صــوالــحــة أحــــد األعـــضـــاء املــؤســســني لحملة 
»ابن بلدي« كما أورد املرصد في تقريره، إن 
الحملة تهدف إلى املساهمة في تنظيم سوق 
ــــي وتــوفــيــر فـــرص عــمــل ريــاديــة  الــعــمــل األردنـ
والخاص،  الحكومي  القطاعني  تشاركية بني 
لــلــتــصــدي ملشكلة  الــخــطــوة مــهــمــة  وأن هــــذه 
ارتفاع نسبة البطالة. وأضافت أن »ما دفعنا 
إلـــى إقــامــة حملة ابـــن بــلــدي الــحــاجــة لحلول 
نوعية وجديدة لتقليل نسب البطالة، فقررت 
و25 طالبا وطالبة بدء الحملة بالتعاون مع 

عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك«.
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــهـــم بـــــــدأوا بـــجـــهـــود كــبــيــرة 
وإمــــــكــــــانــــــات بـــســـيـــطـــة والـــــتـــــقـــــوا عــــــــــددا مــن 
ــنــــاع الـــقـــرار  األكـــاديـــمـــيـــني واملــــســــؤولــــني وصــ

وجميعهم عبروا عن دعمهم للحملة.
ــات فــي  ــنــ ــاضــ ــة إلنـــــشـــــاء حــ ــلـ ــمـ وتــــســــعــــى الـــحـ
املــشــاريــع  ودعـــم  األردن،  مــحــافــظــات  مختلف 
 اإلنتاجية والريادية الشبابية وزيادة الرقابة 
عــلــى املـــنـــاطـــق الــتــنــمــويــة وضـــمـــان تــوظــيــف 

عمالة أردنية بنسبة ال تقل عن %40.

ــالــــت صــــوالــــحــــة: الــحــمــلــة قـــدمـــت ورشـــــات  وقــ
تدريبية توعوية في ريادة األعمال ألكثر من 
80 شــخــصــا والقــــت رواجـــــا واســـعـــا، وتــســهــم 
الطريق  الشباب وتوعيتهم وشق  في تحفيز 
الخاصة  إقــامــة مشاريعهم  مــن خــالل  أمامهم 
وبأفكار ريادية. ووفقا للمرصد العمالي فإن 
الــتــوظــيــف اإللــكــتــرونــيــة تلعب دورًا  مــنــصــات 
مهمًا في الوصول إلى فرص العمل من خالل 
مالئمة  تدريبات  أو  توظيف  إعــالنــات  تقديم 
الحــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل األردنـــــي، وتسعى 
لــتــطــويــر مـــهـــارات األشـــخـــاص لــلــمــنــافــســة في 
سوق العمل. وقال الخبير االقتصادي حسام 
ــا دفـــــع املـــجـــتـــمـــع األردنـــــــــي إلـــى  ــايــــش، إن مــ عــ
إقــامــة مــبــادرات ومــنــصــات لخلق فــرص عمل 
ــم يــعــد بــاســتــطــاعــتــهــا تــوفــيــر  أن الــحــكــومــة لـ
فرص عمل ألبناء املجتمع. وبني أن املبادرات 
واملــنــصــات وغــيــرهــا مــن األنــشــطــة املجتمعية 
تلعب دورا مهما في تخفيف البطالة، ونثمن 
املــــبــــادرات واملــنــصــات املجتمعية،  ــذه  عــمــل هـ
تــهــا  واألهــــم هــو الــتــحــقــق مــن جــديــتــهــا وكــفــاء
وآن  فــرص عمل،  إيجاد  في  الفعلية  وقدرتها 
يدعم  مجتمعي  صــنــدوق  الســتــحــداث  األوان 
ــال إن هــذه  األفـــكـــار واملــشــاريــع الــشــبــابــيــة. وقــ
للمحافظة  وسيلة  هــي  املجتمعية  املــبــادرات 
ــمـــع،  ــتـ ــاء املـــجـ ــ ــنــ ــ ــة ألبــ ــويــ ــنــ ــعــ ــى الـــــــــــروح املــ ــلــ عــ
خـــصـــوصـــا وأن الـــبـــطـــالـــة تـــؤثـــر عـــلـــى تــفــكــيــر 
ــاد األردنــــــي  ــتـــصـ ــاالقـ ــم، فـ ــهـ ــلـــوكـ الـــشـــبـــاب وسـ
فــــرص عــمــل ذات عـــائـــد أو مـــهـــارات  يـــوفـــر  ال 
الجامعات.  خريجي  مــن  العمالة  الستقطاب 
الشباب  حاجة  استغالل  »احتمال  من  وحــذر 
للعمل، وبعض األشخاص لألسف يتاجرون 
بهذه الحاجة وإذا لم تكن هذه املنصات قادرة 
عــلــى تــوفــيــر فـــرص عــمــل أو مــالءمــة املــهــارات 
فائدة  فــال  العمل  ســوق  ومتطلبات  املطلوبة 
العمالي  مرجوة من إنشائها«. وكــان املرصد 
انتقد برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته 
الحكومة مطلع نيسان املاضي كونه، كما جاء 
في تقرير للمرصد، ال يختلف في الشكل عن 
البرامج التي اعتادت الحكومات على إطالقها 
إنــه يسعى  خــالل العشر ســنــوات املاضية، إذ 

إلى تشبيك القطاع الخاص مع املوظفني.

تواصل منع التهريب عبر سبتة ومليليةاألردن: مبادرات مجتمعية للحد من البطالة

نسبة البطالة تبلغ حاليا حوالي 24% )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

لــن تــعــود الــوضــعــيــة كــمــا كــانــت عليه 
في معبري سبتة ومليلية املحتلتني. 
فـــإعـــادة فــتــحــهــمــا اعـــتـــبـــارًا مـــن مــســاء 
أمـــس اإلثـــنـــني، تــصــاحــبــهــا مــســاٍع من 
عدم  على  بالعمل  املغربية  الحكومة 
عـــــــودة الـــتـــهـــريـــب الـــــــذي كــــــان يــشــهــد 
نـــشـــاطـــًا كـــبـــيـــرًا فــــي الـــســـابـــق، ويـــوفـــر 

إيرادات للعديد من األسر املغربية.
املـــعـــبـــران ســُيــفــتــحــان أمــــام املــواطــنــني 
ــــي االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي  واملـــقـــيـــمـــني فـ
واملـــواطـــنـــني املـــســـمـــوح لــهــم بــالــتــنــقــل 
فــي فــضــاء شنغن، حسب املــســؤولــني. 
ــــاؤالت حـــول  ــــسـ ــي ذلـــــك وســـــط تـ ــأتــ ويــ
إمكانية عودة التهريب الذي تكافحه 
الحكومة املغربية، وتسعى إلى الحد 
من سلبياته على القطاع االقتصادي 
بإمكان  البالد. وسيكون  في  الرسمي 
الــعــمــال املــســمــوح لــهــم بــالــدخــول إلــى 
ســبــتــة ومــلــيــلــيــة اســتــعــمــال املــعــبــريــن، 
لــم تعد  الــذيــن  الــعــمــال  كما سيحصل 
بــــطــــاقــــات اعــــتــــمــــادهــــم ســـــاريـــــة، عــلــى 
تأشيرة خاصة. وستحدد مجموعات 
الــعــمــل بـــني املـــغـــرب وإســبــانــيــا فــئــات 
ــتـــــي يــمــكــن  ــع الـــ ــ ــلـ ــ ــــسـ األشـــــــخـــــــاص والـ
عـــبـــورهـــا املـــعـــبـــريـــن، وذلـــــــك بــالــنــظــر 

للطابع التدريجي لعملية فتحهما.

خريطة طريق
لخريطة  تطبيقًا  املــعــبــريــن  فــتــح  جـــاء 
الـــطـــريـــق الــــتــــي وضــــعــــت عـــنـــد زيـــــارة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة اإلســبــانــيــة بــيــدرو 
سانشيز لــلــمــغــرب، فــي شــهــر إبــريــل/

نــيــســان املـــاضـــي، بـــدعـــوة مـــن الــعــاهــل 
ــي املـــــلـــــك مــــحــــمــــد الــــــســــــادس.  ــغـــــربـــ املـــ
اإلســبــانــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأكــــــدت 
التدريجي  الفتح  آليات  تم وضــع  ــه 

ّ
أن

والـــتـــنـــظـــيـــم لـــلـــمـــعـــبـــريـــن مـــــع جــمــيــع 
الضمانات الصحية واألمنية للعبور. 
وأكد مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، 

 املباحثات التي 
ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

أجــريــت قــبــل فــتــح املــعــبــريــن لــم تشمل 
نقل السلع عبرهما، بل اقتصرت على 
املــســافــريــن واألشـــخـــاص، وهـــو توجه 
يــــراد مــنــه حــمــايــة املــنــتــجــات املحلية 
مــن املــنــافــســة غــيــر املــشــروعــة املتأتية 
من التهريب. وكــان املغرب قرر إغالق 
مــعــبــري ســبــتــة ومــلــيــلــيــة قــبــل ثــالثــة 
أعوام، وهو ما يستجيب ملطالب تؤكد 
ــذي يشكل  عــلــى مــحــاربــة الــتــهــريــب الــ
مــنــافــســة غــيــر مـــشـــروعـــة لــلــمــنــتــجــات 

املحلية.

زيادة العائدات الجمركية
ومليلية  سبتة  معبري  إغــالق  ساهم 
على مستوى  اتخذت  التي  والتدابير 
ــــدات  ــائـ ــ ــعـ ــ ــي زيـــــــــــادة الـ ــ الــــــكــــــركــــــرات، فــ
الــجــمــركــيــة بــنــســبــة 4 مــلــيــارات درهـــم 
)الـــــــــدوالر= نــحــو 10 دراهــــــــم(، حسب 
الـــجـــمـــارك  إلدارة  الــــعــــامــــة  املــــديــــريــــة 

والضرائب غير املباشرة.
ــــد رئـــيـــس  ــــؤكـ ــاق، يـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
املستهلك،  لحقوق  املغربية  الجامعة 
بـــوعـــزة الـــخـــراطـــي، أنــــه يــفــتــرض بعد 
قرار فتح املعابر القطع مع املمارسات 
الــتــي أمــلــت إغــالقــهــا، خــصــوصــًا تلك 
املــرتــبــطــة بــالــتــهــريــب وتـــفـــادي صــور 
النساء اللواتي يحملن السلع املهربة.

»العربي  ويشير الخراطي، في حديثه لـ
 عدم العودة للتهريب 

ّ
الجديد«، إلى أن

ــتــــصــــاد  ــة االقــ ــلـــحـ ــكــــون فــــــي مـــصـ ــيــ ســ
الــوطــنــي عــبــر حــمــايــة املــنــتــج املــحــلــي، 
الـــذي سيفضي إلى  الــوقــت نفسه  فــي 
تجنب اإلضرار باملستهلك عبر السلع 
املـــصـــدر والـــتـــي ال تخضع  مــجــهــولــة 

للمراقبة.
أعـــمـــال على  مـــراقـــبـــون ورجـــــال  ودأب 
التأكيد بأن قرار منع استيراد السلع 
ومليلية  مــعــبــري سبتة  عــبــر  املــهــربــة 
قرار سديد، على اعتبار أنه يساهم في 
منتجات  من  املستهلك  صحة  حماية 

يمكن أن تنطوي على مخاطر صحية، 
ــدم الـــتـــحـــقـــق مــــن مـــصـــدرهـــا  ــ بـــســـب عــ

ومكوناتها وتاريخ صالحيتها.
ــــه كـــان يــفــتــرض فـــي الــحــكــومــة 

ّ
غــيــر أن

قــبــل اتـــخـــاذ ذلــــك الـــقـــرار الــتــفــكــيــر في 
الذين  املــغــاربــة  لــفــائــدة  بديلة  أنشطة 
ربطوا معاشهم بــالــواردات من سبتة 

ومليلية، حسب خبراء اقتصاد.

أضرار معيشية
ــــذي أكــــد مـــراقـــبـــون على  فـــي الـــوقـــت الـ
األضــــــــــــــرار املــــعــــيــــشــــيــــة الـــــتـــــي تــلــحــق 
بــالــعــامــلــني فـــي الــســلــع املــهــربــة جـــراء 
ــــدت مــديــريــة  ــــالق مــعــبــر ســـبـــتـــة، أكــ إغــ
الـــجـــمـــارك والـــضـــرائـــب غــيــر املــبــاشــرة 
ــــدة مـــنـــاســـبـــات أن فـــرصـــة عــمــل  فــــي عـ
ــريـــب تــفــضــي  ــهـ ــتـ واحــــــــدة يــخــلــقــهــا الـ
فــرص عمل في  التضحية بعشر  إلــى 
الــقــطــاع الــرســمــي. وأكـــد تقرير صــادر 
ــبـــرملـــان املـــغـــربـــي عــلــى ضــــرورة  عـــن الـ
للمشتغلني  اقتصادية  بــدائــل  إيــجــاد 
بــالــتــهــريــب، بــيــنــمــا يــؤكــد مــســؤولــون 
تــســتــهــدف  ال  الـــتـــهـــريـــب  مـــحـــاربـــة   

ّ
أن

السلع  نقل  يتولون  الذين  األشخاص 
عبر الحدود، بل تستهدف املافيا التي 
تــســتــعــمــلــهــم. وخــلــص االتـــحـــاد الــعــام 
ملــقــاوالت املــغــرب، الــذي يمثل مصالح 
 
ّ
رجــال األعــمــال، فــي دراســـة لــه، إلــى أن

القطاع غير الرسمي يمثل 20 في املائة 
من الناتج اإلجمالي املحلي، ما يمثل 
العام، وحوالي 3  17 مليار دوالر في 
مــلــيــارات دوالر مــن اإليــــرادات الــتــي ال 

تحّصلها اإلدارة الجبائية.
وتشير دراسة االتحاد العام ملقاوالت 
الرسمي،  غير  القطاع   

ّ
أن إلــى  املــغــرب 

مـــلـــيـــارات دوالر في  يــمــثــل حـــوالـــي 4 
ذلـــك  يــــتــــوزع  حـــيـــث  املـــمـــلـــكـــة،  واردات 
ذات  دوالر  مـــلـــيـــارات   3.6 بـــني  املــبــلــغ 
الصحيحة  غير  بالتصريحات  عالقة 
والــــفــــواتــــيــــر، فـــيـــمـــا يـــمـــثـــل الـــتـــهـــريـــب 

حوالي 400 مليون دوالر.

المغربتشغيل

مطالب باستحداث 
صندوق مجتمعي لدعم 

المشاريع الشبابية
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــفــــاف الــــــــذي يــعــصــف  ــجــ يـــفـــاقـــم الــ
العديد  فــي  الــزراعــيــة  باملحاصيل 
من الدول األوروبية، الخوف الذي 
يسيطر عــلــى الــكــثــيــريــن فــي الـــقـــارة الــعــجــوز 
لــيــس فــقــط مـــن مــواصــلــة األســـعـــار االرتـــفـــاع 
وإنما من الجوع أيضا، ما يزيد من األضرار 
ــاس عــــن الــــحــــرب الـــروســـيـــة  ــاألســ الـــنـــاجـــمـــة بــ
فــي أوكــرانــيــا وانــعــكــاس الــعــقــوبــات الغربية 

الواسعة ضد موسكو.
منذ بــدايــة الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا فــي 24 
الــســادس من  املــاضــي وحــتــى  فبراير/شباط 
مــايــو/أيــار الــحــالــي ســجــل منحنى األســعــار 

العاملية زيادة بأكثر من 12% في املتوسط. 
أنتجته جائحة  ما  إلى  الزيادة  تلك  وتنضم 
ــــن زيـــــــــادة فــي  كـــــورونـــــا خــــــالل عــــــام 2021 مـ
ــار لــتــصــل فـــي املــجــمــل إلــــى أكـــثـــر من  ــعــ األســ
28%، بحسب تقارير منظمة الزراعة والغذاء 
العاملية التابعة لألمم املتحدة »الفاو«، فيما 
أكثر  املقبلة  للفترة  املحللني  توقعات  تــبــدو 
تــشــاؤمــًا، خــاصــة فــي ظــل تــداعــيــات الجفاف 
الذي يهدد بجانب تداعيات الحرب بتجويع 

عشرات ماليني األشخاص.
ــات األوروبــــــيــــــون يـــواجـــهـــون أزمــــة  ــ عــمــلــيــا بـ
ارتــفــاع تكلفة الــحــيــاة الــيــومــيــة مــنــذ مــا قبل 
ــيـــة، وســاهــمــت كـــورونـــا في  ــرانـ الـــحـــرب األوكـ
ذلــك، قبل أن يعتقد األوروبــيــون أنهم بصدد 
وتضعهم  الــحــرب  لتفاجئهم  عليها  التغلب 

في مأزق لم يعيشوه منذ عقود.
إذا كــنــت تــعــيــش فـــي الـــدنـــمـــارك فــســتــالحــظ 
التنزيالت، مثل  ارتــدت متاجر  أنــك حتى إذا 
سلسلة سوبرماركت »نيتو«، فستفاجأ بأن 
ــزيـــوت بــشــتــى أنـــواعـــهـــا، قـــد ارتــفــع  أســـعـــار الـ
بأكثر مــن 62%. بــل ومــنــذ بــدايــة مــايــو/أيــار 
الــــجــــاري، حــــددت املــتــاجــر الــحــصــول عــلــى 3 

زجاجات زيت فقط لكل زبون.
ــاء الــدنــمــاركــيــة  ووفـــقـــا ألرقـــــام هــيــئــة اإلحـــصـ
)جــهــة رســمــيــة( فـــإن إبــريــل/نــيــســان املــاضــي 
ــواد الــغــذائــيــة،  ــادة أســعــار معظم املــ شــهــد زيــ
العجل  املعكرونة ولحوم  كالخبز ومنتجات 
والحليب واألجــبــان بنسب تــتــراوح بــني %8 
مــثــل على  ســــوى  لــيــســت  الـــدنـــمـــارك  و%25. 
حجم ارتــفــاع األســعــار األوروبــيــة، مــع زيــادة 
أسعار الوقود واألسمدة منذ فبراير/شباط 

املاضي.
االقتصاد  أنــدرس مورتنسن، محلل  ويحيل 
ــــورا«  ــروكــ ــ ــام فــــي مـــؤســـســـة »أغــ واملــــــــواد الــــخــ
الـــدنـــمـــاركـــيـــة، اضــــطــــراب أســــــواق الــســلــع في 
جـــزء مــنــهــا إلـــى الـــغـــزو الـــروســـي ألوكــرانــيــا، 
لكنه يــؤكــد أن »االضـــطـــراب يـــزداد أيــضــا مع 
ــا، بــمــا ســيــكــون له  ــ حــالــة الــجــفــاف فــي أوروبــ
آثــار تصاعدية خطيرة«، وفقا ملا نقلت عنه 
صحيفة »بورسن« املتخصصة في الشؤون 

املالية واالقتصادية. 
الــصــادرة  الدنماركية  اإلحــصــاء  هيئة  ــام  أرقـ
األربــعــاء املــاضــي، ترسم كذلك صــورة قاتمة 
عن تطور أسعار املــواد األساسية، وذلــك في 
سياق أوروبي عام يعاني من زيادة منسوب 
ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لـــدى  الـــتـــضـــخـــم، وتــــراجــــع الــ

مواطني القارة.
فــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن يــــؤكــــد املـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
تتبع منحنى السوق في هيئة اإلحــصــاء أن 
الــبــالد  لــم تشهد مثلها  الــحــالــيــة  »األوضـــــاع 
العقود األربــع املاضية«. وعلى سبيل  خــالل 
الدنمارك  التضخم في  املثال وصل مستوى 
إلى مستوى قياسي بنحو 6% منذ مارس/
آذار املاضي، وهو ارتفاع متزامن في 27 دولة 
مــن دول االتــحــاد األوروبــــي، حيث ارتــفــع في 
 %6.2 مــن  بــريــطــانــيــا(،  )باستثناء  املــتــوســط 
الــيــورو التي تتألف  إلــى 7.8%، وفــي منطقة 
من 19 دولــة منضوية في االتحاد األوروبــي 

زاد من نحو 6% إلى %7.4.
وُيظهر املــؤشــر األوروبـــي ألســعــار املستهلك 
أن أسعار املــواد الغذائية سجلت زيــادات لم 
تشهدها الــقــارة منذ مــا يــعــرف بــاســم »أزمــة 
ــفـــط«، الـــتـــي انـــدلـــعـــت بــعــد تـــوقـــف الــــدول  ــنـ الـ
الــعــربــيــة عــن ضــخ الــنــفــط خـــالل الــحــرب ضد 
عـــام 1973، وبعضها  اإلســرائــيــلــي  االحــتــالل 
ــم تــشــهــد مـــثـــل هـــــذا الـــتـــضـــخـــم مـــنـــذ بـــدايـــة  لــ

بكين ـ العربي الجديد

سّجلت الصني أسوأ أداء اقتصادي لها منذ 
عامني، وفق ما أظهرته أرقام رسمية نشرت، 
أكبر تفش  البالد  أمــس اإلثنني، فيما تواجه 

وبائي منذ ظهور جائحة كورونا.
ويـــؤثـــر تــكــثــيــف فـــحـــوص كــشــف اإلصـــابـــات 
واإلجراءات الصحية بشكل كبير على التنقل 
واالستهالك في حني أن إغالق شنغهاي منذ 
إبريل/نيسان املاضي يشل سالسل التوريد، 
حــيــث تــعــد أكــبــر مـــدن الــصــني مــن حــيــث عــدد 

السكان وعاصمة البالد االقتصادية.

ــي، مـــثـــل ســويــســرا  ــاضــ ثــمــانــيــنــات الــــقــــرن املــ
وأيسلندا. ويبدو النموذج الدنماركي مجرد 
ــة عـــامـــة فـــي تحليق  ــيــ نـــمـــوذج لــحــالــة أوروبــ
تكلفة الحياة عاليًا. ويسري األمر نفسه في 
ــة األخــــــرى، تــحــت وطـــأة  ــيــ الـــعـــواصـــم األوروبــ
ارتـــفـــاع أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة إلـــى %10.3 
في املتوسط. ومقارنة بما كان عليه الوضع 
ــا الـــعـــام املـــاضـــي فــإن  فـــي أوج أزمـــــة كــــورونــ
املــجــتــمــعــات تـــواجـــه ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة في 
تكاليف الحياة بالنسبة لألسر، ويسري ذلك 
الكهرباء والــغــذاء والتبغ  زيــادة أسعار  على 
والــــوقــــود والــــغــــاز، بـــل حــتــى أســـعـــار قــضــاء 

العطالت الداخلية.
ويرسم املحللون صورة قاتمة للوضع على 
املديني القريب واملتوسط، إذ تسود توقعات 
ــار ســتــحــلــق أكـــثـــر مـــع اســتــمــرار  ــعــ بــــأن األســ

الــقــارة.  فــي  الجفاف  وانتشار  املطر  انحسار 
ــلـــوث هـــانـــســـن مــحــلــل ســـوق  ــــي سـ ــــط أولــ وربــ
الــســلــع فــي »بــنــك ســاكــســو« فــي كــوبــنــهــاغــن، 
ــيــــل الــــزراعــــيــــة  بـــــني تـــــراجـــــع غـــــــالل املــــحــــاصــ
أوروبــيــًا  تافقمها  متوقعا  األســعــار،  وتفاقم 
لــلــحــرب عــلــى مجمل  مــع االنــعــكــاس السلبي 

الوضع االقتصادي.
ونــقــلــت جـــريـــدة »بـــورســـن« االقــتــصــاديــة في 
كـــوبـــنـــهـــاغـــن تــــشــــاؤم هــــانــــســــن، وغــــيــــره مــن 
ــاتـــهـــم، مــن  ــراء الــــذيــــن طــــرحــــوا تـــخـــوفـ ــبــ ــخــ الــ
الـــحـــرب مــتــأثــرًا سلبيًا  اقــتــصــاد  أن يــصــبــح 
ــــرى، كــالــتــغــيــرات املــنــاخــيــة الــتــي  بــعــوامــل أخـ
بات يلمسها مواطنو القارة. فاعتماد بعض 
املــجــتــمــعــات عــلــى الـــزراعـــة فـــي تــأمــني أمنها 
تعيش  إسكندنافيا،  كمجتمعات  الــغــذائــي، 
قلقًا من »تأثير الدومينو« على تكلفة الحياة 

ــا زال ســـكـــان املـــديـــنـــة الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 25  ومــ
مليونا يخضعون لقيود صارمة، فيما تعزز 
اتها ملكافحة كورونا بعد  مدينة بكني إجراء

االرتفاع في عدد اإلصابات بالوباء.
وأعــلــن املكتب الــوطــنــي لــإلحــصــاء، أمـــس، أن 
إلنفاق  الرئيسي  املــؤشــر  التجزئة،  مبيعات 
ــر، تـــراجـــع بــنــســبــة 11.1% عــلــى أســـاس  ــ األسـ
ســنــوي الــشــهــر املـــاضـــي إلـــى 2.95 تــريــلــيــون 
نقلته  مــا  وفـــق  دوالر(،  مــلــيــار   427.5( يــــوان 
وكـــالـــة شــيــنــخــوا. وكــــان ذلـــك الــشــهــر الــثــانــي 
عــلــى الــتــوالــي الـــذي يــســّجــل فــيــه هـــذا املــؤشــر 
انـــخـــفـــاضـــا بـــعـــد تــــراجــــع نــســبــتــه 3.5% فــي 

مــارس/ آذار. لكن على مــدار األشهر األربعة 
األولى من العام، انخفضت مبيعات التجزئة 
فقط على   %0.2 بنسبة  االستهالكية  للسلع 
أســــاس ســـنـــوي، إذ أظـــهـــرت الــبــيــانــات بــلــوغ 
)تــريــلــيــونــي  يــــوان  تــريــلــيــون   13.81 قيمتها 

دوالر(.
مــن جــهــة ثــانــيــة، ارتــفــع مــعــدل الــبــطــالــة الــذي 
تراقبه السلطات بشكل خاص، من 5.8% في 
إلـــى 6.1% فــي إبــريــل/نــيــســان.  مــــارس/ آذار 
ــذه الـــنـــســـبـــة قـــريـــبـــة مــــن أعــــلــــى مــســتــوى  ــ ــ وهـ
لــلــبــطــالــة عـــنـــد 6.2% فــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط، 
خالل ذروة موجة الوباء األولى. لكن املؤشر 
يرسم صورة غير كاملة للوضع، ففي الصني 

تحتسب البطالة لسكان املدن فقط.
ــرات، قــــال فـــو لــيــنــغ هـــوي،  ورغــــم هــــذه املــــؤشــ
مدير اإلحصاء في املكتب الوطني لإلحصاء، 
إنه من املتوقع أن يتعافى االقتصاد الصيني 
رئيسية  نتائج  الــبــالد  تحقيق  مــع  تدريجيًا 
فـــي مــكــافــحــة الـــوبـــاء واضـــطـــالع الــســيــاســات 

الداعمة للنمو بدور مؤثر.
ــة  وأشـــــــــــــار هـــــــــوي إلـــــــــى الـــــســـــمـــــاح لـــألنـــشـــطـ
ــة فــــي شـــنـــغـــهـــاي بـــــإعـــــادة فــتــح  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
أبوابها، الفتا إلى أن نحو نصف أكبر 9 آالف 
شركة صناعية في املدينة عادت إلى العمل، 
بــعــد تخفيف الــضــوابــط الــتــي أغــلــقــت معظم 
املدينة ابتداء من أواخر مارس/آذار. وأضاف 
»هناك العديد من الظروف املؤاتية لتحقيق 
االســتــقــرار فــي االقتصاد والــوصــول ألهــداف 

التنمية املنشودة«.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، 
في خطاب تناقلته وسائل اإلعالم على نطاق 
واسع، السبت املاضي »إن استقرار االقتصاد 
بــل هــو أيضا  اقــتــصــاديــة،  ليس فقط مسألة 

مسألة استقرار اجتماعي«.

لــلــعــام الــحــالــي مــن تــنــاقــص هــطــول أمــطــار. 
الفنلندي  الزراعي  االقتصاد  لخبير  ووفقا 
»الــعــربــي  إســكــولــنــد أنـــدرســـن فـــي حــديــث لـــ
الجديد« فإن »عامل تغير املناخ حرم دوال 
كثيرة من حتى معدل 70 ملم من األمطار، 
وبــالــتــالــي ســتــعــانــي مــجــتــمــعــات أوروبـــيـــة 
مــن تــراجــع املــحــاصــيــل، وهـــذا فــي وقـــت جد 
حساس مع توقف صادرات القمح الروسية 

واألوكـــرانـــيـــة، وانــكــمــاش واضـــح فــي إنــتــاج 
الزيوت«.

ويشير سنودبوك إلى أن أزمة املناخ العاملي 
تـــعـــد مــــؤشــــرًا ســلــبــيــًا عـــلـــى مــســتــقــبــل األمــــن 
الــغــذائــي، الفــتــا إلــى مــا شهدته الهند أخيرًا 
مــن جــفــاف وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة بشكل 
يساهم  ما  الشمالية،  أميركا  وكذلك  قياسي 

بشكل متزايد في أزمة عاملية.
مخاوف الخبراء من تأثير التغيرات املناخية 
الجوية في  األرصـــاد  تقارير خــبــراء  تعززها 
أوروبــا، حيث تبني أن أراضــي جنوب القارة 
األوروبــــيــــة مــقــدمــة فـــي األيـــــام الـــقـــادمـــة على 

موسم جاف، ما يؤثر سلبًا على املحاصيل.
مشكلة انتشار الجفاف في أوروبا نوه إليها 
»مرصد الجفاف األوروبي« في نهاية إبريل/
نيسان املاضي، معتبرا أن »الجفاف الشديد 

أثر على مناطق أوروبية كبيرة، السيما نهر 
بــو )أطـــول نهر فــي إيــطــالــيــا( ونــهــر الــدانــوب 
)ثاني أطول نهر في أوروبا(«. ووفق املرصد 
فـــإن الــجــفــاف يتفاقم مــع نــقــص األمــطــار في 
مــنــاطــق جــبــال األلـــب الــجــنــوبــيــة، واملستمرة 
املــــاضــــي، مــع  مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول 
مــالحــظــة انــحــســار املـــطـــر عـــن مــنــاطــق شــرق 
أوروبا طيلة الربع األول للعام الحالي. ورأى 
الجوفية  املياه  على  يؤثر  االنحسار  ذلــك  أن 
في مناطق تشتد فيه الحاجة إلى الري الذي 

فات أوانه في كثير من الدول.
أزمة  يفاقم  أن  األمطار يتوقع  تراجع هطول 
محاصيل الحبوب حتى في فرنسا، التي تعد 
االتــحــاد األوروبـــي.  فــي  أكبر منتج للحبوب 
املزيد  البيئة واملناخ يرصدون  وبــات خبراء 
من جفاف التربة وتشققها في دول جنوبي 

الــقــارة األوروبــيــة. وأكــدت كريستني المبرت، 
رئيسة الرابطة الفرنسية للمنظمات الزراعية 
في تصريحات  »فنسي«  واإلقليمية  املحلية 
نتيجة  الــتــربــة  »تشقق  أن  مــؤخــرا  صحافية 
الــجــفــاف إن اســتــمــر عــلــى هـــذا الــنــحــو يعني 

انخفاضًا كبيرًا في املحصول لهذا العام«.
ــا  ــ واعـــتـــبـــرت المـــبـــرت أن الــجــفــاف فـــي أوروبـ
تــتــرتــب عــلــيــه عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى اإلنــتــاج 
الغذائي »في الوقت الذي تتكشف فيه أصال 
أزمة غذاء كبرى بسبب الحرب في أوكرانيا«. 
وتخشى دول مثل إسبانيا وإيطاليا من أن 
ــي الــزراعــيــة  ــ يــكــون لــنــقــص األمـــطـــار واألراضــ
الــعــام من  هــذا  تأثير على محصول  الــجــافــة 
سلة  أوكــرانــيــا  وتعتبر  املختلفة.  املحاصيل 
الــخــبــز األوروبـــــي، حــيــث تــضــم أكــثــر املناطق 

الزراعية خصوبة.

الجوع ليس 
للفقراء فقط

الوباء يقّوض االستهالك في الصين

)Getty( أسعار معظم المواد الغذائية ارتفعت بنسب كبيرة

معرض للسلع الغذائية في شنغهاي )Getty(خط أنابيب لنقل الغاز اإليراني إلى تركيا في منطقة بازركان الحدودية )فرانس برس(

)Getty( بورصة نيويورك

األسعار العالمية قفزت 
12% منذ اندالع الحرب 

حتى 6 مايو/أيار

ومــســتــقــبــل دولــــة الــرفــاهــيــة. فـــإرهـــاق زيــــادة 
أسعار الديزل، مثال، ال يرتبط  فقط بتعبئة 
خزانات السيارات، بل أيضا بعمل الجرارات 

واآلالت الزراعية وبأسعار األسمدة.
ــادي كــريــســتــيــان  ــتــــصــ ــطــــرح الــخــبــيــر االقــ ويــ
سوندبوك، نظرة سلبية إلى ما تواجهه بلده 
الدنمارك وأوروبــا »فارتفاع تكاليف القطاع 
إلــى إنتاج  املــزارعــني ســيــؤدي  الفالحي على 
أقل، هذا إلى جانب أن الجفاف استمر طيلة 
»العربي  لـ ما ذكر  املاضية«، بحسب  األشهر 

الجديد«.
ــدد ســــونــــدبــــوك عـــلـــى أن »األســـابـــيـــع  ــشــ ويــ
الزراعي،  للموسم  القادمة ستكون حاسمة 
ــار يــعــنــي زيــــادة  فـــاســـتـــمـــرار تـــراجـــع األمــــطــ
أسعار املواد الغذائية«. األمر نفسه ينطبق 
على بلدان أوروبية تعاني منذ الربع األول 

األسعار ترهق األوروبيين... 
والجفاف يفاقم أضرار 

حرب أوكرانيا

نيويورك ـ العربي الجديد

تـــكـــبـــدت األســـــهـــــم الـــعـــاملـــيـــة نـــحـــو 11 
تريليون دوالر، خالل األسابيع الستة 
ــواق  املـــاضـــيـــة، فـــي أســـــوأ خــســائــر ألســ
املــال منذ األزمـــة املالية فــي عــام 2008، 
 
ّ
ر بنوك استثمار كبرى من أن

ّ
فيما تحذ

واملزعج  بعد،  يتوقف  لم  ربما  النزيف 
ــن الــتــضــخــم  ــ ــل الـــهـــلـــع مـ ــ ــــي ظـ قـــــــــادم، فـ
د البنوك  والـــركـــود االقــتــصــادي وتــشــدُّ

املركزية، خاصة في الواليات املتحدة.
ــات الــبــيــع عــلــى مــكــونــات  دفـــعـــت مـــوجـ
دول  لجميع  مــورغــان ستانلي  مــؤشــر 
الشركات  تقييمات  إلى خفض  العالم، 
بــشــكــل كــبــيــر، ال ســيــمــا فـــي الـــواليـــات 
ــا، وفــق تقرير لوكالة  ــ املــتــحــدة وأوروبـ
انــخــفــض  بـــلـــومـــبـــيـــرغ األمــــيــــركــــيــــة. إذ 

ــيـــة.  ــالـ ــتـ ــتـ ــع مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ املــــــؤشــــــر لــــســــتــــة أسـ
التخارج من كل فئة  وتواصل األمــوال 
ــول، ويــتــعــمــق الــنــزوح  ــ مـــن فــئــات األصــ
مــع انـــدفـــاع املــســتــثــمــريــن لــلــخــروج من 
عــــالمــــات تـــجـــاريـــة، مـــثـــل »آبــــــــل«، وفــقــًا 
»بنك أوف أميركا«. في املقابل، تشهد  لـ
األســـهـــم الــدفــاعــيــة الــتــي يــزيــد اإلقــبــال 
ــات املــخــاطــر، طــلــبــًا في  ــ عــلــيــهــا فـــي أوقـ
الـــوقـــت الــــذي يــهــدد فــيــه شــبــح تــبــاطــؤ 
للتطورات  الحساسة  القطاعات  النمو 

االقتصادية التي يشهدها العالم.
الدفاعية في مؤشر  واستقرت األسهم 
بــيــنــمــا  األوروبـــــــــــــــــي،   600 ســــتــــوكــــس 
الــدوريــة بنحو %16  تراجعت األســهــم 
الـــجـــاري، إذ يتوقع  مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام 
ومورغان  باركليز  بنكي  في  املحللون 

ستانلي استمرار هذا االتجاه.

طهران ـ العربي الجديد

تــــدرس إيـــــران إمــكــانــيــة تــصــديــر الــغــاز 
ــا، وفــق ما أفــاد به  الطبيعي إلــى أوروبـ
إلى  الــنــفــط، مشيرا  فــي وزارة  مــســؤول 
ــود مـــفـــاوضـــات لــتــمــديــد اتـــفـــاقـــات  ــ وجــ
التصدير إلى تركيا والعراق وأرمينيا 
وزارة  أنباء  وكالة  ونقلت  وأذربيجان. 
ــة )شــــانــــا( عــــن املـــديـــر  ــيــ ــرانــ الـــنـــفـــط اإليــ
ــاز الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــيـــذي لـــشـــركـــة الـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
اإليرانية مجيد جكيني، قوله إن »إيران 
ــا لــتــطــويــر دبــلــومــاســيــة  ــمــ تــســعــى دائــ
إلى  مشيرا  الــســوق«،  وتوسيع  الطاقة 
ــا  ــ ــ ــدرس الـــتـــصـــديـــر إلـــــى أوروبـ ــ ــ أنــــهــــا تـ

»لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بعد«.
وعلى الرغم من امتالك إيران أحد أكبر 
العالم،  فــي  املــؤكــدة  الــغــاز  احتياطيات 
إال أن هــــذا الــقــطــاع تــعــرض لــعــقــوبــات 

ــيـــد فـــرضـــهـــا عـــام  أمـــيـــركـــيـــة مــــشــــددة أعـ
مــن  واشـــنـــطـــن  انـــســـحـــاب  عـــقـــب   2018
االتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته 

طهران مع القوى الكبرى عام 2015.
ــا في  ــيـ ــرانـ الــــروســــي ألوكـ ــغـــزو  الـ وأدى 
فبراير/شباط إلى ارتفاع أسعار النفط 
اعتماد  مع  العاملية، خصوصًا  والــغــاز 
العديد من الدول األوروبية على موارد 
ا  الوضع سوء وازداد  الروسية.  الطاقة 
األربـــعـــاء مـــع إعــــالن كــيــيــف أن روســيــا 
ــاز إلــــــى مــحــطــة  ــ ــغـ ــ ــــت إمـــــــــــدادات الـ ــفـ ــ أوقـ
رئيسية في شرق أوكرانيا تقوم بنقله 
إلى أوروبــا، ما أثار مخاوف من تفاقم 

أزمة الطاقة في أوروبا.
واستورد االتحاد األوروبي 155 مليار 
العام  الغاز من روسيا  متر مكعب من 
واردات  إجمالي  مــن  أي %45  املــاضــي، 

االتحاد من الغاز الطبيعي.

األسهم العالمية 
تخسر 11 تريليون دوالر

إيران تبحث تصدير الغاز 
إلى أوروبا

مال وناس

يبدو أن الجوع لن يكون من نصيب الفقراء فقط هذه المرة، فاألمن 
الغذائي في أوروبا مهدد بفعل الجفاف الذي يعصف بالزراعة في 
حرب  عن  الناجمة  األضرار  ليفاقم  العجوز،  القارة  دول  من  العديد 

أوكرانيا، التي أرهقت موازنات معظم األسر في أشهر معدودة

تباطأ النمو االقتصادي في أوروبا خالل الربع األول من العام الجاري، 
مسجال 0.2%، متأثرًا باالنكماش في إيطاليا، والركود في فرنسا، ونمو 
أضعف من المتوقع في إسبانيا، 
الروسية  الحرب  ضغوط  وســط 
في أوكرانيا، بينما كانت البالد تأمل 
جائحة  ــرار  أض من  التعافي  في 
تراكمت  التي  ــا  كــورون فــيــروس 
بينما  الماضيين.  العامين  خــالل 
في  المتشائمة  التوقعات  تتزايد 
لمواجهة  الصينية  القيود  ظل 
الوباء التي تؤثر سلبيًا على سالسل 

إمداد السلع.

تباطؤ النمو االقتصادي

رؤية

سهام معط اهلل 

 ،2022 أيـــار  مــايــو/   15 فــي  اللبنانية  النيابية  ــابــات  خ ـ االنــتـ أجــريــت 
وهي فرصة كان من املفترض بحركة املعارضة الفتية اقتناصها 
النيابية وتحقيق نجاح معتبر في  الله من األغلبية  لتجريد حزب 
البالد  التي أحكمت قبضتها على  النخبة السياسية  مهّمة هزيمة 
فت نتائج كارثية وحصيلة 

َّ
الثالثة املاضية وخل العقود  على مدى 

ت املعارضة على عدد كبير من اللوائح املتنافسة 
ُّ
مأساوية، لكن تشت

توظيف  فــرصــة  ت عليها  وفــــوَّ االنــتــخــابــيــة  ــص حتمًا حظوظها 
ِّ
قــل

حالة االحتقان والغضب الشعبي العارم إلحباط الطبقة السياسية 
ومــقــدرات  السلطة  مقاليد  تحتكر رسميًا  الــت  ز مــا  التي  التقليدية 
د لوائح املعارضة خيبة كبيرة للناخبني الذين  ل تعدُّ

َّ
الحكم. فقد شك

عوا إليها كجسر 
َّ
ع خلف جبهة واحدة متماسكة وتطل رغبوا بالتجمُّ

يساهم ولو بالقليل في تخليصهم من أزمتهم التي تعّد واحدة من 
أسوأ ثالث أزمــات اقتصادية خالل الـــ150 عامًا املاضية، على حّد 

تعبير بيانات البنك الدولي.
من املرجح أن يبقى البرملان القادم دون تغيير كفيل بإحداث إصالح 
واسع النطاق نظرًا الحتدام املعركة االنتخابية بني الوجوه نفسها 
القديمة العقيمة التي احترف أصحابها عضوية البرملان، وما عاد 
التشاؤم  نتيجة  السياسية  املــشــاركــة  عــن  اب  الــشــبــ عـــزوف  خافيًا 
ده الفقر والجوع والفوضى. املتزايد حول مستقبل لبنان الذي يتهدَّ

فقد سئم اللبنانيون الذين أنهكهم الشّح الكبير في األدوية والوقود 
ــّر واألمـــّر  ـ

ُ
والــغــذاء والسلع األســاســيــة األخـــرى مــن املفاضلة بــني امل

الــعــدو الصهيوني املــشــروخــة وال  مــنــه، ولــم تعد أســطــوانــة مقاومة 
ر على 

ِّ
رة تؤث شعارات التغيير واملحاسبة ومكافحة الفساد املتكرِّ

املعيلني الذين يكافحون إلطعام عائالتهم و80 باملائة من اللبنانيني 
العالقني بني  املواطنني  باملائة من  الفقر و40  الــرازحــني تحت وطــأة 
مخالب البطالة. افتقر هذا االستحقاق النيابي لوجوه جديدة قادرة 
ي 

ِّ
تبن مــن خــالل  وقــيــادتــه  ب 

ِّ
املتصل السياسي  الــنــظــام  إنــهــاء  على 

بمشاريع  ب  ومتشرِّ الطائفية  من  د  متجرِّ ّي  جــدِّ انتخابي  برنامج 
اإلصالح وآليات التنفيذ والتطبيق.

ونظرًا لعدم كون هذه االنتخابات لحظة فاصلة في محاوالت لبنان 
 طــريــق الــخــروج مــن أزمــتــه الــراهــنــة، وافـــق صــنــدوق 

ّ
ــرة لــشــق

ِّ
املــتــعــث

فاق مبدئي، على اإلفــراج عن 3 مليارات 
ِّ
ات الــدولــي، في إطــار  النقد 

دوالر من املساعدات املالية، أي ما يعادل قطرة في محيط خسائر 
كإعادة  نة،  الهيِّ غير  اإلصــالحــات  من  مقابل سلسلة  املالية،  لبنان 
املؤسسات  وإصــالح  الخارجي،  العام  والــديــن  املالي  القطاع  هيكلة 
اململوكة للدولة، وتطوير سوق صرف العمالت األجنبية على أسس 
الشفافية واملصداقية والكفاءة، وتخفيض نسبة عجز املوازنة إلى 4 

باملائة من الناتج املحلي اإلجمالي.
ومـــن املــســتــبــعــد أن يــتــّم تنفيذ هـــذه اإلصـــالحـــات بــســبــب الــوتــيــرة 
الحلزونية التي ستسير بها عملية تشكيل حكومة جديدة. فعلى 
شهرًا،   13 ميقاتي  نجيب  حكومة  تشكيل  استغرق  املثال  سبيل 
األعمال  بتصريف  الحالية  الحكومة  ستستمّر  ذلــك  على  وعـــالوة 
إلـــى سلطة مناقشة  فحسب بــصــالحــيــات جـــّد مــحــدودة ال تــرقــى 
ي األوضاع وتعريض  اإلصالحات واملوافقة عليها، وهذا كفيل بتردِّ

مصالح اللبنانيني إلى الضياع.
ــاب أملهم  الــطــاحــنــة وخـ ــة  بــتــداعــيــات األزمــ ــًا  اللبنانيون ذرعـ ضـــاق 
الــوصــول إلــى بــّر األمـــان واالســتــقــرار والتعافي املالي  فــي إمكانية 
واالنفراجة االقتصادية، وأصبحت الهجرة طوق النجاة الوحيد من 
نتائج  أظــهــرت  بــأذرعــه حــول رقابهم، فقد   

ّ
يلتف الــذي  الفقر  شبح 

أجريت  التي  العربي  الباروميتر  السادسة من  الــدورة  استطالعات 
يرغبون  اللبنانيني  مــن  بــاملــائــة   48 أّن  و2021   2020 سنتي  بــني 

بالهجرة سعيًا إليجاد فرص للعيش الكريم في الخارج.
بــأّن  املــائــة مــن املستجوبني  أفـــاد 7  ووفـــق نتائج االســتــطــالع، فقد 
د 44 

َّ
األوضاع االقتصادية املزرية هي الدافع الرئيسي للهجرة، وأك

الذي  هو  الــجــذور  وعميق  املستفحل  الفساد  أّن  على  منهم  باملائة 
ح 29 باملائة ممن شملهم  ضهم على هجر وطنهم، بينما صرَّ يحرِّ
د  هم يريدون الهجرة من لبنان العتبارات أمنية، وشدَّ

ّ
االستطالع بأن

22 باملائة منهم على رغبتهم في مغادرة بالدهم ألسباب سياسية، 
إزاء  باإلحباط  االستطالع عن شعورهم  في  املشاركون  عّبر  كما 
وعدم  الفساد  نطاق  ساع 

ِّ
وات املتراكمة  واألخطاء  السياسي  النظام 

ر للبرملان والحكومة في حلحلة  جدوى اإلصالحات والفشل املتكرِّ
ضت عن إفالس مالي وكساد اقتصادي.

َّ
األزمة السياسية التي تمخ

الــدول األخــرى التي شملها االستطالع لم يكن هناك  وعلى عكس 
اختالف ُيذكر بني نسب اإلناث )46 باملائة(، والذكور )49 باملائة(، 
باملائة من  أّن 63  للقلق  لبنان. واملثير  بالهجرة من  الذين يرغبون 
الشباب الــذيــن تـــراوح أعــمــارهــم بــني 18 و29 عــامــًا يــريــدون بشّدة 
والخضوع  الــواقــع  تغيير  على  الــقــدرة  عــدم  بسبب  لبنان  مــغــادرة 

رات وفقدان األمل في حاضر ظالم ومستقبل مظلم. للمتغيِّ
ة هو خطر هجرة العقول املبدعة والطاقات الشابة، 

ّ
وما يزيد الطني بل

شــهــادات  على  الحاصلني  املستجوبني  مــن  باملائة   61 ح  صـــرَّ فقد 
بـــ37  مقارنة  الــخــارج،  إلــى  الهجرة  فــي  الشديدة  برغبتهم  جامعية 

باملائة من مستويات التعليم الثانوي وأقل.
أكثر من ذي قبل،  اللبنانيني  بالهجرة سائدة بني  الرغبة  أصبحت 
الباروميتر  من  الخامسة  الــدورة  استطالعات  نتائج  أظهرت  حيث 
من  باملائة   26 أّن  و2019  بــني سنتي 2018  أجــريــت  الــتــي  العربي 
بطرق  الخارج ســواء  إلى  الهجرة  في  برغبتهم  حوا  اللبنانيني صرَّ
النهب  إلفـــــرازات  نتيجة طبيعية  وهـــذه  غــيــر شــرعــيــة،  أو  شــرعــيــة 

والفساد والفقر والتهميش والبطالة وصراع الطوائف.
خالصة القول، حتى لو ارتفع منسوب التفاؤل بشأن تشكيل 
يمكن  قصيرة،  بفترة  النيابية  االنتخابات  بعد  جديدة  حكومة 
يطفئ كل  أن  اإلصــالحــات  تنفيذ  فــي  الضعيف  لبنان   

ّ
لــِســِجــل

ــل فــي الـــخـــروج مــن عــنــق الــزجــاجــة، فــقــد ســبــق أن  بــصــيــص أمـ
وهبات  ومساعدات  قروضًا  لبنان  بمنح  الدولي  املجتمع  د  تعهَّ
بــبــاريــس في  مــلــيــار دوالر خـــالل مــؤتــمــر »ســـيـــدر«  بقيمة 11 
نيسان/ إبريل 2018 شريطة تنفيذ مجموعة من اإلصالحات، 
إلى  الـــدوالرات تدفقت  قت وال مليارات من 

َّ
فال إصالحات تحق

لت قناعة راسخة لدى اللبنانيني 
َّ
الخزينة اللبنانية، وهكذا تشك

ــلــوا بــاالنــهــيــار االقــتــصــادي في  بـــأّن السياسيني هــم الــذيــن عــجَّ
لبنان ودفعوا به إلى قطيعة خليجية نتيجة جشعهم وقراراتهم 
الــخــاطــئــة ورهــانــاتــهــم الــخــاســرة ومــشــاريــعــهــم املــشــبــوهــة، لذلك 
قابلت شريحة من اللبنانيني هذه االنتخابات النيابية بمزيج من 
الالمباالة والسخرية بانتظار أن تسنح لهم فرصة للهجرة إلى 

 واعدًا.
ً
ر لهم مالذًا آمنًا ومستقبال

ِّ
دول توف

عين اللبنانيين على 
الهجرة ال على االنتخابات
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مهنا الحبيل

ــديــــث غـــاضـــب  ــحــ ــام لــ ــمــ ــتــ ــاهــ اســــتــــمــــعــــت بــ
مــهــم ألحـــد أعـــز األصـــدقـــاء مـــن املــنــاضــلــن 
التنويرية  الخلفية  ذوي  ومــن  اليمنين، 
فــي الــصــف الــشــبــابــي لــلــحــركــة اإلســامــيــة 
اليمنية، قــد يــكــون مــن املــهــم إبــعــاد جانب 
االنفعال والتوتر، لتحرير املسألة الفكرية 
الوطن  بلدان  وبقية  اليمن خصوصًا،  في 
العربي عمومًا، والتي عاشت محنة مآالت 
ــكــمــل هــذه 

ُ
ــور أن ن ــ ــادة، وفـ ــورات املــــضــ ــثــ الــ

 مهم، هل هي مآالت 
ٌ

العبارة يقفز اعتراض
الــثــورات املــضــاّدة أم مــآالت أخطاء الربيع 

العربي وتياراته؟
ــتــــد، لــــيــــس لــنــقــل  ســــــــؤال مــــهــــم جــــدلــــه مــــمــ
املــســؤولــيــة مـــن الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي 
ــة، فــــي دفـــع  ــثـــاثـ واإلقـــلـــيـــمـــي بـــأضـــاعـــه الـ
املــشــهــد الــعــربــي إلـــى هـــذا املــصــيــر، والـــذي 
لم يكن لنا يومًا أن نعزله عن رؤية املركز 
أي صعود  بقلق  يراقب  الــذي ظل  الغربي 
يعني، في نهاية األمر، قيام نموذج لدولة 
ـــصـــيـــغ ديــمــقــراطــيــتــهــا 

ُ
شــــراكــــة شــعــبــيــة، ت

الــغــرب، وبالتالي  قيم  قيمها ال  بناًء على 
الــســيــادي،  تــبــدأ عندها لحظة االســتــقــال 
قبضة  فــي  بسهولة  يتحقق  لــن  اســتــقــال 
ــتـــي لــــم تـــتـــزحـــزح،  ــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ ــرؤيــ الــ

محمد طيفوري

وضع املغاربة، شهر رمضان املاضي، على 
مــحــك االخــتــبــار مــخــطــط املــغــرب األخــضــر 
الذي رعاه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، 
منذ دخوله عالم السياسة، عام 2007، مع 
حكومة عــبــاس الــفــاســي الــتــي تــولــى فيها 
انطلقت  البحري.  والصيد  الفاحة  وزارة 
باسم  التنموية  الفاحية  االستراتيجية 
»مخطط املغرب األخضر« بعد ستة أشهر 
الوزير  واســتــعــان  الحكومة،  تشكيل  على 
ــات أمــيــركــي إلعــــداد مخطط  بمكتب دراســ
ـــــر الــســيــاســة الــعــمــومــيــة 

َّ
اســتــراتــيــجــي أط

ــي( لــقــرابــة  ــ ــزراعـ ــ فـــي الـــقـــطـــاع الـــفـــاحـــي )الـ
ــقـــد ونــــصــــف الــــعــــقــــد. واقـــــتـــــرن املــخــطــط  عـ
ــــذي انــطــلــق فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان 2008،  الـ
مــلــيــارات دوالر من  بــلــغــت 4.5  بــمــيــزانــيــة 
ــم الــــوزيــــر ورجــــل  الــــدعــــم الـــعـــمـــومـــي، بـــاسـ
األعمال عزيز أخنوش، إلى درجة أضحى 
مــعــهــا عـــابـــرا لــكــل الـــحـــكـــومـــات املــتــعــاقــبــة 
ته حكومة عبد اإلله 

ّ
على املغرب؛ فقد تبن

بنكيران ثم حكومة سعد الدين العثماني. 
الفاحي  القطاع  تنمية  أجــل  مــن  واستند 
وإعطاء دينامية متطّورة له، إلى دعامتن 
عـــصـــريـــة؛ تستجيب  فـــاحـــة  أســـاســـيـــتـــن: 
ملــتــطــلــبــات وتــنــافــســيــة الـــســـوق الـــدولـــيـــة، 
وفـــاحـــة تــضــامــنــيــة؛ تـــرمـــي إلــــى مــحــاربــة 
الــقــروي، عبر تحسن دخل  بالعالم  الفقر 
األرقــام؛  بلغة  الفاحن. يستعن أخنوش 
فهو رجل أعمال قبل أن يكون رجل سياسة، 
بغية إقناع املغاربة بنجاح مخططه الذي 
ساهم في رفع الناتج الداخلي الخام؛ من 
مــلــيــار دوالر   13 إلـــى  مــلــيــارات دوالر   6.8
وبـــّوأ   .)2018-2008( ســنــوات  عــشــر  خـــال 
فالبلد  مــرمــوقــة؛  مكانة  املغربية  الــفــاحــة 
أضحى ثالث مصدر للمنتجات الفاحية 
ــة فــــي شـــمـــال افـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
األوسط، ورابع أكبر مصّدر لهذه املنتجات 

بالقارة السمراء.
على  التأكيد  تسويقها  مــن  يــراد  حصيلة 
نـــجـــاح عـــزيـــز أخـــنـــوش فـــي تــحــقــيــق ثـــورة 
ــــم أن  ــغـــرب، رغـ ــاملـ فــــي الـــقـــطـــاع الـــفـــاحـــي بـ
املخطط  فشل  داخليا،  ذلــك.  غير  الحقيقة 
فــشــا ذريـــعـــا فـــي كــســب رهــــانــــاٍت عــديــدة، 

أديب زيادة

خطباء الجمعة يرتجلون؟ نعم. الوّعاظ 
يرتجلون؟ نعم. الشعراء يرتجلون؟ نعم. 
السياسيون يرتجلون؟ قد يفعلون، لكن 
عــلــيــهــم أن يــتــحــمــلــوا كـــامـــل املــســؤولــيــة 
ــات الـــتـــي  ــهــ ــجــ عـــمـــا يــــقــــولــــون. وعــــلــــى الــ
يــتــحــّدثــون بــاســمــهــا أن تــكــون عــلــى قــدر 
أخطأ  فــإن  النتائج،  فتتحّمل  املسؤولية 
ــال،  ســيــاســيــوهــا املــــصــــّرون عــلــى االرتـــجـ
الخطأ،  تصحيح  إلــى  تــســارع  أن  عليها 
في  قيلت  ولطاملا  بع. 

ّ
يت أن   

ّ
أحــق  

ّ
فالحق

الــبــرملــانــات الــحــكــومــيــة عـــبـــارة »تــشــطــب 
مــــن مــحــضــر الـــجـــلـــســـة« لـــعـــدم لــيــاقــتــهــا. 
على تلك الجهات التي تعرف، في قرارة 
نـــفـــســـهـــا، ضـــــــرورة ضـــبـــط الـــكـــلـــمـــات فــي 
قــادرة  غير  ولكنها  الصعبة،  املنعطفات 
أن  باالنضباط،  سياسييها  إرغـــام  على 
تـــبـــادر إلـــى تــأكــيــد مــواقــفــهــا الــتــاريــخــيــة 
واأليــديــولــوجــيــة، وال تــســمــح فــي لحظة 
انفعال من سياسي  )مهما عا شأنه( أن 
 
ً
لم تقبلها يومًا فضا قحم في مواقف 

ُ
ت

عن أن تدافع عنها. 
يـــرى ســيــاســيــون مــوتــهــم فـــي أن يــقــرأوا 
أوراٍق  عــــــن  ــة  ــيــ ــيــــاســ الــــســ ــم  ــهــ ــاتــ ــابــ خــــطــ
والحركات.  واملعاني  الكلمات  مضبوطة 
ــأن تــوصــيــل املــعــنــى عــنــدهــم مــرتــبــط  ــ وكـ
ــار الـــتـــحـــّرر مــــن الــنــص  ــ ضـــــــرورة فــــي إطــ
ــتـــوب. هــــذا مــمــكــن، ولــكــنــه عــنــد قــلــة  ــكـ املـ
أثبت،  االرتــجــال  فطريق  محترفة،  قليلة 
الحساسة  ال سيما  عديدة،  ات 

ّ
في محط

منها، خطأه. من شأن صاحبه أن يوقع 
الجهة التي يمثلها في مطّبات سياسية 
وقانونية ودعائية كانوا في غنى عنها 
ـــب تــلــك 

ّ
ــان بـــاإلمـــكـــان تـــجـــن ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد. كـ

املـــطـــّبـــات املــتــوقــعــة، لـــو كــــان هــنــاك نص 
أو كــانــت هــنــاك مــحــاســبــة عــلــى الــخــروج 
الغياب نصًا  أمــا في حضرة  النص.  عن 
ــــن الـــهـــفـــوات  ــــدا مـ ــزيـ ــ  فــــــإن مـ

ً
ومــــحــــاســــبــــة

والزالت سيتوالى. 
ــيــــس املــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــحـــركـــة  ــرئــ ولــ
ــمــــاس(، يحيى  املـــقـــاومـــة اإلســـامـــيـــة )حــ
السنوار، كاريزما ال ينكرها إال ضعيف 
ــــاس أم  ــنـ ــ ــك بـــعـــض الـ ــذلــ ــر، رضــــــي بــ بــــصــ
غضبوا، هذا مما صنعته األيام وراكمته 
طبيعة الــدور عبر املــراحــل. وقــد ثبت أن 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي يــأخــذ كــامــه على 
محمل الــجــد فــي مــواقــف عــديــدة احــتــاج 
ــــى فــصــل  فــيــهــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلـ
الــكــام، وهـــو مــا جــعــل لــهــذه الشخصية 
الــهــيــبــة  دوام  أن  مــــقــــّدرة. ســــوى   

ً
أهـــمـــيـــة

باملصداقية  تمامًا  مرتبطان  واالحــتــرام 
والـــعـــقـــانـــيـــة فــــي آن واحــــــــد، فــــا يــمــكــن 
ت 

ّ
املحافظة على رأس املال هذا إذا اختل

أو خــرج صاحبها عن حدود  املصداقية 

ممدوح الشيخ

ال تكاد توجد حــرب نشبت خــال العقود 
ميادينها  فــي  وسقط  إال  املاضية  القليلة 
إعاميون قتلى أو جرحى أو مفقودون، بل 
إن إسرائيل في واقعة شهيرة حقيرة في 
استهدفت   ،)2021( املاضي  العام  في  غــزة 
بينها  إعامية،  مكاتب  تضم  بناية  عمًدا 
وسائل إعــام غربية. وفي حرب أوكرانيا 
الــتــي لــم تطو شهرها الــثــالــث بــعــد، سقط 
 عن 

ً
ما يزيد عن 15 صحافًيا قتلى، فضا

قال  وكــمــا  »إعــامــيــات«،  بينهم  مفقودين 
الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمى في 
معلقته: »وما الحرب إال ما علمتم وذقتم«، 
لــكــن الـــحـــرب املــتــلــفــزة فـــي تـــجـــارب عــديــدة 
كـــانـــت تــحــمــل املـــــوت لـــشـــهـــودهـــا. وبــعــض 

الشهود تقتله كلمات زماء مهنٍة.
وقــد كــان هــذا الـــدور سبًبا فــي أن يصبح 
اســم وزيــر اإلعــام النازي جوزيف غوبلز 
 عــــن أدولـــــــف هــتــلــر نــفــســه. 

ً
ال يـــقـــل شــــهــــرة

وخال النصف الثاني من القرن العشرين 
بلغة  الشمولي،  اإلعـــام  كــان  تقريًبا،  كله 
من  التحريض،  قاموس  ومفردات  الحشد 
أكــثــر حــقــائــق الــســيــاســة تـــأثـــيـــًرا قــبــل بــدء 
الحرب  كـــادت  وقــد  الفضائي،  الــبــث  حقبة 
ـــا ال 

ً
األهــلــيــة فـــي يــوغــســافــيــا تــبــقــى حـــدث

يــلــفــت األنـــظـــار رغـــم دمــويــتــه، حــتــى صــّور 
ا صربًيا لطابور 

ً
مراسل غربي، قدًرا، قصف

خبز سقط ضحاياه أمام الكاميرا لتتحول 
يتصدر  خبر  إلــى  البلقان  مــأســاة  بعدها 
املــشــهــد اإلعـــامـــي الــعــاملــي. ومــنــذ الــحــرب 
القضية  عــادت   ،)1994( الرواندية  األهلية 
ــــدارة اهــتــمــامــات الــبــاحــثــن، حيث  إلـــى صـ
ساهمت محطات إذاعية رواندية في أكبر 
جريمة إبادة جماعية بعد الحرب العاملية 
الثانية. وفي محاكمات ما بعد الحرب، دين 
اإلبــادة  على  التحريض  بتهمة  إعاميون 
الجماعية. وفي العام 2020 صدر في 640 
صفحة كتاب أثار ضجة كبيرة في الغرب 
»اإلعــام وجرائم اإلبــادة الجماعية« آلالن 
طــومــســون، أســتــاذ الــصــحــافــة فــي جامعة 
ا مراسل صحيفة 

ً
كارلتون بأوتاوا، وسابق

ــة فــــي روانــــــــدا،  ــنـــديـ ــكـ ــار الـ ــتــ ــو ســ ــتــ ــورونــ تــ
عن  كشف  الجماعية.  اإلبــــادة  شهد  حيث 
الكراهية« في إشعال نار  مشاركة »إعــام 

ــــرب ومـــحـــور  ــغـ ــ ــــن الـ وصـــــــــراع قــطــبــيــهــا بـ
موسكو وبكن هو صراع وسائط، ال فرق 

بينهما في مركزية التوحش.
ــذه املــســؤولــيــة في  ال يــمــكــن أن تـــوضـــع هــ
حوار العقل العربي الجديد كمسمار جحا 
لاحتجاج بها دومًا، إذ إن فلسفة الحراك 
الــحــقــوقــي أو الــنــضــالــي أو الـــثـــوري الــعــام 
بــالــضــرورة، أن تــحــّدد هدفها من  تحتاج، 
هذا الحراك، وأين نقطة الوصول املرتجاة 
فـــيـــه، ومـــتـــى يـــكـــون تــقــديــر املـــفـــاســـد أكــبــر 
تعيد  أو  فتنعطف  الــشــعــب،  مــصــالــح  مـــن 

صياغة وسائطها.
قــلــت مــمــازحــًا وجــــاّدًا مــعــًا ألخـــي وصــديــق 
املـــهـــجـــر اإلســـطـــنـــبـــولـــي قـــبـــل رحـــيـــلـــي إلـــى 
ثوريا  ناشطا  لــك  إنني سأستدعي  كــنــدا، 
بــاألمــس ملــنــاظــرتــك، وهــو أنــت بــذاتــك لكي 
يـــرّد عــلــى أطــروحــتــك الــيــوم. قـــال: نــعــم أنــا 
الـــيـــوم أرد عــلــى ذاتــــي بـــاألمـــس. .. انــصــب 
ثــارت على  الــثــورة  أن  الرفيق على  حديث 
من  وكـــان  لــذلــك،  تحولت  أو  نفسه،  اليمن 
الجمهورية  سياق  تحت  تبقى  أن  املمكن 
النظام، وأن مسؤولية  وال تتقّدم إلسقاط 
مشاركتها  ألن  كبيرة،  اإلسامية  الحركة 
هــــي الــــتــــي أعــــطــــت ذلـــــك الــــزخــــم املــخــتــلــف 
 بـــتـــوازن االســـتـــقـــرار اإلنــســانــي 

ّ
ــل الــــذي أخــ

والوطني العربي للذات اليمنية، فسقطت 

الــحــمــدي، لــكــنــه حــافــظ عــلــى تــــوازن الــقــوة 
اليمنية القومية واإلسامية، لم نعرف في 
لها  كــان  اإليرانية  الخرافة  أن  عهد صالح 
 عن أن تكون 

ً
مدرسة يؤمها الناس، فضا

ديــنــًا رســمــيــًا يــجــحــد اإلســــام التشريعي 
واإلنساني، في مدرستي الشافعي واإلمام 
زيد. وكان اإلرث اليساري موجودا وحراك 
الفكرة التقدمية ُيطرح، والتيارات القومية 
واإلســـامـــيـــة املـــتـــعـــددة تـــديـــر لــعــبــتــهــا مع 

الــنــظــام الــــذي يــخــتــرقــهــا أحــيــانــًا وأحــيــانــًا 
املطاردين  تخترقه، ويؤّمن كل مضام من 
القبلي  الــعــرف  وكـــأن  الــعــرب،  السياسين 
ــٍف فـــكـــريٍّ  ــالـ ــد نـــســـج خــيــمــة تـــحـ املـــجـــيـــد قــ
ــنــت فــي الــنــظــام الجمهوري. 

ّ
جــديــدة، تــوط

لــعــب صـــالـــح أيـــضـــًا بــمــعــادلــة االقـــتـــصـــاد، 
لــكــنــه كــــان ُيــخــضــع الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي في 
الخليج لضريبة تدخله في نسيج اليمن، 
الجمهورية  تــتــمــّرد  وملــحــاصــرتــه حــتــى ال 
ه لصالح 

ّ
على العباءات البرجوازية، فيبتز

إنـــســـان الـــيـــمـــن. ويــهــاجــمــه بــعــضــهــم بــأن 
خذ 

ُ
أ ثروته أيضا سرقة، وهــو رقــم ضخم 

من تلك األتاوات، ولعل ذلك صحيح، ولكنه 
ــخــلــف من 

ُ
لـــم يــكــن بــهــذا الـــســـوء الــــذي اســت

أن نصيغ ســؤال  ُيمكن  بعد إســقــاطــه، وال 
األزمــــة وكــأنــه تعظيم لــحــزب املــؤتــمــر وال 
لصالح، وال للترويكا السياسية املشتركة 
 شارك فيه اإلساميون، 

ٌ
معه، وهي خليط

والـــذيـــن كــانــت قــيــاداتــهــم الــتــربــويــة تحت 
ــقــــل األمـــــــس الـــثـــائـــر  ــاب، وعــ ــبــ ــشــ ــغـــط الــ ضـ
الـــذي نتفهمه. لكن كــارثــة الــيــوم وفــاتــورة 
الــــدم والــســقــوط املــتــعــّدد، وخــصــوصــا في 
ظــل االســتــثــمــار املــهــن، وتــقــاســم توظيف 
الـــصـــوت الــيــمــنــي املــبــتــذل، ومـــا بــعــد قـــرار 
الـــريـــاض حـــل مــســبــحــة الــشــرعــيــة، وحــجــم 
فــي شخصياٍت  ــراه  نـ الـــذي  تــبــادل األدوار 

تتحّدث باسم ميراث الثورة حينًا، وباسم 
الشرعية املنسوخة والحالية، مرّوع، حن 
ــــس الـــعـــربـــي الــصــامــد  نــســتــذكــر يـــمـــن األمــ
اإلنسانية  والــروح  اإلسامي با طوائف، 
التي تحّج مناسكها بن القبائل والجبال، 
ــذّكــر الـــعـــرب بـــأن أصــلــكــم الــيــمــنــي جــذر 

ُ
فــت

حضارٍة ال عمامة خرافة، وال رقعة مدنية 
تقدس املادة على الروح. وخيانة الحوثي 
مبدأ اإلنسان اليمني، وعمالته حن طعن 
فـــي ظــهــر الــشــعــب بـــاســـم الــــواليــــة لــفــارس 
ــآل كـــارثـــي، غير   كــبــيــر ومــ

ٌ
ــــن

ُ
الــطــائــفــيــة، غ

بعدما  املحنة  أظهرتها  مقّدمات  هناك  أن 
رقت الثورة، وسؤال االختراق هذا مهم 

ُ
اخت

للغاية، في عسكرة ثورة سورية، وفي دفع 
اليمن إلى مواجهة صفرية، أقنعت صالح 
ظاهريًا،  الخليجية  للوساطة  يسلم  بــأن 
ثم يسعى إلى االنقاب عليها من الداخل. 
اليمنين،  اللعبة من  أدوات  أفلتت  حينها 
الحوثين  إدخــــال  أن  الخليج  نــظــام   

ّ
فــظــن

تــوازنــه، لكن عقل  له  إلــى صنعاء سُيمّكن 
فــارس األذكـــى حسم املــســرح. ســؤال املقال 
ليس للبكاء على أطال صالح، ولكن لدفع 
الداخلية  اليمني لتحديد الخطيئة  العقل 
الــتــي نــفــذ منها الــخــصــوم الــخــبــثــاء، وهــو 

أول مهام درب التحرير.
)كاتب عربي في كندا(

ا بــدعــامــة الــفــاحــة الــتــضــامــنــيــة التي  بــــدء
السبيل  بأنها  املخطط  معّدو  ى 

ّ
تغن طاملا 

األمــثــل ملــحــاربــة الــفــقــر بــالــقــرى، وتــجــويــد 
ــفـــاحـــن، خــصــوصــا في  ظـــــروف عــيــش الـ
املــنــاطــق الــنــائــيــة واملــعــزولــة، عــبــر مقاربة 
متميزة تراعى فيها الخصوصية املحلية، 
 .. املناطق  املجالية بن  الفوارق  وتقليص 
ــــداف الــتــي ظــلــت حبرا  وهــلــم جـــرا مــن األهـ
لكثيرين  قد يبدو  على ورق. وهــذا تقييم 
منحازا، ألنه من نسج بنات أفكار صاحب 
ــقـــال، لــكــنــه قــطــعــا لــيــس كـــذلـــك، إذ سبق  املـ
ملــؤســســات رســمــيــة فــي املــغــرب، أن أثبتت 
فــي تــقــاريــر مــوضــوعــاتــيــة الــتــقــيــيــم نفسه 
األخــضــر، فقد ساءلت  املغرب  عن مخطط 
)مؤسسة  للتخطيط  الــســامــيــة  املــنــدوبــيــة 
إحــــصــــاء وطـــنـــيـــة( حــصــيــلــتــه، فــــي تــقــريــر 
للمغرب  الغذائية  للتعبية  آفــاق  »أيــة  لها 
الــتــركــيــز  وانــتــقــدت  عـــام 2025؟«.  بــحــلــول 
على رفع صادرات الخضر والفواكه، على 
الوطني  الــذاتــي  االكــتــفــاء  حــســاب تحقيق 
في املواد األساسية )الحبوب، الزيوت ..(، 
لتقلبات   

ً
املحلية عــرضــة الــســوق  مــا جعل 

ــيـــا. وأظـــهـــر قــصــور املخطط  األســـعـــار دولـ
عن توفير األمن الغذائي للمغاربة، لتعلق 
)التساقطات  بالسماء  فيه  كــبــرى  أهـــداف 
املطرية(. كما سجلت تراجعا واضحا في 
الشغل،  في ســوق  القطاع  نسبة مساهمة 
بــاالنــتــقــال ســنــة االنـــطـــاق مـــن 40 % إلــى 
34 % ســنــة 2018. ودعــــا املــجــلــس األعــلــى 
في  املالية(  للرقابة  )مؤسسة  للحسابات 
تقرير 2019 إلى مراجعة جذرية للمخطط 
الـــذي لــم يـــراع املــخــاطــر البيئية واملــائــيــة. 
ر من أزمة جفاف في املنظور القريب، 

ّ
وحذ

مع االرتفاع املتزايد في منسوب استنزاف 
وقت  في   ،)%89( للمياه  املغربية  الفاحة 
املائي  املــخــزون  فــي  مهوال  تراجعا  يشهد 
الجفاف  سنوات  تعاقب  نتيجة  للمملكة، 
على  فالحرص  املناخية،  التغيرات  بفعل 
االســتــجــابــة لطلبات األســــواق األوروبــيــة، 
بإنتاج زراعات تستزف املياه )الحوامض، 
كــانــت   ).. األفــــــوكــــــادو  الـــبـــطـــيـــخ األحـــــمـــــر، 
الغذائي واملائي  األمــن  التفريط في  كلفته 
املــغــاربــة، مع  للمملكة، حــتــى شــاعــت بــن 
بداية إنتاج البطيخ األحمر، مقولة »حان 

املـــنـــطـــق. الـــعـــام املـــاضـــي عـــنـــدمـــا أنــــذرت 
 يـــده عـــن األقـــصـــى وحــي 

ّ
ــتـــال بــكــف االحـ

ــم يــفــعــل،  ــ ــقــــدس ولـ الـــشـــيـــخ جـــــــّراح فــــي الــ
أوفــــت املــقــاومــة بــوعــدهــا وعــاجــلــتــه بما 
رآه شــعــبــهــا واجـــبـــًا مــســتــحــقــًا، مـــا رفــع 
ــائــــل املـــقـــاومـــة  ــم »حـــــمـــــاس« وفــــصــ ــهــ أســ
ــًا.  ــيــ ــنــــهــــا مـــحـــلـــيـــًا وإســــامــ ــل مــــوازيــ ــ ـ

ّ
ــق ــ وثـ

وكــــذا هــــذه املـــــّرة عــنــدمــا خــــرج الــســنــوار 
وتوعد االحتال إذا ما أقدم على بعض 
ــات غـــيـــر املــــألــــوفــــة واملـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ املـ
ــي،  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ بـــالـــتـــقـــســـيـــمـــن، الـــــزمـــــانـــــي واملـ
لــأقــصــى. وقــــد أثــمــر ذلــــك ورأى الــنــاس 
تــجــلــيــاتــه عــلــى الـــفـــور، وهــــو مـــا يــســّجــل 

للمقاومة وقادتها. 
ــة املـــتـــعـــلـــقـــة  ــطــ ــقــ ــنــ ــــك الــ ــلـ ــ ــن تـ ــ ــ ــــزل عـ ــعـ ــ ــمـ ــ  بـ
ــرورة  بــأســلــوب الــخــطــاب اإلعـــامـــي وضــ
الــتــفــريــق الــحــتــمــي بــيــنــه وبـــن الــخــطــاب 
رسائل  منهما،  كل  ومقتضيات  الحربي 
عــديــدة فــي خــطــاب الــســنــوار أمـــام حشد 
)إبريل/  املاضي  الشهر  غــزة، في 30  في 
نــيــســان( الــتــقــطــهــا االحـــتـــال ومـــن يهمه 
ــر، وكـــانـــت مــوفــقــة بــامــتــيــاز. بــيــد أن  ــ األمـ
سقطاٍت عديدة خرجت في إطار االنفعال، 
خافًا لنهج املقاومة عبر تاريخها الذي 
يقول  فأن  الجسام.  بتضحياتها  عّمدته 
السنوار إن »من من يتخذ قرار استباحة 
ــعــــطــــي قــــــــــــرارًا بـــاســـتـــبـــاحـــة  األقــــــصــــــى يــ
هو  أجــمــع«  العالم  فــي  اليهودية  الكنس 
مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لـــنـــهـــٍج مـــجـــمـــٍع عــلــيــه 
 لــم يــقــع اإلخـــال بـــه، رغـــم مـــرور املــقــاومــة 
ـــات عــــديــــدة مـــعـــقـــدة وبــاهــظــة 

ّ
فــــي مـــحـــط

ــــن أن مــقــولــتــه  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ ــثــــمــــن. وعــ الــ
ــــي ســـيـــاق  ــــي فـ ــأتـ ــ ــــل، وتـ ــأويـ ــ ــتـ ــ تـــحـــتـــمـــل الـ
 تــحــذيــره مــن حـــرٍب ديــنــيــة ربــمــا تجتاح 
اســتــخــدامــهــا  أن  إال  بــأكــمــلــهــا،  املــنــطــقــة 
النفعي لها،  الــدولــيــة  ــه  االحــتــال وأدواتــ
وما يترتب على ذلك سياسيًا وقانونيًا 
ــيـــًا أو عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا مــن  وأخـــاقـ
املقاومة  مصلحة   

ً
عقا تعاكس  آخــريــن، 

و»حماس« وال تصب في صالح الشعب 
الفلسطيني في أي حال. 

تــتــعــلــق الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة بـــمـــا قـــيـــل عــن 
تــدشــن خـــط بــحــري بــالــتــنــســيــق الــكــامــل 
مـــع »مـــحـــور الــــقــــدس« حــتــى نــهــايــة هــذا 
ــع الــحــصــار وإنـــهـــاء املــعــانــاة،  الـــعـــام ورفــ
فعاوة على أن وعد رفع الحصار، حتى 
الــفــائــت، أو »حــرق األخضر  الــعــام  نهاية 
والــيــابــس« صــدر عــن السنوار نفسه في 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي فـــي أعـــقـــاب مــعــركــة 
ســيــف الـــقـــدس ولــــم يــــحــــُدث، فــــإن تــكــرار 
ــذا الــــوعــــد ووضــــــع ســـقـــف زمـــنـــي آخـــر  ــ هـ
الذي  الشعب  باملصداقية مع  إخــال  هو 
 لــلــهــيــبــة أمــــام 

ٌ
ــــاف ــعـ ــ يــنــتــمــي إلــــيــــه، وإضـ

الـــعـــدو املــتــرّبــص بـــه، وتــقــلــيــل لــاحــتــرام 
 
ً
أمام املراقبن. إذا لم تكن الوعود مرتبطة

اإلبـــادة، نقل عن واحــد من قيادات القوات 
الدولية قوله: »من موقعي قائدا في قوات 
ملتابعة  الفرصة  لي  أتيحت  السام،  حفظ 
كان  الــذي  املحلي  لإلعام  الغريب  املوقف 
يــشــعــل الــنــار ويــشــجــع عــلــى الــقــتــل«. وفــي 
فـــضـــاء »الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا«، بــتــأثــيــرهــا 
غــيــر املــســبــوق، تــثــار الــقــضــيــة نفسها في 
وقائع عنف مــرّوعــة، أشهرها إبــادة أقلية 
الروهينغا في ميانمار التي أديرت بعض 
ــا وتـــبـــريـــًرا وتــوجــيــًهــا 

ً
وقــائــعــهــا تــحــريــض

للقتلة إلـــى أهــدافــهــم عــبــر حــســابــاٍت أثــار 
الكشف عما نشرت موجة مساءلة إلدارة 
»فيسبوك«، ضمن وقائع أخرى كان املوقع 
إلــى واقعة  هو منّصة مرتكبيها، وصــوال 

اقتحام الكونغرس األميركي.
شيرين  الفلسطينية  اإلعــامــيــة  وجــنــازة 
ــه لــلــحــقــيــقــة  ــ ــــو عـــاقـــلـــة فــــي الــــقــــدس، وجـ أبـ
يكره الصهاينة وحلفاؤهم من العرب أن 
ــراه الــشــعــوب الــعــربــيــة، حــيــث يتمترس  تــ
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون، فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة عـــنـــف 
مــلــيــشــيــاوي ال يــتــصــّور عــاقــل أن يرتكبه 
جيش نظامي. وفي قلب مشهد الصمود 
نــعــش إعــامــيــة مــقــدســيــة لـــم تــأتــمــر بــأمــر 
قناع،  خلف  متستر  أو  مستعلٍن  متنفٍذ: 
ــم تـــــؤّجـــــر حـــنـــجـــرتـــهـــا لــــســــفــــاح يــقــتــل  ــ ــ ولـ
 
ٌ
شــعــبــه. ومـــن هـــذا املــشــهــد، تسطع حقيقة

بــحــجــم خــريــطــة الــوهــن الــعــربــي الــبــائــس: 
شعوبنا وفية للحق واألرض واإلنسانية، 
وقــادرة على دفــع ثمن الحرية والحقيقة. 
ورد الـــفـــعـــل الـــوحـــيـــد املــــتــــاح، فــــي فــضــاء 
»الــســوشــيــال مــيــديــا«، يــقــول بــوضــوح إن 
شعوبنا منحازة إلى صوت اإلعام الحر، 
 مشترٌك ملن قتلوا 

ٌ
وإن إسكات صوته هدف

شيرين أبو عاقلة، ومن يصّرون، عشرات 
الــســنــن، عــلــى حــرمــان الــشــعــوب العربية 
مــن »شــهــود عـــدول« فــي فــضــاءات الكلمة 
مــشــهــد وداع شــيــريــن  وفـــــي  والــــــصــــــورة. 
ينفتح الـــجـــرح، جـــرح املــقــارنــة بــن إعــام 
يدعو إلى القتل ويمّجد القتلة وإعام آخر 
يــدفــع املــنــتــســبــون إلــيــه مــن حــيــاتــهــم ثمن 
يولد  فلسطن  وفــي  للضحايا.  االنــحــيــاز 
»عــربــي جــديــد« صمد وهــو يحمي نعش 
ينكسر  فلم  القتلة،  إجــرام  من  »الشاهدة« 

ملوتها ولم يترّدد في حماية نعشها.
)كاتب مصري(

ما بن وحل أنظمة الخليج وعمامة السوء 
اإليــــرانــــيــــة. هــــذا األمـــــس الـــــذي انــطــلــق من 
بــروح عاطفية  إدانــتــه رفيقي، كــان ُيبصر 
 
ٌ
تكاد تجرف كل مشهٍد حولها، وهي حالة
لم تكن لتقف عند اليمن، ولكنها بدأت منذ 
حكاية الربيع العربي، الربيع الذي يحمل 
بــالــفــعــل ســـر نــهــضــٍة لــأمــة لـــو اســتــوفــيــت 
الجودي، لكن ذلك  قاعدته، واستوى على 

لم يحصل!
كان األخ الرئيس علي عبد الله صالح، كما 
ــرّدد إذاعــة صنعاء ونسمعها منذ 

ُ
ت كانت 

الصغر، قوة ماكرة وذكية وذات مصالح، 
ــم يـــكـــن ســيــفــًا دمـــويـــًا  ــداده لــ ــبــ ــتــ ولـــكـــن اســ
مصلتًا، كما هو حال األنظمة الجمهورية 
الثورية،  القومية  أو  بالطائفية  املتلبسة 
الجمهورية،  نــواحــي  عــلــى  مهيمنًا  وكـــان 
لكنه لم يكن ُيفرد عباءة األسر الشمولية 
وأطــراف  الليل  أثناء  في  للحكم، وحمدها 

النهار، فكان حالة مختلفة بالفعل.
كان اليمن جمهوريًا قويًا، رغم أن تاعبه 
بــثــنــائــيــة الــقــبــيــلــة واإلقـــــطـــــاع ســـاهـــم فــي 
الــفــســاد الــضــخــم والــتــضــيــيــق عــلــى العقل 
كان  العقل  هــذا  ولكن  اليمني،  النهضوي 
يـــتـــمـــّرد كــمــا فــعــل الـــشـــبـــاب، وكـــــان الــيــمــن 
ــــذي لـــه إرث  فـــي عـــهـــدة الــرئــيــس صـــالـــح الـ
إبراهيم  أسقطت  التي  النكبة  أرضــيــة  فــي 

موسم تصدير املياه املغربية إلى األسواق 
األوروبــيــة«، بعد متابعتهم وقائع عطش 
ــارات مــــن األراضـــــــــــي، بــســبــب  ــتــ ــكــ ــئــــات هــ مــ

اختيارات فاحية غير مناسبة.
كان لهيب األسعار في األسواق الداخلية؛ 
ــة املــحــلــيــة،  ــيــ ــزراعــ ال ســيــمــا املـــنـــتـــجـــات الــ
طـــوال شــهــر الــصــيــام، لحظة مــثــالــيــة أمــام 
املخطط.  لنتائج  حقيقي  لتقييم  املغاربة 
وحــدث أن تزامنت باملصادفة، مع صدور 
ـــــر األمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي؛ عـــــن مـــؤســـســـة 

ّ
مـــــؤش

»إيكونوميست إمباكت«، الذي بوأ املغرب 
الرتبة 57 عامليا من أصل 113 دولة.

ــنـــذ 14 عــامــا  يــــرفــــض عــــزيــــز أخـــــنـــــوش، مـ
أمـــضـــاهـــا وزيــــــرا لــلــفــاحــة، أي تــقــيــيــم أو 
على  املبني  األخــضــر  املــغــرب  نقد ملخطط 
وصـــفـــات جـــاهـــزة؛ أعـــّدهـــا خـــبـــراء أجــانــب 
)مؤسسة ماكنزي األميركية( يجهلون كل 
ضَبطت  املغربي،  الواقع  تعقيدات  الجهل 
الفاحي،  القطاع  في  العمومية  السياسة 
هــرب  والتقييم  لــة  املــســاء لحظة  وبــحــلــول 
ــه استراتيجية  ــ بــإطــاق وزارتـ األمــــام  إلـــى 
زراعـــيـــة جـــديـــدة بـــاســـم »الــجــيــل األخــضــر 
فـــضـــائـــح  ــلــــى  عــ لــــتــــوريــــة   ،»2030-2020
ط حــول املغرب إلــى ضيعة 

ّ
وكـــوارث مخط

كــــبــــرى، تـــتـــولـــى تــلــبــيــة حـــاجـــيـــات بـــلـــدان 
ــن  ــاب أمـ ــلـــى حــــســ االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــــي، عـ

املغاربة وصحتهم وسامتهم.
)كاتب مغربي(

األجدى  فمن  وفنيًا،  باملمكنات سياسيًا 
عدم التطّرق لها في الخطابات أو تركها 
ة 

ّ
األعن إطــاق  يعقل  للزمن، فا  مفتوحة 

ملزيد من الوعود من دون أن يرى الناس 
أو حربًا.  ذلــك سلمًا  تحقيق  يمكن  كيف 
عدا عن عدم إمكانية خوض معركة كسر 
ــتـــال عــلــى هـــذه الــصــخــرة  عــظــم مـــع االحـ
إلى  الوعد يضاف   هذا 

ّ
املستعصية، فإن

وعود أخرى ال تحمل أي رصيٍد من حيث 
الخطط أو حتى القدرات. الغموض الذي 
رافــق هــذا التعهد، ال سيما في الظروف 
الراهنة، يجعل منه غير ممكن سياسيًا 
إذا  ولــوجــســتــيــًا، أو حــتــى عــســكــريــًا، إال 
كنا نتحّدث إن ذلــك سيكون نتاج حرب 
املنال  بعيد  وهــذا  لــهــا،  مخطط  إقليمية 
األْولــى  وبــالــتــالــي،  السياسة.  بحسابات 
َيدع السنوار 

ْ
العمل على ذلك بصمت، ول

الــنــاَس يـــرون األفـــعـــال، ال أن يجعل ذلــك 
موضوعًا للتنّدر. 

تــتــعــلــق الــنــقــطــة الــثــالــثــة بـــالـــرقـــم 1111. 
صحيح أن رشقة صواريخ بهذا الحجم 
والــقــدرة على تنفيذها تحمل داللــة غير 
خافية، إال أن ربط ذلك ببعٍد رمزي محّدد 
كــان فــي حــاجــة إلــى وقــفــاٍت ومــراجــعــات، 
الترميز  يــكــون هــذا  املــرّجــح أن  فمن غير 
على هذا النحو هو الطريق األقــرب إلى 
املصالحة الفلسطينية الداخلية. وال أظن 
 على هذا الشكل كانت تستحق 

ً
أن سالفة

أمــا إذا كــان ذلك   !
ً
»التلغيز« عــامــًا كــامــا

فــــي إطـــــار حـــســـن الـــنـــيـــات وكـــســـب الــــود، 
املجامات،  من بعض  بــأس  ال  وبالتالي 
ــــدى  ــان مــــن األجـ ــ  عــــديــــدة كـ

ٌ
ــل ــبـ فـــهـــنـــاك سـ

سلوكها على هذا الصعيد. ومع ذلك، إن 
موضوعًا  جعله  دون  للحيلولة  يكن  لــم 
ّهاد املرحلة )ما زالوا 

ُ
للغط يسري بن ش

أحــيــاء(، فــإن الطريق إلــى تكريس رمزية 
ــا ُيـــتـــفـــق مــعــهــا  حــمــلــت فــــي تـــاريـــخـــهـــا مــ
وُيـــخـــتـــلـــف يــجــعــل مــــن الـــــضـــــرورة، عــلــى 
كــي يفعل فعله  للتاريخ  ــتــرك 

ُ
ت أن  األقـــل، 

ويسجل فيها كلمته وشهادات الناس، ال 
أن ُيحسم املوقف منها هكذا من دون أن 

ُيستنطق التاريخ.  
ــوار عــلــى  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــاب الـ ــطـ ــ ـــــــــع خـ

ْ
أخــــــيــــــرًا، وق

االحـــتـــال وتـــهـــديـــدات األخـــيـــر بــاغــتــيــالــه 
بالهيبة  املوسومة  الكاريزما  أن  يؤّكدان 
ــي، وهـــــــي ســــاح  ــ ــنــ ــ مـــــــال وطــ ــي رأس  ــ هــ
على  الحفاظ  يجب  تعبوّي  استراتيجي 
مــصــداقــيــتــهــا وعــقــانــيــتــهــا فــي آن، ال أن 
فشيئًا.  شيئًا  رصيدها  من   

ً
خطأ ُيقضم 

بيد أن تنويهًا يتعلق بتوضيح املواقف 
مــن بــعــض مــا ورد فــي الــخــطــاب، إن تــّم، 
للحاضر  ويقطع،  اإلشـــادة  يستحق  أمــر 
في  املتصّيدين  على  الطريق  والــتــاريــخ، 

املاء العكر.
)أكاديمي ومحلل سياسي فلسطيني(

عودة الرئيس علي عبد اهلل صالح

»المغرب األخضر« 
وأكذوبة األمن الغذائي

السنوار إذ يرتجل الخطابات السياسية

جنازة شيرين... 
اإلعالم شاهدًا وقتيًال

ظّن نظام الخليج 
أن إدخال الحوثيين 

إلى صنعاء سُيمكن 
له توازنه، لكن عقل 

فارس األذكى حسم 
المسرح

يرفض عزيز أخنوش، 
منذ 14 عامًا أمضاها 

وزيرًا للفالحة، أي 
تقييم لمخطط 

المغرب األخضر

الكاريزما 
الموسومة بالهيبة 

رأس مال وطني، 
وسالح استراتيجي 

تعبوّي يجب الحفاظ 
على مصداقيتها 

وعقالنيتها

آراء

عيسى الشعيبي

من بني عدٍد ال حصر له من النجوم واألقمار والشموس املضيئة في سماء فلسطينية 
مــلــّبــدة بغيوم ســـوداء كثيفة، سطعت فــي األســبــوع املــاضــي ثــاث شــمــوس كبيرة، 
املحتلة،  الديار  بــّددت، بفيض وهجها، ظامًا مقيمًا في  مــدارات متفّرقة،  في ثاثة 
الظام  أينما وجــدوا، ضد  قــوٍم يحاربون ببسالة،  بأنوارها املشعة نفوس  وأشعلت 
 على طريقته الخاصة، 

ٌّ
واليأس والظلمة، يعتصمون بالصبر والصمود واملقاومة، كل

 وفق قدراته الذاتية، ملحمة البقاء واملضاء والتمكني، وكأنهم يعزفون 
ٌّ

ويواصلون، كل
سمفونية الحياة الكفاحية الخالدة في إطار فرقٍة موسيقيٍة واحدة.

بقوة هائلة، وغمرت سماء فلسطني وأرضها بسحر  التي توّهجت  األولــى  الشمس 
نارها املقّدسة، كانت شيرين أبو عاقلة، صاحبة االسم الذي ال يحتاج تعريفًا بعد اليوم، 
حيث بدت في يوم استشهادها أكثر إشراقًا من أي يوم مضى في حياتها، وغدت يوم 
جنازتها أشد حضورًا في الحياة السياسية والثقافية والنضالية الفلسطينية، مما 
كانت عليه من ذي قبل، إلى الحد الذي صارت فيه هذه الفارسة الفدائية رمزًا وطنيًا 
باذخًا، وتحّولت إلى أيقونة صحافية ملهمة، وأصبحت عامة فارقة في نضال شعبها، 
ل بدٍم 

ُ
، وفوق ذلك كشفت وجه احتال فاشي يقت

ً
أعطته زخمًا جديدًا ووجهًا جميا

بارد، ويطارد الجنازات أمام عدسات املصّورين برعونة شديدة. الشمس الثانية تمثلت 
في رشيدة طليب، عضو الكونغرس األميركي، وهي فلسطينية األصل من قرى غرب 
الوقوف دقيقة صمت احترامًا  النواب  الله، والتي طلبت من زمائها في مجلس  رام 
لــروح شيرين، فاستجاب لها املشّرعون األميركيون، في سابقة غير مسبوقة، من 
ق لنتنياهو بحرارة، ومنحه دعمًا أكبر مما كان 

ّ
هذا املجلس الذي كثيرًا ما وقف وصف

يناله رئيس حكومة االحتال في الكنيست ذاته، األمر الذي يشير إلى بداية تحول ذي 
 على الفوز بنقطة 

ّ
مغزى في سياسة الدولة العظمى تجاه القضية الفلسطينية، ويدل

ثمينة يمكن البناء عليها، في املوضع الذي ُيعتبر صخرة وجود الدولة العبرية، وُيعّد 
قلعتها الحصينة. وما كان لهذا التحّول الطفيف، واملهم في الوقت نفسه، أن يحُدث 
تــرامــب، بمعزٍل عن تغّيراٍت متدّرجة في املشهد األميركي  في زمــن ما بعد دونــالــد 
حيال الحالة الفلسطينية، تلك التي قادها اليسار في الحزب الديمقراطي، وأسهم في 
تعزيزها مشّرعون من أمثال بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، ناهيك برشيدة طليب 
التي أّدت القسم وهي ترتدي الثوب الفلسطيني املطّرز، ودخلت قاعة الكونغرس غير 
زّين كتفيها بالكوفية )ُيطارد البسوها أحيانًا في قطاع غزة(، ولعل مبادرة 

ُ
مّرة، وهي ت

رشيدة األخيرة في الكابيتول هيل، في يوم من أيام فلسطني املجيدة، أقرب ما تكون 
قت على يدي هذه املرأة الفلسطينية املقاتلة في الساحة 

ّ
إلى إشراقة شمس أخرى تخل

دت على يد قابلة 
ّ
السياسية األكثر أهمية. الشمس الثالثة التي بزغت في مدار آخر تول

جميلة اسمها بيا حديد، عارضة األزياء األميركية الفلسطينية الشهيرة في الغرب، 
على نحو أكثر من شهرتها في الديار العربية، وما كان المرئ قليل االهتمام باملوضة 
أن ُيدرك مدى شّدة توهج قرص هذه الشمس، لو لم ُيفاجأ ليلة إعدام شيرين بمقالة 
منشورة في صحيفة هآرتس العبرية، يزعم صاحبها أن كيانه الغاصب يواجه ثاثة 
فاعلية هذه  وإنما   ،

ً
مثا اإليرانية  النووية  القنبلة  أولها  ليس  مميتة،  أخطار وجودية 

الفاشينست، التي ُيتابعها نحو 52 مليون إنسان على منصة إنستغرام، حيث تضع 
: أين 

ً
بيا على صدر صفحتها وسم »الحرية لفلسطني من البحر إلى النهر« متسائا

هي الكتائب التي تم حشدها ملحاربة هذا الوحش املعادي للسامية؟
وأحسب لو أن صاحب مقال »هآرتس« تأخر يومًا، ورأى ما رأى في القدس، لقال إن 
الدولة العبرية باتت تواجه أربعة أخطار وجودية، في مقدمتها خطر ماحقة شيرين 

لقتلها على مدار الساعة.

معن البياري

الفلسطيني، فيصل حوراني  والــروائــي  والباحث  الكاتب  وفــاة  نبأ  أن صادفُت  فــور 
ها منه في أول 

ُ
 سمعت

ً
 طريفة

ً
)83 عاما(، األربعاء املاضي، استدعى خاطري حكاية

املــؤّرخ صالح  ألتقيه فيها )تلتها ثانية وأخيرة بعدها بيومني ربما( في منزل  مّرة 
الحمارنة، في عّمان، برفقة الصديقني الراحلنْي، صاح حزّين وجوزف سماحة، قبل 
 
ً
 يومية

ً
27 عاما، موجُزها أنه كان، إّبان مقامه وعيشه في دمشق، كان يكتب زاوية

في صحيفة »البعث«، لها عنوان ترويسٍة ثابتة، »من العالم« )أو شيٍء مثله(، وحَدث أن 
ه، لكن الصحيفة في اليوم التالي 

َ
تغييرا حكوميا جرى في إسرائيل، فكتب عنه مقال

تعترف  ال  إن سورية  التحرير  رئيس  فأجابه  السبب  استوضح عن  ثم  تنشره،  لم 
ر الزاوية تحت اسمها العام سيعني تغّيرا في موقف 

ْ
بوجود إسرائيل في العالم، ونش

الواقعة ضاحكا وساخرا  روى حوراني   .. األنسب.  هو  النشر  عــدم  فكان  سورية، 
بــني حــزمــٍة مــن عــّدة حــكــايــاٍت وطــرائــف ووقــائــع فــي جلسة تلك العصرية الصيفية 
الوديعة، لم يبق في شاشة ذاكرتي منها سوى هذه، ولكن الباقي من قراءاتي فيصل 
حوراني كثيٌر، فضا عن التقدير الواسع فّي، وفي غيري من عدة أجيال فلسطينية، 
ائيها وُحماتها، وهو 

ّ
لشخصه، كاتبا وواحدا من أهم رواة التغريبة الفلسطينية وحك

العربية  الفلسطينية  لــه، وكــل عــارٍف بتجربته  قــارٍئ  ــاه كل  إّي تقديٌر ال بد يمحضه 
والسيرة  البحث  في  إلرثــه  إن  القول  في  تزّيد  وال  قليلة.  غير  ات 

ّ
محط في  الطويلة، 

ة 
ّ
صفت باملرونة والدق

ّ
 في املدّونة الفلسطينية، سيما وأن لغته ات

ً
 خاصة

ً
والرواية قيمة

واملباشرة الحاذقة، فكتابه »الفكر السياسي الفلسطيني 1964 - 1974« )صدر في 
إّبــان مرحلتنا الجامعية في  فة، 

ّ
1980(، والــذي ال أنسى قراءتنا له في طبعة متقش

النصف األول من الثمانينيات، اتصف بروٍح نقديٍة وتحليلية، فضا عن إيقاع البحث 
التأريخي، وقد ضّمنه نقدا ألداء فصائل منظمة التحرير في غير أمر، ومنه في األردن، 
والذي أّدى إلى أحداث أيلول 1970، وهو ما كان موضوع روايته األولى »املحاصرون« 
)1975(. وإذ يغيب فيصل حوراني في منفاه األوروبي )أقام عقودا في فيينا، وتوفي 
 تحيل إلى 

ٌ
في رحلة عاج في جنيف(، عشية ذكرى نكبة فلسطني، فإنها مصادفة

واحدٍة من أهم األعمال الروائية الفلسطينية التي انشغلت بواقعة نكبة 1948، وهي 
ثاني روايات كاتبنا »بير الشوم« )1979(. وإْن كنت ال أتذكر تفاصيلها تماما، وهي 
ها له قبل عقود، فإنه باٍق في البال 

ُ
الوحيدة من الروايات الثاث لكاتبنا الراحل قرأت

إنها احتشدت بالتعبير باللغة املحكية العامية الفلسطينية، في منطوق شخصياتها، 
وقائع عسكريٍة في  إلــى  تذهب  األول. وهــي  األولــى الحتال فلسطني  األسابيع  في 
األثناء شخصياٌت  في  الصهاينة، وتحضر  مواجهات جيوٍش عربيٍة مع عصابات 
 وأخرى انتهازية. واملرّجح أن حوراني دّونها مستفيدا من محكياٍت سمعها 

ٌ
مجاهدة

في صغره، ومن قراءاته تاليا. وفي العموم، ظلت سيرته وتجاربه الشخصية مصدرا 
مهما لكتاباته اإلبداعية، فروايته الثالثة »سمك اللجة« تفيد من عمله في التدريس في 
البعث في سورية،  السياسي في عضويته في حزب  السوري، ومن نشاطه  الريف 

الحزب الذي أمضى فيه سنواٍت قبل أن يجري فصله منه.
أجــزاء، وقــد أعطى لكل جزٍء  التي نشرها في خمسة  وتعّد سيرة فيصل حوراني 
اسما، صدر األول »الوطن في الذاكرة« في 1994، وصدر الخامس »دروب املنفى« في 
 في نتاج الراحل الكبير، على صعيد تنّوع املوضوعات التي 

ً
2003، العمل األكثر سعة

جاء عليها، وزاوج، عند الكتابة عنها، بني الخاص والعام، وبدت عما توثيقيا وروائيا 
 على قدر غير هنّيٍ من األهمية في اإلضاءة 

ً
 وسياسية

ً
 فكرية

ً
وتأريخيا في آن، وسيرة

على مقاطع سورية وفلسطينية منذ الخمسينيات وحتى التسعينيات. وهو املولود 
في 1939 في قرية املسمّية في قطاع غــزة، ونزحت أسرته إلى سورية، ونشط في 
حزب البعث، كما ترأس رابطة طلبة فلسطني في 1964، وكان قريبا من ياسر عرفات 
 في هذا الشأن(، ومن قادة فلسطينيني 

ٌ
الذي عّينه مستشارا له )لحوراني نكاٌت كثيرة

كثيرين. ومن بني أوصاٍف له غير قليلة، جاء عليها أصحاب وأصدقاء ومعارف له 
إنه كان »غوغل« زمانه، من فرط اتساع ذاكرته ومحفوظاته. ويستشعر  في نعيه، 
فلسطينية  بــارد، بخسارة  أوروبـــي  منفى  في  وقامته،  بمقامه  كاتٍب  فقد  في  املــرء 
خاصة، وقد كان من حّراس الذاكرة الفلسطينية. .. واملأمول أن يبقى حاضرا، بقراءة 

الكثير الذي كتب، وأبدع فيه وأجاد، رحمه الله.

محمد طلبة رضوان

»إنك امرؤ فيك جاهلية« قالها النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ألحد أصحابه، من 
املسلمني، )لعله أبو ذّر(، ألنه تشاكل مع آخر )على األغلب بال بن رباح( وعّيره بأمه 
العنصري »جاهلية«. تكّرر األمر نفسه  الُسباب  النبي  قائا: يا بن السوداء. اعتبر 
مع قبيلتي األوس والخزرج، وهما قبيلتان بينهما عداء تاريخي، انتهى حني أسلما، 
رآهم يهودي في محبة وألفة، فأوقع بينهما، وأثار نعرات الطائفية القديمة، فتنازعا، 
الله، أبدعوى  الله  النبي، وقــال: »يا معشر املسلمني،  وأوشكا أن يقتتا، فلحق بهما 
الجاهلية وأنا بني أظهركم«؟ يشير النبي، بسؤاله االستنكاري، إلى أن الطائفية من 
أهم  القيمي، وأحــد  اإلســـام، في بعده  فالجاهلية نقيض  الجاهلية. وهــكــذا،  دعــاوى 
من  زمــانــه،  في  العربي،  وبالعقل  بأصحابه،  االنتقال  األمــي،  النبي  محمد،  منجزات 
الــفــارق، االستثنائي، وغير  مــا أحــدث  ر اإلســـام، وهــو 

ّ
إلــى تحض الجاهلية  همجية 

املسبوق تاريخيا، وانتقل بالعرب من أقصى هوامش الحضارة إلى متونها. 
)أال ال يجهلن  الــذي يفخر بغضبه ورعونته  ذلــك  العربي، في زمــان محمد،  لم يعد 
أن  قــدرتــه على  مــن  الجاهلينا(، صــار يستمد قوته  فــوق جهل  أحــد علينا/ فنجهل 
يملك نفسه عند الغضب، أن يهب الحياة جديدا، ال أن يخصم من رصيدها، صار 
ُمنتجا، وحقيقيا. اآلن، في القرن الحادي والعشرين، نحن أمام نسخٍة جاهليٍة من 
اإلسام، جرى طبخها في قدور االستبداد السياسي، وتسويتها على نيران الهزيمة 
الحضارية، وتقديمها على موائد الفقر والخوف واالغتراب. أكلها الشباب وشربوها، 
فأصابتهم باضطرابات الجهاز العقلي وعسر الفهم. يعاني اإلسام من التجريف، 
املركزية في ديننا،  القيم  التخريف، تحولت  التحريف، وخطاباته من  ومفاهيمه من 
الرحمة، والــعــدل، واملــســاواة، وكــرامــة اإلنــســان، إلــى »اإلســـام الكيوت«، فيما تحّولت 
الجافة إلى قوٍة في الدين، والصافة إلى غيرٍة على الدين، والهيافة إلى حماية الدين من 
مؤامرات الليبرالية والعلمانية واإلنسانوية. جاء استشهاد الزميلة املجاهدة شرين أبو 
عاقلة، رحمها الله، ليضعنا أمام صورٍة، بالحجم الطبيعي، لصهاينة الداخل والخارج 
من ناحية، وظهيرهم الديني، من الجماعات الوظيفية )داعش وفروعها األيديولوجية( 
من ناحية أخرى. ليس األمر كما يبدو، فكريا وسياسيا واجتماعيا، ليست خطابات 
التدّين الجاهلي بنت التراث واإلجماع، كما يرّوج أصحابها، وليس معنى وجود »رأي 
ما« في التراث، أًيا كان حجمه، أنه املعبر الحصري عن النصوص وتأوياتها. تكمن 
والفقهي  يقيني،  إلــى  والخافي  واحــد،  إلــى  املتعّدد  تحويل  في  واآلن،  هنا  الجريمة، 
إلى عقدي، والوعظي إلى معرفي، والشعبوي إلى شرعي، وتقديم ذلك كله بوصفه 
»اإلسام الصحيح«، وما سواه جزءا من مؤامرة كونية، يشارك فيها أبو حامد الغزالي 
والعز بن عبد السام والجاحظ والعنبري ومحمد عبده ورشيد رضا واالتحاد العاملي 

لعلماء املسلمني ودار اإلفتاء املصرية، وغيرهم من املتآمرين على اإلسام!
تأتي ردود أفعال املؤسسات الدينية، الجاّدة، هذه املّرة، وربما ألول مرة، لتعكس قلقا 
حقيقيا، من تنامي ظاهرة التدّين الجاهلي، وتحولها إلى تيار له جمهور، وقدرتها، 
املشيخة  أخــتــام  ــوادر« تحمل  »كــ الدينية، وزرع  املــؤســســات  اخــتــراق  املــتــزايــدة، على 
والتخصص، ناهيك عن وّعاظ »السوشال ميديا«. ويظل سؤال املستقبل معلقا في 
 من سياسات 

ٌ
رقبة األنظمة السياسية، ال املؤسسات الدينية، وحدها، فالثانية صورة

أنــور السادات وحسني مبارك  النظام املصري، في عهدي  األولــى، واألنظمة، وأولها 
التي استثمرت، ألغــراٍض  الــعــادلــي(، هــي  )وتــحــديــدا فــي عهد وزيــر داخليته حبيب 
سياسية، في خطابات التطّرف، ونقلتها، مع سبق اإلصرار والترّصد، من هوامش 
اإللكترونية،  واملــواقــع  الفضائيات  مــن  إلــى  الكاسيت،  وشــرائــط  اإلســامــي  الكتيب 
أطلقت يدها، ويد ممّوليها، في وقٍت قيدت فيه، وعن عمد، يد التيار اإلصاحي داخل 
املؤسسات الدينية، ومنعته من مواجهة تيارات التدين الجاهلي، وحرمته من إمكانات 
الذيوع واالنتشار في عصر السماوات املفتوحة، ناهيك عن تجفيف منابع خطابات 
املتوقع؟  الديني، فما   من نظيره 

ً
الجاّدة، لصالح آخر حكومي، أكثر جاهلية التنوير 

يحاصرنا اآلن »جيش املوتى«، ويهّدد ما تبقى من حياة األنظمة ومنافسيها، على 
 جاّدة وحقيقية، أو »داعش« دينا ودولة.

ٌ
السواء، فإما مواجهة

عن ثالث شموٍس فلسطينية مقاطع من فيصل حوراني

داعش أم اإلسالم... 
المستقبل لمن؟

1415
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آراء

عبد الباسط سيدا

السياســية  والتوجهــات  الجغرافيــا  تتحّكــم 
بــن  العالقــة  فــي  التاريــخ  مــن  املســتلهمة 
اآلفــاق  تحّددهــا  كمــا  وروســيا،  الســويد 
الجديــدة  الدوليــة  للمعــادالت  املســتقبلية 
التي أفرزتها الحرب الروســية على أوكرانيا، 
معــادالت  وهــي  اإلقليميــة.  وانعكاســاتها 
واألولويــات  املناخيــة  بالتحــوالت  ســتتأثر 
الطاقــة  مجــال  فــي  ســيما  وال  االقتصاديــة، 
والتنميــة، فالســويد مجــاورة لروســيا، ولهــا 
وفنلنــدا،  البلطيــق  دول  مــع  وثيقــة  عالقــات 
الــدول التــي تتشــارك فــي حــدود بّريــة  وهــي 
مع روســيا وتعتبر الســويد بمثابة الشــقيقة 
علــى  املنطقــة  علــى  التنافــس  كان  الكبــرى.  
أشــّده بــن روســيا والســويد فــي املرحلة التي 
كانــت تعتبــر األخيرة قوة عظمى في املنطقة، 
حتــى أنهــا دخلــت تحــت قيــادة ملكهــا كارل 
الثانــي عشــر في حــرٍب طاحنة مع الروس في 
أثنــاء عهــد القيصر بطــرس األكبر في بدايات 
القرن السابع عشر، وتعّرضت لخسارة كبرى 
بولتافــا  معركــة  فــي  الروســي  الجيــش  أمــام 
بأوكرانيــا عــام 1709، األمــر الــذي أجبــر امللــك 
الســويدي، فــي ذلك الوقت، علــى التوجه نحو 
األراضــي التــي كانــت خاضعــة لإلمبراطورية 
العثمانيــة فــي مولدافيــا، واســتقر فــي منطقة 
بنــدر بــن 1709 و1714، وكان ذلــك فــي عهــد 
الســلطان العثمانــي أحمــد الثالــث الــذي كان 
هو اآلخر على عالقة عدائية مع اإلمبراطورية 

الروسية.
الســويد  بــن  العدائيــة  العالقــة  واســتمّرت 
ملــك  رفــض  إذ  التالــي،  القــرن  فــي  وروســيا 
طلــب  الرابــع  أدولــف  غوســتاف  الســويد 
بمقاطعــة  القاضــي  بونابــرت  نابليــون 
التــي  روســيا  فهاجمــت  تجاريــا،  بريطانيــا 
كانــت متحالفــة مــع نابليــون، فــي ذلــك الحن، 
فنلنــدا التــي كانــت جــزءًا من الســويد في عهد 
 .1808 عــام  فــي  ذلــك  وكان  األول،  ألكســندر 
ووصــل الجيــش الروســي إلــى مدينــة أوميــو 
الهــدف  وكان  راهنــا،  الســويدي  الشــمال  فــي 
هو الســيطرة على اســتوكهولم نفســها، األمر 
الــذي أّدى إلــى استســالم الجيــش الســويدي 
في سبتمبر/ أيلول 1808، كما حصل انقالب 
وفــي ســبتمبر  الســويدي.  امللــك  علــى  دمــوي 
1809 جــرى التوقيــع علــى معاهــدة ســالم بن 

جمال محمد إبراهيم

)1(
يدخــل جنــراالت الســودان شــهرهم الســابع في 
الســيطرة القســرية علــى أوضــاع البــالد، عبــر 
انقالبهــم العســكري فــي إبعــاد ممثلــي الثــورة 
املدنيــة التــي أســقطت نظامــا مســتبّدا اســتمر 
الجنــراالت  يظــل  الســودان.  فــي  عامــا  ثالثــن 
مــن  بــه  قامــوا  مــا  أن  باّدعائهــم  متمّســكن 
ســيطرة على الســلطات التنفيذية والقضائية 
والتشــريعية في الدولة هو لتصحيح مســيرة 
أهدافهــا  تحقيــق  نحــو  الســودانية  الثــورة 
بالديمقراطية والحرية والعدالة والسالم، غير 
أن هــذه املزاعــم لم توقــف داخليا االحتجاجات 
وتواصــل  الجنــراالت  انقــالب  علــى  الشــعبية 
املطالبة بإصرار على مدنية الثورة، وأن يكتفي 
الجيــش وجنراالته بالقيــام بدورهم التقليدي 
فــي الدفــاع عــن البــالد من املهــّددات الخارجية، 
علــى  السياســية  الســيطرة  عــن  يبتعــدوا  وأن 
الجنــراالت  ينجــح  فلــم  خارجيــا،  أمــا  البــالد. 
فــي إقنــاع املجتمــع الدولــي بــأن مــا قامــوا بــه 
ليــس انقالبــا عســكريا، بــل فقــدوا بانقالبهــم 
تعاطف االتحاد األفريقي وغيره من املنظمات 
اإلقليميــة، وبقيــة أطراف املجتمع الدولي التي 
والتعهــدات  اإلجــراءات  كل  بتجميــد  بــادرت 
لدعــم ثــورة الشــعب الســوداني وإيقــاف عملية 
إعفــاء الســودان مــن الديــون. توالــت الضغــوط 
املدنــي  الحكــم  بــأن  الســودان  جنــراالت  علــى 
هــو الوحيــد الــذي يفتــح عــودة الســودان إلــى 
ــرى هــل اســتوعب جنــراالت 

ُ
املجتمــع الدولــي. ت

السودان مرامي هذه الضغوط؟

)2(
 علــى أن املجتمع الدولي 

ٌ
ثّمــة شــواهد واضحــة

ابتعــد عــن نظــام الجنراالت فــي الخرطوم، ولم 
يبــِد اعترافــا بشــرعية مــا قامــوا بــه، بــل ونــأت 
قياداتهــا،  تواصــل  عــن  بنفســها  كثيــرة  دول 
ذلــك  مــع جنــراالت  بصــورٍة رســميٍة مباشــرة، 
ز عزلتهم، ورّســخ عجزهم 

ّ
االنقالب. ذلك ما عز

عــن الخــروج مــن مــأزق االنقــالب الــذي توّرطوا 
 املالحظــة 

ّ
فيــه، ولــم يتحّســبوا لتداعياتــه. لعــل

 قيــادات الُبلــدان األقــرب للخرطــوم، 
ّ
الالفتــة أن

الّســودانية،  الثــورة  مــع  تعاطــف  مــن  ومنهــم 
الجنــراالت،  مــع  تعاطفــوا  مّمــن  وآخــرون 
عنهــم.  تبعدهــم  بمســافٍة  احتفظــوا جميعهــم 
ذلــك مالحــظ مــن أن الخرطوم ال تســتقبل زّوارًا 
من تلك القيادات، بل تجد قادة من الســعودية 
علــى  املؤثريــن  كبــار  مــن  وهمــا  واإلمــارات، 
أوضاع الســودان، قد اكتفوا بتكليف ممثليهم 

روســيا والســويد، فقــدت بموجبهــا األخيــرة 
ا  ســيادتها علــى فنلنــدا التــي أصبحــت جــزء
ــت خاضعــة 

ّ
مــن اإلمبراطوريــة الروســية، وظل

فــي  االشــتراكية  الثــورة  بدايــات  إلــى  لهــا 
أكتوبر/ تشــرين األول 1917، إذ حصلت على 
استقاللها في 6 ديسمبر/ كانون األول 1917.

دفعــت  القاســية  التجربــة  تلــك  أن  ويبــدو 
الســويد إلــى التــزام نهــج الحيــاد فــي التعامل 
مــع الصراعــات التــي كانت تنشــب بــن القوى 
نحــو  ــع 

ّ
تتطل كانــت  التــي  العظمــى  الدوليــة 

أســباب  ومراكمــة  نفوذهــا،  دائــرة  توســيع 
قوتهــا، فالتزمــت الســويد الحيــاد فــي الحرب 
العامليــة األولــى، وكذلــك فعلت في الثانية؛ مع 
اإلشارة إلى أن حيادها لم يكن خاصا تماما، 
وإنمــا كان التزامــا رســميا لتجنــب املخاطــر؛ 
األحيــان،  بعــض  فــي  يمنــع،  لــم  الــذي  األمــر 
مــن الوصــول إلــى تفاهمــات غيــر معلنــة مــع 
هــذه الجهــة أو تلــك مــن الجهــات املتصارعــة 
الســويد،  عــن  االبتعــاد  بأهميــة  إلقناعهــا 
مقابــل الحصــول على بعــض االمتيازات، كما 
كان األمــر مــع هتلــر فــي أثنــاء الحــرب العاملية 
احتفظــت  البــاردة،  الحــرب  وخــالل  الثانيــة. 
 
ً
حريصــة كانــت  ولكنهــا  بحيادهــا،  الســويد 
علــى هويتهــا الغربية، وأصبحت بفعل نظام 
الرفــاه الــذي وضــع أسســه الحزب االشــتراكي 
القــرن  ســتينيات  بدايــات  فــي  الديمقراطــي 
املنصرم، وهو النظام الذي ســاهم في دحض 
ــى 

ّ
تتغن كانــت  التــي  الســوفييتية  الدعايــة 

األحــزاب  حققتــه  الــذي  املزعــوم  بالفــردوس 
الشــرقي، وهــو  فــي دول املعســكر  الشــيوعية 
انهيــار  مــع  فســاده  تبــّن  الــذي  الفــردوس 
 ،1991 عــام  أواخــر  فــي  الســوفييتي  االتحــاد 
املعســكر  دول  شــهدتها  التــي  والتحــّوالت 

الشرقي بعد ذلك. 
طلــب  لتقديــم  الســويد  تســتعد  إذ  واليــوم 
االنضمــام إلــى حلف الناتــو، نتيجة تداعيات 
الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، والتحــوالت 
فــي  الحــرب  هــذه  أحدثتهــا  التــي  النوعيــة 
الســويد.  ومــن ضمنهــا  كثيــرة،  مواقــف دول 
الســويدي  القــرار  هــذا  مســألة  فــي  والالفــت 
نتائــج  انتظــار  وعــدم  اتخــاذه،  ســرعة 
علــى  الحــرص  كان  بــل  العامــة،  املناقشــات 
إخــراج هــذا املوضــوع مــن دائــرة الحســابات 
الحزبيــة واالنتخابيــة، والتعامــل معــه علــى 
االســتراتيجي،  الوطنــي  األمــن  يخــّص  أنــه 

السفيرين في الخرطوم للتواصل مع جنراالت 
مــن  األخيــر  األســبوع  أن  واملالحــظ  الســودان. 
أّولهــا  كثيفــة،  اتصــاالت  الصّيــام شــهد  شــهر 
وفد دبلوماسي من ممثلي االتحاد األوروبي، 
أّكــد  الجنــراالت،  والتقــى  الخرطــوم  إلــى  جــاء 
أفــراده بصــورة حاســمة أن اســتئناف التعاون 
مــع الســودان، بمــا فــي ذلك إعفاؤه مــن الديون، 
مصداقيــة،  ذات  حكومــة  قيــام  علــى  يتوقــف 
فــي  الجنــراالت  شــروع  بقلــق  راقبــوا  وأنهــم 
مختلــف  إلــى  البائــد  النظــام  عناصــر  إرجــاع 
أجهزة الدولة السودانية، فيما يجري احتجاز 
فــي  رئيســيا  دورا  لعبــت  سياســية  قيــادات 
إســقاط النظــام البائــد، كما عمــدوا إلى اعتقال 
ومضايقــة املعارضــن لالنقــالب الــذي قــام بــه 
الجنراالت في 25 أكتوبر/ تشرين األول 2021. 
تزامنــت تلــك الزيارة مع تحّدث مســاعدة وزير 
الخارجيــة األميركيــة هاتفيا مــع الجنرال عبد 
الفتــاح البرهــان، رّددْت املطالبــة نفســها، فيمــا 
التوالــي  علــى  فــا 

ّ
كل اثنــان  مبعوثــان  اســتقال 

لحلحلــة اســتعصاءات منطقــة شــرق أفريقيــا، 
وأزمــة الّســودان بوجــٍه خــاص، مــع أن الحــرب 
الســودان  ملــف  جعلــت  األوكرانيــة  الروســية 

بعيدًا عن عيون الخارجية األميركية.

)3(
عكســْت هــذه الرســائل ضيــق املجتمــع الدولــي 
بالســيطرة  الســودان  جنــراالت  باســتئثار 
علــى  وإصرارهــم  البــالد،  تلــك  أحــوال  علــى 
قمــع االحتجاجــات والتظاهــرات املناوئــة لهــم 
واملنادية بمدنية الثورة، ومواصلة مجابهتها 
بعنــٍف مفــرط يصــل إلــى حــد إطــالق الّرصاص 
علــى املحتجــن بــدٍم بــارد. ليــس ذلــك فحســب، 
بــل عمــد الجنــراالت إلى التشــكيك في مســاعي 
األمــم املتحــدة لتيســير الحــوار السياســي فــي 
الســودان، بتكليــٍف مــن مجلــس األمــن، وتــاله 
تهديــٌد صريــٌح بطــرد رئيــس البعثــة األمميــة 
بحجــة تدخلــه في الشــأن الســوداني وتجاوزه 
التفويــض املمنــوح له. ويــرى مراقبون في ذلك 
يفّســره  الجنــراالت  مــن  انفعــاال سياســيا  كلــه 
عجزهم في إدارة الدولة، وتلجلجهم املقصوٍد 
في املضي إلى توفير األجواء املساعدة للحوار 
 

ِّ
بن الكيانات السياســية الداخلية، بقصد حل
التــي تســّبب فيهــا ذلــك االنقــالب غيــر  األزمــة 

املدروس.

)4(
 األزمة أن يبادر الجنراالت 

ّ
أّول مقتضيــات حــل

أجــواء  لتيســير  شـــجاعة  إجــراءات  باتخــاذ 
الحــوار، منهــا رفــع حالــة الطــوارئ املعلنة منذ 

ويســتدعي قرارًا ســريعا، خصوصا بعد قرار 
فنلنــدا االنضمــام، األمــر الذي شــّكل مزيدًا من 
الضغط على الحكومة االشتراكية السويدية، 
إلدراكها أن االعتبارات الجيوسياســية باتت 
ضاغطــة، وأن مــا تعّرضــت لــه أوكرانيــا يمكن 
أن تتعّرض له البلدان املجاورة األخرى أيضا، 
وال ســيما أن هجوم القوات الســوفييتية على 
الحــرب  أثنــاء  فــي  ســتالن  عهــد  فــي  فنلنــدا 
الحّيــة،  الذاكــرة  فــي  زال  مــا  الثانيــة  العامليــة 
فسياســة التوّســع باتت بالنســبة إلى روسيا 
جزءًا من اســتراتيجية الحفاظ على التماســك 
الداخلــي، وذلــك عبر محاوالت إقناع املجتمع 
التــي  الوجوديــة  املخاطــر  بمزاعــم  الروســي 
تتعــّرض لهــا روســيا، وبمــا يســتوجبه ذلــك 
مــن التماســك، والثقة املطلقــة بالحاكم املطلق 
لتنميــة  األولويــة  وإعطــاء  الصالحيــات، 
القــدرات  حســاب  علــى  العســكرية  القــدرات 
مــن  التــي  الســلمية  االقتصاديــة  التقنيــة 
الواضــح أن روســيا، علــى الرغــم مــن مواردها 
املاليــة والبشــرية الضخمــة، ما زالــت متخلفة 

فيها حتى عن بعض الدول املجهرية.
بهــذه  الســويدي  الحيــاد  تجــاوز  جــرى 
الصــورة أو تلــك مــع االنضمــام إلــى االتحــاد 
األوروبــي عــام 1995، وكان ذلك بعد اســتفتاء 
 
ً
شــعبي. ولكــن االتحــاد األوروبــي يبقى تكتال
مــن  الرغــم  علــى  األول،  املقــام  فــي  اقتصاديــا 
زالــت، خصوصــا  ومــا  كانــت  التــي  الدعــوات 
مــن فرنســا، بضــرورة تشــكيل قــوة عســكرية 
أوروبيــة مهتمهــا الدفــاع عــن أوروبــا، وذلــك 
تحّسبا لحدوث تحّوالت في املوقف األميركي 
كالتي كانت في عهد الرئيس السابق دونالد 

ترامب.
تتخذ السويد قرار االنضمام إلى حلف الناتو 
من دون اللجوء إلى االستفتاء الشعبي العام 
الــذي عــادة مــا يجــرى قبــل اتخاذ القــرارت في 
القضايا الخالفية الحاسمة. وعلى الرغم من 
أن نتائج هذه االستفتاءات تكون غير ملزمة 
الحكومــة  أن  إال  الســويدي،  الدســتور  وفــق 
املواطنــن،  توجهــات  تراعــي  عامــة  بصــورة 
إلــى  االنضمــام  موضــوع  فــي  جــرى  ولكــن 
بنــاء  وذلــك  الخطــوة،  هــذه  تجــاوز  »الناتــو« 
على تقديرات الحكومة واملعارضة التي ترى 

ضرورة االنضمام، وأهمية اإلسراع فيه. 
ولطمأنــة الــرأي العــام الســويدي، والتخفيــف 
الخطــوة،  هــذه  بعضهــم  معارضــة  حــّدة  مــن 

انقالبهــم فــي 25 أكتوبــر/ تشــرين األول 2021 
علــى  املحتّجــن  قمــع  عــن  ـــف 

ّ
التوق ثــم  فــورا، 

االنقالب، وإطالق سراح املعتقلن السياسين، 
والنية الصادقة النسحاب القوات املسلحة من 
الساحة السياسية، ومعالجة التعقيدات التي 
 عن مساعي إعادة عناصر 

ّ
تسّببوا بها، والكف

النظــام اإلســالموي املبــاد لتســيير مؤسســات 
الدولــة، غيــر أن هــذه املتطلبــات صارت محاور 
أنفســهم.  االنقــالب  جنــراالت  بــن  لتجــاذب 
هنالك من بينهم من يســعى إلى إطالق ســراح 
السياســين املعتقلــن، وهنالــك مــن يعــارض. 
ظام 

ّ
وهنالــك مــن يســعى إلــى عودة عناصــر الن

بــاد، ومــن بينهــم مــن يعــارض. 
ُ
االســتبدادي امل

وقــد بــدأت روائح الخالفات الشــخصية تخرج 
إلى العلن من غرف القصر الرئاسي وقاعاته.

عــّن الجنــراالُت كبــار املوظفــن فــي الــوزارات، 
وكلفوهم بإدارة األجهزة التنفيذية في الّدولة 
هــم، إزاء 

ّ
فــن، ولكن

ّ
مؤقتــا، بمســّمى وزراء مكل

الصالحيــات،  وضبابيــة  التجاذبــات  هــذه 
املرجعّيــات  يفتقــدون  محتــارون  وزراء  هــم 
الدســتورية أو السياســية أو القانونيــة التــي 
ظلــت  بــه.  كلفــوا  بمــا  القيــام  علــى  تســاعدهم 
البالد ترزح أكثر من ستة أشهر تحت سيطرة 
مجلــس  وال  وزراء  رئيــس  بــال  الجنــراالت، 
وزراء، وال إســناد سياســي أو دســتوري يبــّرر 
املضــي فــي اّدعائهــم قيــادة الفتــرة االنتقاليــة 
التــي يفتــرض أن تنتهــي بإقــرار املســيرة نحــو 
ثابــت  دســتوٍر  عبــر  والحريــات،  الديمقراطيــة 

يحقق مؤسسية الدولة السودانية. 
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ّ
حــل دون  مــن  قــة 

ّ
معل الّســودانية  األزمــة  بقــاء 

طيلــة األشــهر املاضيــة تــرك البــالد فــي مهــّب 
ريــاح داخليــة زادْت مــن االســتعصاء، وســـّدت 
الســتعادة  يفضــي  قــد  اختــراٍق  ألّي  األفــق 
أمــا  معافــى.  وطــٍن  فــي  الّســودانين حقوقهــم 
الّريــاح الخارجيــة، فذهــب معهــا ذلــك التأثيــر 
اإليجابــي مــن تعاطف سياســي كان مــن املقّدر 
أن يعيــد الّســودان إلــى أســرة املجتمــع الدولي. 
إثر ذلك االنقالب غير املدروس، ترّددْت أطراف 
عديدة في املجتمع الدولي، ونأت بنفسها عن 
التواصــل مــع جنــراالت الخرطــوم، لخشــيتها 
مــن أن يمنــح ذلك التواصل اعترافا بشــرعيٍة ال 

يستحقونها. 
وتزايــد  السياســي  الفــراغ  هــذا  إزاء  ولكــن 
األجنــدات  أصحــاب  نشــط  الجنــراالت،  عزلــة 
ل 

ّ
الخاصــة، وعبــر كيانــات غير رســمية، للتســل

بغــرض اصطيــاِد أســـماٍك من املياه الســودانية 
الَعكــرة، وأيضــا الثمــن من املعــادن في أرضها 

الفاعلــن  مــع  الســويدية  الحكومــة  تواصلــت 
األساســين ضمــن »الناتــو« بغيــة الحصــول 
)الحلــف(  أنــه  تؤّكــد  أمنيــة،  ضمانــات  علــى 
ألي  الســويد  تعــّرض  حــال  فــي  ســيتدخل 
تقديــم  بــن  الفاصلــة  الفتــرة  خــالل  تهديــد 
العضويــة  طلــب االنضمــام والحصــول علــى 
الكاملــة فــي الحلف، وهي عملية قد تســتغرق 
بعــض الوقــت. وجدير بالذكر هنا أن الســويد 
حصلــت علــى وعــود مــن األملــان واألميــركان 
دفــاع  اتفاقيــة  عقــدت  بــل  والبريطانيــن؛ 

مشترك مع بريطانيا، تحسبا ألي طارئ.

فــي  األجنبيــة  الســفارات  تــراوح  وجبالهــا. 
الخرطــوم بــن مراكــز الناشــطن السياســين، 
كبارهــم وصغارهــم مــن الكيانــات أو األحــزاب، 
فــال تردعهــم عــن ذلــك عيــون األجهــزة األمنيــة 
السودانية، وذلك واجبها، غير أن هذه العيون 
واملحتجيـــن  املتظاهريــن  بمالحقــة  منشــغلة 
األجهــزة   

ّ
وألن الجنــراالت.   انقــالب  علــى 

الســودانية الســـيادية العليــا ليســت فــي كامــل 
قدراتها، تجد قيادات عليا تسارع لالستجابة 
دوٍل  وأمــراء  رؤســاء  مــن  رســمية  لدعــوات 
شــقيقة، ولكنها أشــبه باالســتدعاءات املهينة، 
ال تعكــس تقديــرًا لقيــادات الدولــة الســودانية، 
عســكرية.  أو  مدنيــة  صبغتهــا  لــون  كان  أيــا 

املتحفــظ  التركــي  املوقــف  إلــى  وبالنســبة 
إلــى  الســويد وفنلنــدا  علــى انضمــام كل مــن 
املســؤولن  بــن  الســائد  فاالعتقــاد  الحلــف، 
املعنين الســويدين في الحكومة واملعارضة 
أنــه موقــف تفاوضــي فــي املقــام األول، يرمــي 
االمتيــازات،  بعــض  علــى  الحصــول  إلــى 
وربمــا التنــازالت، مــن األميــركان، وحتــى مــن 

السويدين.
مــن الواضــح أن »الناتــو« يحتاج إلى الســويد 
اســتغناء  اســتراتيجيا ال  التــي تشــكل عمقــا 
عنــه فــي ضــوء نتائــج الهجــوم الروســي علــى 
تقنيــة  ميدانيــة  العتبــارت  وذلــك  أوكرانيــا، 
للتدخــل لحمايــة  »الناتــو«  حــال اضطــر  فــي 
الــدول األعضــاء املحاذيــة لروســيا، ال ســيما 
مــن  ولعلــه  بولنــدا.  وحتــى  البلطيــق  دول 
إن مرحلــة عضويــة حلــف  القــول هنــا  نافلــة 
الناتــو بالنســبة إلــى الســويد لــن تكــون مثــل 
املرحلــة التي كانت قبلها، فالنفقات الدفاعية 
ســترتفع، وإنتــاج األســلحة ســيزداد. كمــا أن 
وإمكانيــة  املناخيــة،  للمتغيــرات  االســتعداد 
فــي  البحريــة  للمالحــة  جديــدة  طــرق  ظهــور 
املناطــق القطبيــة الشــمالية ســتفرض مزيــدا 
احتمــال  هواجــس  وســط  التحديــات  مــن 
يحملــه  قــد  ومــا  لذلــك،  الروســي  االســتغالل 
هــذا األمــر مــن تهديــٍد ألمــن دول الشــمال التي 
 إقليميــا جذابــا، ســيكون فــي 

ً
ستشــّكل تكتــال

مقــدوره تقديــم نمــوذج ُيحتــذى بــه لشــعوب 
روسيا والدول الدائرة في فلكها، فهذا التكتل 
يضم دواًل ديمقراطية ناضجة، تتميز بنظام 
الرفــاه االجتماعــي الــذي يحافــظ علــى األمــن 
واالستقرار الداخلين، سواء على مستوى كل 
دولة من دول اإلقليم، أم على مستوى اإلقليم 
ع هذا التكتل بمستوى رفيع 

ّ
بأسره. كما يتمت

مــن التقــّدم التكنولوجــي، وبإنجــازات كبــرى 
وإنتــاج  البيئــة،  علــى  املحافظــة  فــي مياديــن 
فــي  كلــه  ذلــك  يكــون  ولــن  املتجــددة.  الطاقــة 
صالــح النمــوذج الروســي الــذي ال يقيــم وزنــا 
ق نجاحا 

ّ
للحّريات الفردية والعامة، ولم يحق

فــي املياديــن املعرفيــة التقنيــة، كمــا أنــه يمثــل 
مــالذًا للفاســدين الذيــن اســتفادوا مــن املــوارد 
مقابــل  رســميٍة  بتغطيــٍة  ويحظــون  العامــة، 
القيــام بأدوار وظيفية لصالح النظام الحاكم 
فــي روســيا، والــذي يدعــم القيــادات اليمينيــة 

املتطّرفة في أوروبا ويحظى بتأييدها.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

تابعنا رموزا سودانية سـيادية عالية يحلون 
ببعــض مطــارات دول شــقيقة فيســتقبلهم مــن 
هــو أدنــى منهــم درجة في املســتوى السياســي 
وزيــر  مســاعدة  عــن  تســمع  واملراســمي. 
الخارجيــة األميركــي تتجاوز وزيــر الخارجية 
جنــراالت  مــن  واحــٍد  أكبــر  لتهاتــف  كلــف، 

ُ
امل

ملــي عليــه 
ُ
االنقــالب فــي الخرطــوم مباشــرة، لت

اشــتراطات أميركيــة مطلوبــة، منهــا قيام حكم 
ذي صبغة مدنية وحكومة ذات مصداقية.
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فــي  فيلتقــي  الخرطــوم  يــزور  عّمــن  تســمع 
ف، 

ّ
تمثيليــة فّجــة اإلخراج بوزيٍر ســوداني ُمكل

فيظــن األخيــر أنــه اســتقبل مبعوثــن اثنن من 
اململكــة الســعودية. تغضــب ســـفارة اململكة في 
اللذيــن  بــأن  قاطعــا  نفيــا  وتصــدر  الخرطــوم، 
التقاهمــا الوزيــر املذكــور ليســا ســعودين وال 
عالقــة لهمــا باململكــة، بــل همــا مــن الجنســية 
الســودانية. تســمع عن وفــد وصفته الصحافة 
مــن  قــادم  شــعبي  مصــري  بأنــه  الســودانية 
عــرف الجهــة فــي مصر 

ُ
القاهــرة، ومــن دون أن ت

التــي بعثــت بــه، فتفتــح لــه األبــواب، ال ليلتقــي 
بقيــادات  رســميا  ليجتمــع  بــل  لــه،  برصفــاء 
مســؤولون  أنهــم  ُيظــن  وآخريــن  سياســية 
ســودانيون كبار. مع تقدير حســن النيات، فإن 
والســودان  بــن مصــر  ملــا  الحقيقيــة  املفاتيــح 
بأيــدي قيــادات البلديــن. وليــس مــن خبــث فــي 
فيهــا  زار  التــي  املــرات  عــدد  كــم  ســؤال  طــرح 
جنــرال الســودان القاهــرة، ثم متــى زار الرئيس 

املصري الخرطوم آخر مرة؟
يبــدو أن الجنــراالت ال يمســكون باألمــور بعــد 
بالصــورة  الســودان،  فــي  العســكري  انقالبهــم 
وأجهزتهــا  الدولــة  إدارة  مــن  تمّكنهــم  التــي 
تــدار  الدولــة  أمــور  صــارت  بــل  التنفيذيــة، 
وبتســّيٍب  السياســي،  االنفــالت  يشــبه  بمــا 

وعشوائية ال مثيل لها.
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األمنــي،  االنفــالت  مظاهــر  تتعــّدد  وفيمــا 
غــرب دارفــور أخيــرا،  التــي شــهدها  واملذابــح 
آيلــة  لدولــة  هــو  الســودان  فــي  املشــهد  فــإن 
مــدى، وجنــراالت  لهــا  ُيعــرف  ال  إلــى فوضــى 
الخرطــوم باقــون متحّكمــون، ولرّبمــا األنســب 
أن نقول متشــبثن بصورة مرضية، بكراســي 
مــن  اختفائهــم  فــي  يكــون  أن  خشــية  الحكــم، 
املشهد، وفق أي تسويٍة في األفق، ما قد يمّهد 
ملحاســباٍت قــد تطــاول مــن تســّبب فــي انهيــار 

دولة اسمها السودان.
)سفير سوداني سابق(

الحياد السويدي في خبر كان

هل فهم انقالبيو السودان الدرس؟
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أفغانستان: تفجيرات ترعب المصلين
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

أفغانســتان  شــهدت  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
التــي تســتهدف  تزايــدًا فــي أعمــال العنــف 
األماكــن الدينيــة من مســاجد وحســينيات، 
مــا أثــار حالــة مــن الخــوف بــن الســكان، خصوصــا 
علــى  الحــرب  عــدة  مســلحة  تنظيمــات  إعــالن  مــع 
حركــة طالبــان، الحاكمــة، وأخطرهــا تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية »داعــش« الــذي يتبنــى بعــض الهجمــات 
علــى األماكــن املقدســة ال ســيما تلــك الشــيعية. وكان 
شهر إبريل/ نيسان املاضي من أكثر الفترات دموية 
منذ سيطرة »طالبان« على العاصمة كابول الصيف 
املاضي، حن قتل عشرات األشخاص وأصيب مئات 
اســتهدفت دور  مــن جــراء هجمــات دمويــة  آخــرون 
العبادة الســنية والشــيعية على حد ســواء. والالفت 
املقدســة  األماكــن  اســتهدفت  التــي  التفجيــرات  أن 
للســنة والشــيعة كانــت متزامنة بعضهــا مع بعض، 
ومعظمهــا فــي األماكــن التــي تعتبر آمنــة ومحصنة 
مــن قبــل »طالبــان«، كالعاصمــة كابــول ومدينة مزار 
شــريف املحاذيــة لــدول آســيا الوســطى، والهجمــات 
في األخيرة ليست تحذيرًا لحكومة »طالبان« فقط، 
بــل للتجــارة بــن أفغانســتان ودول آســيا الوســطى، 
ها 

ّ
إذ تعتبــر مــزار شــريف مــن املدن التجاريــة، كما أن

جسر بن أفغانستان ودول آسيا الوسطى.
وأدى الهجــوم علــى مســجد خليفــة صاحــب، غربــي 

العاصمــة كابــول، وتحديــدًا عنــد مفتــرق عــالء الدين 
في منطقة دار األمان، في 29 إبريل/ نيسان املاضي، 
إلــى مقتــل أكثــر مــن 70 شــخصا وإصابــة العشــرات، 
فــي وقــت أعلنــت حكومــة »طالبــان« عــن مقتل عشــرة 
بحســب  بجــروح،  آخريــن   30 وإصابــة  أشــخاص 
أرقامهــا. وعــن التفجيــر، يقــول أحــد ســكان املنطقــة 
ويدعــى محمــد عثمــان شــابور، لـ »العربــي الجديد«، 
ناســفا  حزامــا  يرتــدي  كان  الــذي  »االنتحــاري   

ّ
إن

تمركز بن املصلن وفجر حزامه الناسف بعدما بدأ 
 يوم 

ّ
املصلــون يذكــرون اللــه فــي حلقــة للذكر تقــام كل

جمعة، األمر الذي زرع الخوف بن املصلن وانعكس 
على صالة عيد الفطر. في السابق، كانت التفجيرات 
تســتهدف املســاجد الشــيعية، أمــا في الوقــت الحالي 
الــذي  األمــر  والســنة،  الشــيعة  مســاجد  فتســتهدف 
لــن تحمــد عقباهــا«.  قــد ينــذر بوقــوع حــرب أهليــة 
ويقــول شــابور: »صليــت في املســجد وخرجــت فورًا. 
كنــت أنــوي العــودة للمشــاركة فــي حلقــة الذكــر التــي 
تقــام بعــد الصــالة يــوم الجمعــة. ومــا إن وصلــت إلى 
املنزل حتى ارتفع الدخان من املسجد وسمعنا دوي 
تفجيــر قــوي. كنــت مــن بــن أوائــل الذين وصلــوا إلى 
املســجد. رأيــت أشــالء أطفــال ورجال. للوهلــة األولى، 
فكرت أنني أحلم. ثم بدأت نقل الجرحى مع اآلخرين 
ه لم 

ّ
من ســكان املنطقة إلى املستشــفيات«. يضيف أن

 عددًا من أقاربه قتل، من بينهم ابن 
ّ
يصب بأذى لكن

شــقيقه »الــذي كان ينتظــر أن يتخــرج مــن الجامعــة 

األســف، ذهبــت  مــع  والعمــل علــى خدمــة مجتمعــه. 
أحالمه معه إلى القبر، في وقت بات والده يعاني من 
اضطرابــات نفســيه، ليــس ألنــه فقــد ابنه فحســب، بل 
ألنــه كان موجــودًا في املســجد لدى حــدوث التفجير. 
ورأى بــأم عينيــه مشــاهد التفجيــر الدمــوي«. يعلــق: 
»لــم يعــد يذهــب إلــى املســجد، إذ مــن الصعــب عليــه 
نســيان الحــادث«. توقــف كثيــرون عــن الذهــاب إلــى 
املساجد. تراجع عدد املصلن خالل صالة العيد إلى 
حــد كبيــر هــذا العام. والســبب هو خوف املصلن من 
وقــوع التفجيــرات داخل املســاجد واألماكن املقدســة. 
فــي  مماثــل  انفجــار  وقــع  املاضــي،  إبريــل   22 ففــي 
مســجد للســنة يســمى مســجد مولــوي إســكندر فــي 
مدينــة قنــدوز، شــمالي البــالد، مــا أدى إلــى مقتــل 33 
شخصا على األقل وإصابة أكثر من 40 آخرين. وأثار 
االنفجــار حفيظــة املواطنــن وقلقهم بشــأن مســتقبل 
مجهــول، ال ســيما أمنيــا. ويقــول أحــد ســكان مدينــة 
»العربــي الجديد«:  قنــدوز، العــم عبــد الله املشــهور، لـ
اســتتباب  أمــل  علــى  طالبــان  بقــدوم  ســعداء  »كنــا 
األمــن بعدمــا فشــلت الحكومــة الســابقة فــي تحقيــق 
األمــر.  وتفاقــم  بدورهــا  فشــلت  الحركــة   

ّ
أن  

ّ
إال ذلــك. 

الســنة بعدمــا  املســلحون يســتهدفون مســاجد  بــدأ 
كانــوا يســتهدفون مســاجد الشــيعة، مــا يعنــي أنــه 
ال جــدوى مــن قــدوم طالبــان. فــي الســابق، كان الخبز 
متوفــرًا والعمــل أيضــا. دعمنا طالبــان من أجل األمن 
 شيء 

ّ
 تلك األشياء. ال عمل وال تجارة. كل

ّ
وفقدنا كل

متوقف باإلضافة إلى الحالة األمنية الســيئة«. وفي 
اليــوم نفســه، وقــع انفجار مماثل اســتهدف مســجدًا 
للشــيعة فــي مدينــة مــزار شــريف، مــا أدى إلــى مقتــل 
22 وإصابــة العشــرات، عــالوة علــى وقــوع تفجيــرات 
في الحافالت العامة وأماكن التجمع، كما حدث في 
مدينــة مــزار شــريف فــي 28 إبريــل املاضــي وهــو مــا 
أدى إلــى مقتــل تســعة أشــخاص، وآخــر فــي كابــول، 
وتحديــدًا فــي 30 إبريــل، أدى إلــى مقتــل ثــالث نســاء 

وإصابة آخرين.

مجتمع
حان النــار خــارج حانــة فــي مدينــة 

ّ
تــل أربعــة أشــخاص وأصيــب أربعــة آخــرون عندمــا فتــح مســل

ُ
ق

ألتاميــرا الشــمالّية فــي البرازيــل، علــى مــا أعلــن مســؤولون، األحــد. وأظهــر فيديو لقطــات من إطالق 
النــار الــذي حصــل فــي وقــت متأخر الســبت خالل جلوس حشــد من األشــخاص خــارج حانة، عندما 
اقتــرب مهاجمــان وأطلقــا النــار علــى عــدد مــن األفــراد، ثم الذا بالفــرار. وقال حاكم واليــة بارا، هيلدر 
 بــن مجموعــات 

ً
بارباليــو، فــي بيــان إن الســلطات تحقــق فــي الهجــوم باعتبــاره »صراعــا محتمــال

)فرانس برس( إجرامية«، مؤكدًا أنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيا للتحقيق في الواقعة.  

أطلقت السلطات املصرية، مساء األحد، سراح جمال عبد الحكيم، الناشط السياسي بحزب العيش 
والحريــة، مــن مركــز شــرطة الزقازيــق بعدمــا أكمــل مــدة ســجن بلغــت خمــس ســنوات يــوم الخميس 
12 مايــو/ أيــار مــن الشــهر الجــاري. وكانــت الســلطات املصريــة قــد ألقــت القبــض علــى عبــد الحكيم، 
على خلفية توزيع بيانات ومنشورات بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وشؤون سياسية 
أخــرى. وبذلــك يعــد عبــد الحكيــم آخر مســجون في قضيــة »تيران وصنافير مصريــة«، يحصل على 
)العربي الجديد( حريته بعد قضاء مدة العقوبة كاملة.   

اإلفراج عن آخر محبوسي »تيران وصنافير مصرية«البرازيل: أربعة قتلى في إطالق نار

يقول األكاديمي األفغاني عباد اهلل عباد لـ»العربي 
الجديد«: »أخشى أن يسوء الوضع في أفغانستان 
ارتفعت  والــعــراق.  سورية  في  الحال  هو  كما 
الذي يسهل عمل  األمر  الشباب،  بين  البطالة  نسبة 
غير  الحركة  أّن  ويــبــدو  المسلحة.  التنظيمات 
مهتمة باألمور المعيشية. الهم األول واألخير هو 

فرض األجندة الخاصة بها«.

البطالة والتنظيمات 
المسلحة

بغداد ـ صفاء الكبيسي

تعرضت 11 محافظة عراقية من بينها العاصمة 
اجتاحــت  شــديدة،  ترابيــة  عواصــف  إلــى  بغــداد 
أغلب مناطقها، وتســببت بتســجيل عشــرات من 
حــاالت االختنــاق، كمــا تســببت بانعدام شــبه تام 
 للرؤيــة. وكانــت هيئــة األنــواء الجويــة قــد توقعــت، 
مســاء األحــد، تعــرض البــاد الــى عاصفــة ترابيــة 

كثيفــة، وحــددت املــدن األكثــر تأثــرًا بهــا. وبــدأت 
التــراب  مــن  كبيــرة  بكميــات  املحملــة  العواصــف 
الديــن  الصحــراوي بمحافظــات األنبــار وصــاح 
إلــى  ومنهــا  بغــداد  إلــى  تصــل  أن  قبــل  ونينــوى 
والنجــف  وكربــاء  وواســط  بابــل  محافظــات 
وديالــى وكركــوك ويتوقــع أن تصــل إلــى مناطــق 

أخــرى من الباد.
وأعلنــت كل مــن وزارتــي التربيــة، والتعليــم العالي، 

عــن تعطيــل الــدوام الرســمي أمس، االثنني، بســبب 
تأجيــل  مــع  الجويــة  األحــوال  وســوء  العواصــف 
االمتحانــات فــي عــدد مــن الجامعــات الحكوميــة. 
كمــا تــم تعليــق حركــة الطيــران الجويــة فــي مطــار 

بغداد الدولي بشكل كامل.
غصــت  »املستشــفيات  أن  عيــان  شــهود  وأكــد 
بمئات من حاالت االختناق، وأن ردهات الطوارئ 
ال تســتوعب األعــداد املســتمرة بالتوافــد نحوها«، 

الحــاالت  بتلــك  املصابــني  »أغلــب  أّن  مؤكديــن 
يعالجون باألوكســجني لتسهيل عملية التنفس«.

وانتقــد ناشــطون دور الحكومــة العراقيــة ووزارة 
الهجــرة واملهجريــن بســبب اإلهمــال الكبيــر الــذي 
مناطقهــم  غالبيــة  أّن  رغــم  بالنازحــني،  يلحــق 
تحــررت مــن ســيطرة تنظيــم »داعــش« منــذ أكثــر 
مــن خمســة أعــوام، فيمــا حمــل بعضهــم الحكومة 

مسؤولية »وفاة نازحني بسبب االختناق«.

Tuesday 17 May 2022
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)أسعد نيازي/ فرانس برس(



ــيـــف ويــــــــس: »عــــــــــادة مـــــا تــــرتــــفــــع نــســبــة  تـــضـ
اإلصــــابــــات خــــال األشـــهـــر الـــثـــاثـــة األخـــيـــرة 
مــــن الـــــعـــــام«، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــــرورة اتـــخـــاذ 
اإلجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة خــــال فــصــل الــصــيــف 
املياه  لتجنب اإلصابة باملرض، في ظل شح 
في  النظافة، وخصوصًا  وإجـــراءات  النظيفة 
مناطق تجمع خيام النازحن التي تفتقر إلى 

مقومات الصحة والسامة األساسية.  
وتقول ويس: »ما من عراقيل ملحوظة تمنع 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة ورش املــبــيــدات 
ــــي مـــنـــاطـــق الــــشــــمــــال الــــســــوري  الـــحـــشـــريـــة فـ
ملكافحة ذبابة الرمل«، مشيرة إلى أن »املشكلة 
األساسية تتمثل في قلة الوعي حول كيفية 

انتقال املرض والعاج«. 

قمل الرأس
ــار مـــشـــروع  ــ وتــــقــــول مــــدرســــة تــعــمــل فــــي إطــ
لــدى أطفال املخيمات في بلدة  ملحو األمية 
ــل الـــكـــرامـــة الــتــابــعــة لـــريـــف حــلــب الــغــربــي  تـ
»العربي  لـ مستعار(  )إســم  السعدي  فاطمة 
الــــجــــديــــد«: »تـــرافـــقـــنـــي ابـــنـــتـــي نـــســـريـــن )6 
سنوات( إلى املدرسة منذ بدء مشروع محو 
ــة، كــونــهــا أصــبــحــت فـــي ســـن التعليم  ــيـ األمـ
اإللـــزامـــي. إال أن انــتــشــار مــرض قمل الــرأس 
املعدي بشكل كبير اضطرني إلى تعليمها 

في املنزل، علمًا أنها أصيبت باملرض مرات 
الكيميائية  األدويـــة  استعمال  أن  كما  عــدة. 
للعاج أدى إلى إصابتها بمشاكل جلدية«. 
ــة  ــلـــي فــــي املــــدرســ ــمـ ــدي: »عـ ــعــ ــســ تـــضـــيـــف الــ
يــفــرض عــلــي أن أكــــون حــــذرة حــرصــًا على 
عدم إصابتي ونقل العدوى لعائلتي. وعلى 
الــرغــم مــن قــيــام بــعــض املــنــظــمــات بحمات 
توعية وإجــــراء فــحــوصــات دوريـــة لتاميذ 
املــــــدارس وتـــوزيـــع أدويــــــة، إال أنـــهـــا ال تعد 
كــافــيــة لـــعـــاج جــمــيــع املـــصـــابـــن. مـــن جهة 
أخرى، فإن قلة توفر املياه النظيفة وانتشار 
الــتــلــوث فـــي املــخــيــمــات واخـــتـــاط األطــفــال 
بــعــضــهــم بــبــعــض تــجــعــل الـــحـــد مـــن تفشي 
ــــراض أكــثــر صــعــوبــة«. فــي هـــذا اإلطــــار،  األمـ
ــة الــخــاصــة بعاج  ــ تــوضــح ويـــس أن األدويـ
الــجــرب )مـــرض جــلــدي مــعــٍد يصيب جميع 
في  متوفرة  الـــرأس  وقمل  العمرية(  الفئات 
مناطق الشمال السوري من خال املنظمات 
االلتزام  عــدم  أن  إال  الخاصة.  والصيدليات 
ــة والــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة يــشــكــل  ــ ــاألدويـ ــ بـ
عائقًا أمام االستفادة منها بالشكل األمثل. 
تــضــيــف أن الــوقــايــة تــعــد عــنــصــرًا أســاســيــًا 
ــة بــمــثــل هـــــذه األمــــــــراض،  ــ ــابـ ــ لــتــجــنــب اإلصـ
بــاملــيــاه الساخنة  الــثــيــاب واألغــطــيــة  كغسل 

وتعريضها ألشعة الشمس وغير ذلك.

ميس عبد الحميد

الــكــبــيــرة  ــزوح  ــ ــنـ ــ الـ مــــوجــــات  أدت 
والــكــثــافــة الــســكــانــيــة فــي عـــدد من 
املــنــاطــق فـــي ســـوريـــة إلـــى تــراجــع 
الــخــدمــات األســاســيــة، مــنــهــا املــيــاه النظيفة 
ــــة الـــتـــوعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

ّ
وقــــل

حــصــول األطــفــال عــلــى الــلــقــاحــات األســاســيــة 
ــراض. هـــذه األســبــاب  ــ الــتــي تحميهم مــن األمـ
وغــيــرهــا أدت إلــى عـــودة انــتــشــار الــعــديــد من 
األمراض في الباد، والتي يفترض أنه تمت 

السيطرة عليها منذ سنوات.  
أصيبت منال الشيز )7 ســنــوات(، وهــي من 
مدينة ســراقــب )فــي منطقة مــركــز إدلـــب في 
الليشمانيات. وتقول  بــداء  إدلــب(،  محافظة 
سيطرة  »منذ  الجديد«:  »العربي  لـ والدتها 
الــســوري على مدينة سراقب  الــنــظــام  قـــوات 
إدلـــب،  عــلــى محافظة  األخــيــرة  الحملة  بــعــد 
اضطررنا للنزوح إلى مخيمات الشمال في 
مدينة الدانا )محافظة إدلب(. وأدى التلوث 
إلى انتشار أمراض لم نكن نشهدها ما قبل 
انــدالع الــثــورة الــســوريــة«. تتابع: »تعرضت 
ابنتي منال للسعة حشرة ذبابة الرمل التي 
واملستنقعات،  املــلــوثــة  األمــاكــن  فــي  تنتشر 
الليشمانيات.  بـــداء  إصــابــتــهــا  إلـــى  أدى  مــا 
وارتــفــعــت حــرارتــهــا أشــهــرًا عـــدة، وأصيبت 
ــا زالــــــت تــلــتــهــب عــلــى  بـــتـــقـــرحـــات جـــلـــديـــة مــ
الرغم من استخدامها العديد من العاجات 
األطــبــاء.  التعليمات وتوصيات  كــل  واتــبــاع 
ــر على 

ّ
ما حــدث أدى إلــى تشوه وجهها وأث

تــشــف بعد  لــم  أنــهــا  نفسيتها، وخــصــوصــًا 
الرغم من إصابتها باملرض قبل نحو  على 
عامن. كما أدت إصابتها بتقرحات في الفم 
فقدانها  إلــى  والتنفس  البلع  فــي  وصعوبة 
الكثير من الـــوزن«. تضيف: »هــذه األمــراض 
ــا لـــم تــكــن هــنــاك  ســتــســتــمــر فـــي االنـــتـــشـــار مـ
حــلــول ملــشــكــلــة الــتــلــوث والـــصـــرف الصحي 
في  الحشرية  املبيدات  ورش  املخيمات،  في 

املخيمات واملدارس«. 
بـــدورهـــا، تــقــول مــســؤولــة الــتــوعــيــة الصحية 
 – األمــيــركــيــة  الــســوريــة  الطبية  الجمعية  فــي 
»العربي الجديد«: »بعد  سامز، رهام ويس، لـ
اندالع الثورة السورية وبدء موجات النزوح 
وانتشار املخيمات وضعف االهتمام بالبيئة 
ــتـــشـــرت الـــحـــشـــرات  والـــتـــوعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة، انـ
وخــصــوصــًا ذبـــابـــة الـــرمـــل«. تــضــيــف: »تــقــدم 
ــات الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة لــعــاج  ــدمــ ســـامـــز خــ
األمراض الجلدية في مراكز وعيادات متنقلة 
تابعة لها، وتساعد شهريًا نحو 700 مريض، 
أطــفــال مــا دون الخمس  املــائــة منهم  فــي   15
سنوات«، مشيرة إلى وجود 67 مركزًا صحيًا 
ــداء الــلــيــشــمــانــيــات، و6  ــ لـــعـــاج املـــصـــابـــن بــ

عيادات جوالة تغطي الشمال السوري. 

شمال 
سورية

عودة أمراض 
السل والحصبة 

وقمل الرأس

في  وخصوصًا  السوري،  الشمال  مناطق  إلى  تعود 
قد  البالد  كانت  التي  األمراض  من  العديد  المخيمات، 
سيطرت عليها، من جراء التلوث وغياب النظافة وقلة 

التوعية الصحية

األدوية الخاصة بعالج 
الجرب وقمل الرأس 

متوفرة في مناطق 
الشمال السوري

الفقر والوضع األمني 
في شمال غرب سورية 
هما من التحديات التي 

يواجهها المرضى

1819
مجتمع

مرض السل
مـــن جــهــتــه، يــقــول والــــد ســامــر الــســعــدي )12 
ــة إلـــى  ــ ــزاويــ ــ ــبـــل الــ ــزح مــــن جـ ــ عـــــامـــــًا(، الـــــــذي نــ
»الـــعـــربـــي  ــال الــــــســــــوري، لــــ ــمــ ــشــ ــمـــات الــ ــيـ مـــخـ
ــــرض الـــســـل  ــمـ ــ ــــي بـ ــنـ ــ الـــــجـــــديـــــد«: »أصـــــيـــــب ابـ
املتفطرة  )مــرض معد تسببه بشكل أساسي 
الرئتن  على  رئيسي  بشكل  ويــؤثــر  السلية، 
)السل الرئوي، ولكنه قد يهاجم أي جزء من 
الــهــواء(، وبــدأت  الجسم، وينتشر عــن طــريــق 
ــــراض املــــرض قــبــل نــحــو عـــام،  تــظــهــر عــلــيــه أعـ
الصدر  في  وآالم  الشديد  السعال  من  وعانى 
وصعوبة في التنفس وفقدان الشهية. خال 

هذه الفترة، تناول الكثير من األدويــة، إال أن 
لم  إلــى تأخر شفائه. كما  أدى  التغذية  ســوء 
السنوات األولى  يحصل على لقاحاته خال 

بسبب ظروف الحرب والنزوح«. 
فـــي هــــذا اإلطــــــار، تــشــيــر ويــــس إلــــى أن الــفــقــر 
ــــرب ســـوريـــة  ــمـــال غـ والــــوضــــع األمــــنــــي فــــي شـ
هــمــا مــن الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا املــرضــى 
واملنشآت الصحية. من هنا، يتابع مرشدون 
اجتماعيون املرضى من خال زيارات دورية 
إلى منازلهم ومراقبتهم أثناء تناول أدويتهم. 
يــضــيــف: »بــشــكــل عــــام، تــمــت الــســيــطــرة على 
السل منذ بدء انطاق برنامج  تفشي مرض 
السل عام 2019، الذي تنفذه منظمة الصحة 

العاملية«. 
نشئت في شمال غرب سورية ثاثة مراكز 

ُ
وأ

ــام 2019، فــــي كــــل مــــن إدلــــب  ــ لـــعـــاج الـــســـل عـ
وأعـــزاز وعــفــريــن. وفــي مـــارس/ آذار املــاضــي، 
في منطقة  السل  ملكافحة  مركز جديد  نشئ 

ُ
أ

الباب، ويبلغ املتوسط الشهري لعدد حاالت 
اإلصــــابــــة بــالــســل نــحــو 35 حـــالـــة فـــي جميع 
املراكز، واملتوسط الشهري لعدد املستفيدين 
الـــذيـــن يـــــزورون املـــراكـــز نــحــو 500. وتــوضــح 
ويـــس أن »الــتــحــدي الــرئــيــســي الـــذي نواجهه 
ــار إلـــى  ــقـ ــتـ ــــرب ســــوريــــة هــــو االفـ فــــي شـــمـــال غـ
الــحــاالت«،  وتشخيص  لفحص  واضحة  آلية 
مــشــيــرة فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى خــصــوصــيــة 
املنطقة والنزوح املتكرر، األمر الذي يؤدي إلى 
فــوضــى أحــيــانــًا فــي متابعة حـــاالت اإلصــابــة 

بــالــســل وفــعــالــيــة الــــعــــاج. تـــتـــابـــع: »حــاولــنــا 
متابعة  مــن خــال  املشكلة  هــذه  التغلب على 
املرضى داخل مجتمعاتهم. في الربع الثالث 
الناجح  الــعــاج  كــانــت نسبة  عـــام 2019،  مــن 
70.7 في املــائــة، لترتفع إلــى 84 في املائة في 

الربع األول من عام 2021«.
تتابع ويس أنه منذ بداية مشروع السل في 
يوليو/ تموز 2019 وحتى نهاية مارس/ آذار 
من عام 2022، جرى تشخيص حوالي 1350 
حالة مصابة   23 منها  بالسل،  إصــابــة  حالة 
بالسل املقاوم لألدوية. وشكلت هذه الحاالت 
تــحــديــًا كــبــيــرًا بــالــنــســبــة لــلــمــنــظــمــة، إال أنــنــا 
بدأنا عاجهم مستعينن بأحدث اإلرشادات 
الدولية. وتشير إلى وجود تعاون مع مديرية 

الصحة في والية هاتاي.
كما تتحدث ويس عن ارتفاع نسبة اإلصابة 
بمرض الحصبة الفيروسي )يمكن تشخيصه 
عن طريق الطفح الجلدي املميز، وظهور بقع 
بيضاء داخل الفم على بطانة الخد(. ووصل 
عـــدد حــــاالت اإلصـــابـــة حــتــى إبـــريـــل/ نيسان 
املــاضــي إلــى ألــف حــالــة، معظمها فــي منطقة 
الباب. إال أنها بــدأت تــزداد في منطقة أعــزاز، 
بِلغ خال األسبوع األخير من شهر إبريل/ 

ُ
وأ

نـــيـــســـان املــــاضــــي عــــن 15 إصــــابــــة، فــــي وقـــت 
ُسجلت نحو 53 إصابة خال الشهر الجاري. 

كما شهدت عفرين حاالت إصابة. 
عــمــلــت املــنــظــمــة فــي منطقتي الــبــاب وبــزاعــة 
أســــاســــي، واســـتـــهـــدفـــت 65700 حــالــة  بــشــكــل 

إصابة، كما تم الوصول إلى 75 في املائة من 
األطـــفـــال مــا بــن عــمــر 6 أشــهــر و10 ســنــوات. 
ــع: »مــــــؤخــــــرًا، شــــهــــدت مـــنـــطـــقـــة الـــبـــاب  ــابــ ــتــ تــ
انخفاضًا في نسبة اإلصابات. وفي األسبوع 
األخــيــر مــن شــهــر مــــارس/ آذار املــاضــي، كــان 
هناك ازديـــاد واضــح في حــاالت اإلصــابــة في 
منطقة أعـــزاز. بــاإلضــافــة إلــى مــا سبق، كثف 
عــمــل الــفــرق املــســؤولــة عــن إعــطــاء الــلــقــاحــات 
املـــضـــادة لــلــحــصــبــة لــألطــفــال املــتــســربــن من 
املــــــــدارس. والـــعـــمـــل مــســتــمــر لــتــغــطــيــة جميع 

املناطق املحررة في أسرع وقت ممكن«.
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ــزال بــعــض املــنــاطــق فـــي بــلــدة بيت  ال تــ
حانون أقصى شمال قطاع غزة تشهد 
نــمــو نــبــات الــبــوص الكبير والــعــريــض 
الــــذي يــســتــغــل ســكــان الــبــلــدة أغــصــانــه 
إلنشاء أعشاش للحيوانات، أو وضعها 
على أسطح الخيم الصغيرة. أما الشاب 
من  فيصنع  عــامــًا(   20( حميدة  محمد 
هذا النبات آلة اليرغول املوسيقية التي 
يروجها من خال استخدامها للعزف، 

ويبيعها كمصدر رزق.
ــان في  ــدأ حــمــيــدة فـــي الـــعـــزف حـــن كــ بــ
الــصــف الــســابــع مــن املــرحــلــة اإلعـــداديـــة 
املــدرســيــة. ولــدى عــودتــه إلــى منزله من 
املـــدرســـة الــقــريــبــة مـــن وادي عـــزبـــة في 
بيت حانون كان يلعب بأغصان نبات 
الــبــوص الـــذي يــرتــفــع أكــثــر مــن مترين، 
وحــصــل أن شــاهــد مــرة شخصًا يعزف 
عــلــى آلـــة الــيــرغــول بــالــصــدفــة، وعــلــم أن 
تصنع مــن الــنــبــات ذاتـــه الـــذي يلهو به 

لدى عودته من املدرسة.
يـــعـــيـــش حـــمـــيـــدة فــــي مــــنــــزل مـــتـــواضـــع 
ببلدة بيت حانون، وتتألف عائلته من 
8 أفراد يعيلهم من صنع آالت اليرغول 
من نبات البوص وبيعها، علمًا أنه ترك 
املدرسة منذ سنوات، وعمل في الكثير 
مـــن املـــهـــن لــتــأمــن مــســتــلــزمــات أســرتــه 
الـــظـــروف االقــتــصــاديــة الصعبة  وســـط 
آلة  السائدة فــي قطاع غــزة، لكنه أحــب 
اليرغول وحلم في استخدامها للعزف.

يــصــنــع حــمــيــدة الـــيـــرغـــول بــاســتــخــدام 
حـــاد  مـــنـــشـــار  بــيــنــهــا  بــســيــطــة  أدوات 
ــود،  ــ ــق أسـ ــ وســـيـــخ حــــديــــدي ولـــفـــة الصـ
وذلـــــك بــعــد انــتــقــائــه أغـــصـــان الــبــوص 
بتوفير  تسمح  الــتــي  والرفيعة  الــقــويــة 
 فــــتــــحــــات هــــــــــواء داخـــــلـــــيـــــة. ويــــحــــرص 
ــــل خـــانـــة  ــــي كـ عـــلـــى نـــحـــت الـــفـــتـــحـــات فـ
ــان، ويــجــعــلــهــا  ــحــ ــراج األلــ ــ صــغــيــرة إلخــ

بملمس ناعم. 
يشبه كثيرون آلة اليرغول بالناي على 
صعيد الشكل، لكن حميدة يشرح الفرق 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بــالــقــول  بينهما 
أعلى من خال  ألحانًا  اليرغول  »تنتج 
ــقـــوي، وهــــي أقــصــر مـــن الــنــاي  الــنــفــخ الـ
على صعيد الطول، وتختلف نغماتها 

عن الناي في السلم املوسيقي«.
يضيف: »أستيقظ كل صباح مع شروق 
الشمس، وأقصد مزارع في بيت حانون 
األغصان  فأنتقي  الــبــوص،  نبات  تضم 
الــقــويــة الــتــي قــد تــجــرح يـــدي، وهــو أمر 
ــتــــدت عــلــيــه عــلــمــًا أن قــــص الـــبـــوص  اعــ
يحتاج إلى قوة كبيرة، لذا أستخدم آلة 
للقطع ثمنها 5 شيكات )1.60 دوالر(. 
وهــــذا مــصــدر رزقــــي الــوحــيــد ألنــنــي ال 
أجد أي عمل آخــر«. ويلجأ حميدة إلى 
بينها  الــيــرغــول،  آالت  لبيع  عـــدة  طـــرق 
ــام  ــ ـــن خــــــال عـــرضـــهـــا أمـ تـــســـويـــقـــهـــا مــ
الناس، لكن أفــرادًا كثيرين من األجيال 

الجديدة ال يعرفون هذه اآللة. 
ويخبر أنه جرب مرة استخدام اليرغول 
للعزف على شاطئ البحر شمال قطاع 
غــــزة، فــنــجــح فـــي جــــذب اهــتــمــام بعض 
الناس الذين استفسروا عن اآللة وكيفية 
العزف عليها، واشتروها، ما دفعه إلى 
على  العزف  مع  بالتزامن  السير  تكرار 

الــيــرغــول عــلــى شــاطــئ الــبــحــر املــزدحــم 
للفت األنظار، ثم انطلق إلى املتنزهات 
أن  اكــتــشــف  الشعبية حــيــث  واألســـــواق 
كثيرين يحبون عزفه ونغماته رغم أن 
بعضها تــوحــي بــالــحــزن، وبــــادروا إلى 
شراء اليرغول. وبعدها انتقل إلى عزف 
ــان تـــفـــرح املــــوجــــوديــــن خــصــوصــًا  ألــــحــ
ــال فـــي املـــتـــنـــزهـــات، وهــــو يقطع  ــفــ األطــ
ــدام  ــ مـــســـافـــات طـــويـــلـــة مــشــيــًا عـــلـــى األقــ

للوصول إلى تجمعات الناس.
ــيــــش فــــي ظــــــروف صــعــبــة  يـــضـــيـــف: »أعــ
مـــع أســـرتـــي. الــفــقــر شــديــد ومــعــانــاتــنــا 
اليومية كبيرة مثل كل عائات القطاع، 
آلــة اليرغول تعبر عــن الحزن  وأجــد أن 
في داخلي وهويتي اإلنسانية، وكذلك 
عن الحزن الفلسطيني، لذا يشعر كثير 
من الناس أنها قريبة مما يدور حولهم 

وشخصياتهم ويومياتهم«.
الفلسطينية  األلــحــان  حميدة  ويــعــزف 
والفولكلور الشعبي واألغاني الشامية 
والــتــركــيــة. وقـــد الحـــظ مــن خـــال بحثه 
عزف 

ُ
ــاٍن وألــحــان ت فــي اإلنــتــرنــت عــن أغـ

أن شعوب منطقة باد  الــيــرغــول،  على 
الشام وتركيا هي األكثر استخدامًا آللة 
اليرغول في العزف. ويؤكد أن مهاراته 

فــــي الــــعــــزف تــــطــــورت فــــي شـــكـــل كــبــيــر 
يتعلمون  أصبحوا  كثيرين  أن  لــدرجــة 
ــنــــه، ويـــتـــجـــمـــعـــون فــــي بــلــدة  الــــعــــزف مــ

حانون ليرافقوه في العزف. 
يـــحـــصـــل عــلــى  ــدة  ــيــ ــمــ والـــــــواقـــــــع أن حــ
الــنــاس،  تعليقات إيــجــابــيــة كــثــيــرة مــن 
ويرى أن عزفه يروح عن نفوس كثيرين 
الــبــحــر، وخــال  خصوصًا عند شــاطــئ 
فــصــل الــصــيــف ووقـــت الـــغـــروب، و»هــي 
ــع والــــفــــتــــرات األفــــضــــل لـــلـــعـــزف«.  ــواقــ املــ
ويــكــشــف أنــــه كــــان يــرفــض فـــي الــبــدايــة 
الذين يستمعون  الناس  مــال من  تلقي 
إلــى عــزفــه، ويــعــتــقــدون بــأنــه يفعل ذلك 
للحصول على مــال. وعندما تكرر هذا 
إلــى جانبه  املوقف أصبح يضع اآلالت 
ــه يــــريــــد بــيــعــهــا.  ــ كــــي يـــفـــهـــم الــــنــــاس أنــ
ويقول: »أطمح دائمًا في الحصول على 
الشتاء  البيع. في فصل  دخــل جيد من 
يقل الدخل، أما في أيام اإلجازات حيث 
الناس فترات طويلة فأحرص  يتواجد 
عــلــى قــضــاء ســاعــات لــتــعــويــض الــبــيــع، 
ــتـــراف عـــزف الــيــرغــول،  وأطـــمـــح إلـــى احـ
وأريــد أن انضم يومًا إلى فرق معروفة 
ــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي، حــتــى أعـــزف  فـــي الـ

وأحّسن دخلي«.

محمد حميدة 
صانع اليرغول في غزة

يستخدم اليرغول في العزف )محمد الحجار(

يصنع محمد حميدة آلة اليرغول )محمد الحجار(

كثيرًا ما تكون المياه ملوثة )أحمد األطرش/ فرانس برس(
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هو عدد المراكز لعالج المصابين 
بداء الليشمانيات، باإلضافة إلى 6 

عيادات جوالة في الشمال السوري

يصنع الشاب الغزي 
آلة اليرغول من أغصان 

نبات البوص ويبيعه 
ليعيل أسرته، وسط 

الظروف االقتصادية 
الصعبة. وقد أحب 
اليرغول منذ صغره 
وحلم باستخدامها 

للعزف

باتت أقصى أحالم 
عائالت المهاجرين 

السريين في المغرب 
الكشف عن مصيرهم، 
وقد أنهكهم االنتظار، 

مطالبين السلطات 
بالعمل الجاد للعثور 

على أبنائهم

عائالت مغربية تخشى على مصير أبنائها المهاجرين
تعيش العائالت 

واقعًا أليمًا بغياب أجوبة 
تتعلق بمصير أبنائها

مائتا مغربي غرقوا 
في عرض البحر منذ 

ديسمبر الماضي

الرباط ـ عادل نجدي

ابنها  عــامــًا(، عن   68( الحاجة فاطمة  تحكي 
بــحــســرة، بــعــد أكــثــر مـــن عـــام عــلــى مــغــادرتــه 
بيت العائلة في قرية أوالد موسى في مدينة 
الرباط،  املغربية  العاصمة  من  القريبة  سا 
الشواطئ  ــا عبر  أوروبــ إلــى  لــلــوصــول  سعيًا 
حتى  شيئًا  عنه  تــعــرف  أن  دون  مــن  الليبية 
ابنها  مصير  بــشــأن  بالقلق  وتــشــعــر  الــيــوم. 
املجهول منذ غادر الباد في 27 مارس/ آذار 
إلـــى إيطاليا.  الــوصــول  عـــام 2021 عــلــى أمـــل 
ــم تــســتــجــب الـــحـــكـــومـــة ملـــطـــالـــب عـــائـــات  ــ ولــ
املــغــاربــة الــذيــن مــا زالـــوا فــي عـــداد املفقودين 
خال محاولتهم الهجرة السرية إلى أوروبا 
أو  تونس  أو  الجزائر  أو  املغرب  من  انطاقًا 

ليبيا أو تركيا.
بحالنا  يعلم  »ال  الجديد:  »العربي  لـ وتــقــول 
ــه. نــعــيــش حـــزنـــًا وعـــذابـــًا  ــلـ ومــعــانــاتــنــا إال الـ
يوميًا في ظل غياب أي معلومات عن وجوده 
في تونس أو ليبيا. وعلى الرغم من إغاق كل 

األبواب في وجهنا، نتمسك بمعرفة الحقيقة 
والكشف عن مصيره«. 

إلى ذلك، وجدت سهام نفسها فجأة مسؤولة 
عـــن طــفــلــن بــعــدمــا انــقــطــعــت أخـــبـــار زوجــهــا 
الذي غادر املنزل في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2021 عــبــر قــــوارب املـــوت عــلــى أمـــل الــوصــول 
إلى إسبانيا وتحسن أوضاع عائلته، تقول 
بالضياع وعبء  »أشعر  الجديد«:  »العربي  لـ
املــســؤولــيــة وقـــد صـــرت مــضــطــرة إلـــى اتــخــاذ 
القرارات وحدي وإعالة طفلن«، وتتألم كلما 
سألها ابنها األصغر عن مصير أبيه، وتشير 
الــســلــطــات هو  الــوحــيــد مـــن  إلـــى أن مطلبها 

العثور على زوجها حيًا أو ميتًا. 
وحقوق  للمواطنة  املغربية  الــرابــطــة  وتفيد 
اإلنـــســـان بــــأن عـــائـــات املــهــاجــريــن الــســريــن 
ــة الــــذيــــن اخـــتـــفـــوا خـــــال مــــحــــاوالت  ــاربــ ــغــ املــ
الــهــجــرة عــبــر قــــوارب املــــوت ســعــيــًا لــلــوصــول 
إلى أوروبا انطاقًا من املغرب أو الجزائر أو 
تونس أو ليبيا أو تركيا تعيش »واقعًا أليمًا 
في ظل غياب أجوبة تتعلق بمصير أبنائهم، 

على الــرغــم مــن مساعي بــلــدان أخــرى لكشف 
مصيرهم«.

السرين  املهاجرين  زال مصير عشرات  ومــا 
مــجــهــواًل، عــلــمــًا أن الــبــعــض مــنــهــم قـــد يــكــون 
. وقـــد يـــواجـــه املـــهـــاجـــرون الــســريــون 

ً
مــعــتــقــا

خطر املوت في أّي لحظة على أيدي مليشيات 

كانوا في عداد املفقودين، العام املاضي، أثناء 
مــحــاولــتــهــم الــهــجــرة الــســريــة عــبــر املــتــوســط 
واملـــحـــيـــط األطـــلـــســـي نــحــو أوروبــــــــا، أضــــاف: 
»تم اإلباغ عن وفاة أو فقدان 1924 شخصًا 
وســط البحر األبــيــض املــتــوســط وغــربــه، في 
حن لقي 1153 شخصًا حتفهم أو فقدوا على 
الطريق البحري لشمال غرب أفريقيا املؤدي 

إلى جزر الكناري«.
أعلنت  املــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/  وفــي 
مــقــتــل 3  عــن  الليبية  الــجــرائــم  منظمة رصـــد 
مهاجرين مغاربة كانوا محتجزين في مركز 
احتجاز للمهاجرين في منطقة املاية، شمال 
غرب ليبيا، وهو ما اعتبره حقوقي مغربي 
مجرد »غيض من فيض«. وقالت املنظمة في 
بــيــان، إنــهــا وثــقــت مقتل املــهــاجــريــن الثاثة، 
التعذيب  أن أحدهم توفي تحت  إلى  مشيرة 
في مطلع يناير/ كانون الثاني املاضي، فيما 
عزت وفاة الثاني إلى أسباب صحية من دون 
اإلشـــــارة إلـــى تــاريــخ أو ســبــب وفــــاة الــثــالــث. 
املـــهـــاجـــريـــن نقلت  الـــبـــيـــان أن جــثــث  أضـــــاف 

ــام، وقــــد حملت  ــعـ إلــــى مــســتــشــفــى الــــزهــــراء الـ
املنظمة »املجلس الرئاسي الليبي املسؤولية 
ــذه الــجــريــمــة  ــ ــــول هــ ــلـــة حــ ــكـــامـ ــيـــة الـ ــانـــونـ ــقـ الـ
وغــيــرهــا مــن االنــتــهــاكــات املــتــكــررة واملــروعــة 

ضد املهاجرين«.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــن املــركــز املــغــربــي لحقوق 
ــان أن »نـــحـــو مــائــتــي مــغــربــي غــرقــوا  ــســ اإلنــ
ــــرض الــــبــــحــــر مــــنــــذ شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر/  ــ فـــــي عـ
كــانــون األول املـــاضـــي، بــعــدمــا أبـــحـــروا نحو 
الــشــواطــئ اإليـــطـــالـــيـــة«، مــســتــنــكــرًا »تــقــاعــس 
املــواطــنــن خــارج أرض  الحكومة فــي حماية 
الحكومة  أن  إلى  السدراوي  الوطن«. ويشير 
املغربية مطالبة بالتدخل لدى الدول املعنية 
بــمــلــف املــهــاجــريــن الــســريــن، مــنــهــا إسبانيا 
والجزائر وتونس وليبيا، للكشف عن مصير 
املهاجرين املغاربة، مع تحمل املسؤولية في 
استرجاع الجثث وإعادة املحتجزين، ويلفت 
إلى أن منظمته تفكر في مراسلة الحكومات 
للمطالبة  اإلســبــانــيــة  والــحــكــومــة  املــغــاربــيــة 

بتسريع عودة هؤالء املفقودين إلى املغرب.

مسلحة أو شبكات إجرامية أو الغرق. ويقول 
وحقوق  للمواطنة  املغربية  الــرابــطــة  رئــيــس 
»الـــعـــربـــي  لـــإنـــســـان إدريــــــــس الــــــســــــدراوي، لــــ
الجديد«، إن هناك معطيات تؤكد أن العديد 
مــن الــشــبــاب املــغــاربــة وصــلــوا إلـــى إسبانيا 
واخــتــفــوا فـــي الــســجــون أو ســقــطــوا ضحايا 
شـــبـــكـــات االتــــجــــار بـــالـــبـــشـــر، فــــي حــــن أعــيــد 
مــهــاجــرون إلـــى بــعــض الــبــلــدان املـــجـــاورة من 

قبل خفر السواحل.
ويـــلـــفـــت الـــــــســـــــدراوي إلــــــى أنــــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن غـــيـــاب إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة حــــول عــدد 
املــهــاجــريــن الـــذيـــن اخــتــفــوا خــــال مــحــاوالت 
الــعــدد يبقى »كبيرًا  أن  إال  الــســريــة،  الــهــجــرة 
جـــــــدًا«، مـــوضـــحـــًا أن الــــظــــروف االجــتــمــاعــيــة 
والــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة لــفــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد ســاهــمــت فــي لــجــوئــهــم إلـــى الــهــجــرة 
السرية انطاقًا من املغرب. وكانت املفوضية 
قد  الاجئن  املتحدة لشؤون  السامية لألمم 
أعلنت في تقرير أصدرته في إبريل/ نيسان 
املــاضــي أن أكثر مــن 3000 شخص تــوفــوا أو 

لم يتمكن 
من تحقيق حلمه 

)Getty /جوان أمينغوال(
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المرح واللعب

الطبيعة الجميلة

الرياضات المائية

التسلية بال حدود 

مع اقتراب موسم الصيف، تبدأ العائالت في جميع أنحاء العالم، التخطيط لرحلة، 
يكــون محورهــا األساســي األطفــال. فالبحــث عــن ما يرضي األطفال مهمة شــاقة 
لألهــل، ألن خياراتهــم ليســت واضحــة تمامــا، كمــا أن األهــل يحتاجــون فــي الوقت 
نفســه إلــى االســترخاء، والهــدوء، واالســتمتاع بأوقاتهــم. لــذا إن كان أبناؤكــم فــي 
ســن املراهقــة أو الطفولــة، فهنــاك مجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة املائيــة التــي تبقي 
األوالد منشــغلني ومســتمتعني خالل إجازتهم، فيما يمكن لألهل أيضا الجلوس 
واالســترخاء بجانــب املســبح، أو حتــى ممارســة رياضــة ركــوب األمــواج. ولطاملــا 
كانت العطلة على شاطئ البحر األبيض املتوسط ركيزة لقضاء العطالت العائلية 

لسبب وجيه بالنسبة للعوائل في الكثير من البلدان العربية.

لألطفــال  الصديقــة  املــدن  أكثــر  مــن  واحــدة  لشــبونة،  البرتغاليــة  العاصمــة  تعــد 
والعائــالت. تصــف مديــرة موقــع Travel mad mum كاريــن نامــا، رحلتهــا برفقــة 
عائلتهــا إلــى البرتغــال، بأنهــا واحــدة مــن أكثــر الرحــالت متعة بالنســبة لهــا وألفراد 
أســرتها. وتنصــح متابعيهــا بزيــارة وســط البرتغــال الــذي يمزج بني أجواء التســلية 
في مدينة لشبونة ورحلة ثقافية وشاطئية مريحة في سينترا. في لشبونة تحديدًا، 
ومع وجود أكثر من 2300 متر مربع من مالعب مخصصة لألطفال يمكن للعائلة 
قضــاء عطلــة رائعــة. إذ تقــدم املنتجعــات الســياحية الكثيــر مــن النشــاطات، منها ما 
يتعلــق بممارســة الرياضــات املائيــة، وأخــرى تتعلــق بممارســة ألعــاب تفاعليــة، مــن 

ضمنها ألعاب الفيديو. وتحتوي املدينة على فندق »ليغو« الشهير.

فــي منطقــة مورزيــن الفرنســية، وهــي منطقــة 
يمكــن  األلــب،  جبــال  سلســلة  ضمــن  واقعــة 
للرحــالت.   نمــوذج جديــد  اكتشــاف  للعائــالت 
املنتجعــات  مــن  العديــد  املنطقــة علــى  تحتــوي 
الســياحية ذات التــراث الريفــي، إذ تضــم العديد 
بهــا،  مــزارع صغيــرة خاصــة  املنتجعــات  مــن 
ومجمــع ســباحة داخلــي وخارجــي، وبحيــرات 
األســماك،  لصيــد  مخصصــة  اصطناعيــة 
الخيــل، والطيــران  أنشــطة ركــوب  إلــى  إضافــة 
املظلــي وركــوب الدراجــات. يقدم نــادي األطفال 
حزما من وسائل الترفيه طوال شهري يوليو/

تتــراوح  الذيــن  لألطفــال  وأغســطس/آب  تمــوز 
أعمارهــم بــني 4 و12 عامــا، بمــا فــي ذلــك ورش 
العمــل اإلبداعيــة واأللعــاب األوملبيــة واألنشــطة 
املســرحية وألعاب املســبح والرياضــة املختلفة. 
املحيطــة  املنطقــة  توفــر  نفســه،  الوقــت  وفــي 
الصنوبــر  وغابــات  الجبــال  قمــم  بمورزيــن 
والبحيرات مع ممرات املشاة ومسارات املشي، 
الكتشــاف  لألهــل  رائعــة  فرصــة  فهــي  ولــذا 
الطبيعة، والتأمل. تصل تكلفة اإلقامة في الليلة 

الواحدة إلى نحو 270 دوالرًا.

تضــم منطقــة زاكينثــوس فــي اليونــان، واحــدًا مــن أكبــر املنتجعــات الســياحية املتخصصــة للعائــالت، إذ يعتبــر نــادي 
بيليجوني، مركزًا ترفيهيا أكثر من مجرد كونه فندقا يجمع أفراد العائلة. يقع املنتجع على ساحل منطقة زاكينثوس، 
وهــو محبــوب مــن قبــل األطفــال، والذيــن يمكنهم عمليا القيام بكل الرياضات املائية، واإلبحار وركوب األمواج شــراعيا 
والتزلج على املاء. وتشمل األنشطة األخرى الكرة الطائرة ورحالت القوارب الخالية من اآلباء، وتكون عادة تحت رقابة 
مشددة من عمال متخصصني في الفندق.  للرضع واألطفال الصغار، توجد حضانة كبيرة تضم العديد من األلعاب 
املائيــة، بينمــا يحصــل األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 12 عامــا علــى برنامج يتضمن أنشــطة مثل البحــث عن الكنز 
وصنــع الطوافــة. مــا يميــز هــذا املنتجــع، هــو أن املوظفــني فــي األســاس طالب جامعيون، مــا يجعل الرحلة أكثر شــبابية. 

تصل تكاليف اإلقامة إلى نحو 2250 دوالرًا ملدة أسبوع تقريبا.

فــي كرواتيــا، وبســبب موقعهــا الجغرافــي، فــإن التســلية قــد تكــون بــال حــدود. ففــي منطقــة دوبروفنيــك تقــع العديــد من 
املنتجعــات الســياحية، التــي تعــرف باملنتجعــات الفاخــرة والتــي تقــدم برامــج متخصصــة أو دورات للترفيــه ملدة أســبوع. 
تشمل نادي األطفال الخيالي أو كما يعرف باسم »املستكشفون« والذي يوفر لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني أربعة 
أشهر و11 عاما فرصة، الكتشاف العالم املليئ باملرح والحركة. تتنوع النشاطات بني البحث عن الكنز إلى التدريب على 
تحضير األطعمة البسيطة وصناعة الحلويات. وفي الوقت نفسه، يمكن للمراهقني اكتشاف عالم من الخيال واألنشطة 
املائيــة، بمــا فــي ذلــك التجديــف، واإلبحــار، والغــوص.  كما يتضمــن برنامج اإلقامة، القيام بــدورات تدريبية في كرة القدم 
واالســكواش والســباحة وكــرة الســلة ممــا يســاعد الطفــل علــى تعزيــز الكثيــر مــن املهارات. تصــل تكلفة اإلقامــة في هذا 

املنتجع نحو 600 دوالر في الليلة الواحدة على أساس مشاركة األسرة بجميع النشاطات.

سياحة

أفضل المنتجعات العائلية 
لالستمتاع بعطلة الصيف 

Tuesday 17 May 2022
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تطّهر من الوباء
سعيد المزواري

تنعقــد الــدورة الجديــدة )17 ـ 28 
 »

ّ
مايو/أيــار 2022( ملهرجــان »كان

الســينمائ فــي ظــرٍف اســتثنائّي، 
مــن توّجهــن، يتناقــض 

ّ
ــم علــى املنظ

ّ
ُيحت

أحدهمــا مــع اآلخــر، إلــى حــّد مــا: االحتفــال 
بالذكــرى الـــ75، بإعطائهــا زخمــًا احتفائيًا 
ُيحاكــي برامــج الــدورات التــي أحيــت هــذا 
النوع من الذكرى سابقًا، كما في الدورتن 
الـــ50 )7 ـ 18 مايو/أيــار 1997( والـــ60 )16 ـ 
27 مايو/أيــار 2007(؛ والعــودة إلــى نســق 
الدورات العادية، بالنسبة إلى عدد األفالم، 
 17 ـ   6( املاضيــة  الــدورة  ســّجلت  بعدمــا 
يوليو/تمــوز 2021( رقمــًا قياســيًا لألفالم 
برمجــة، بلــغ 150 فيلمــًا، للتعويــض عــن 

ُ
امل

علــن عــن إلغائهــا 
ُ
أ التــي  دورة عــام 2020، 

بســبب كورونــا، قبــل تنظيمهــا فــي صيغة 
رة )27 ـ 29 أكتوبر/تشرين األول(.

ّ
ُمصغ

ــص التدريجــي مــن 
ّ
 الســعي إلــى التخل

ّ
لعــل

تداعيــات فيــروس كورونــا الكارثيــة علــى 
وشــبح  الســينما،  وإنتــاج  قطــاع صناعــة 
عــدم انعقــاد املهرجــان للمــّرة الثالثــة فــي 
بــات، 

ّ
والتقل باملنعرجــات  الغنــّي  مســاره، 

ــات بــارزة، بــدءًا مــن تأسيســه 
ّ
ُيذّكــر بمحط

التربيــة  وزيــر  مــن  بمبــادرة   ،1939 عــام 
الوطنية والفنون الجميلة، الفرنســي جان 
ــل الحكومتــن، النازية 

ّ
زاي، كــردٍّ علــى تدخ

والفاشــية، في أملانيا وإيطاليا، في انتقاء 
أفــالم »مهرجــان فينيســيا الســينمائي )ال 
 انعكاســات بــوادر 

ّ
موســترا(« حينهــا. لكــن

 )1945 ـ   1939( الثانيــة  العامليــة  الحــرب 
االفتتاحيــة،  الــدورة  تنظيــم  دون  حالــت 

التي تأّجلت إلى عام 1946.
 للســينما 

ً
تدريجيــًا، يغــدو املهرجــان ِقبلــة

املدينــة  أجــواء  جاذبيــة  بفعــل  العامليــة، 
غيــر  وُمســاندة  الريفييــرا،  وشــطآن 
الغربيــة،  الســينما  أقطــاب  مــن  مشــروطة 
وعلــى رأســها أميركا، والوضــع االمتيازي 
وتقاليدهــا  للســينما  كمهــٍد  لفرنســا، 

»سينفيليا«. الراسخة في النقد والـ
كأهــّم  املهرجــان،  تكريــس  مســار  ــل 

ّ
يتخل

تحظــى  العالــم  فــي  ســينمائية  تظاهــرة 
األوملبيــاد  بعــد  صحافيــة  تغطيــة  بأكبــر 
وكأس العالــم لكــرة القــدم تواريــخ مهّمــة، 
منهــا ابتــكار »الســعفة الذهبية«، كأســمى 
الكبــرى  الجائــزة  لتعويــض  مكافــأة 
أول  إنشــاء  ثــّم  1955؛  عــام  للمهرجــان، 
ســوق لألفالم، لتســهيل معامالت صناعة 
الوطنيــة  االعتبــارات  وخفــض  الســينما؛ 
لجنــة  اعتمــاد  عبــر  األفــالم،  اختيــار  فــي 
انتقــاء فــي بدايــة ســبعينيات القــرن الـــ20، 
ألفــالم  لــة 

ّ
فض

ُ
امل الوجهــة   »

ّ
»كان ليصبــح 

كاإليطاليــن  الســينما،  مخرجــي  أملــع 
أنجلــو  ومايــكل  ينــي 

ّ
فيل فديريكــو 

أنتونيونــي، والســويدي إنغمــار برغمان، 
واإلســباني لويس بونويل.

ن »أسبوع النقاد« كأول قسٍم 
ِّ

عام 1962، ُدش
األولــى  األفــالم  يعــرض  للمهرجــان،  مــواٍز 
والثانيــة ملخرجيهــا. تــاله قســم »أســبوعا 
املخرجــن«، الــذي نشــأ بمبــادرة مــن بيــار 
مخرجــي  مجموعــة  عــن  دولــو،  هنــري 
الحــّرة«.  »الســينما  شــعار  تحــت  األفــالم، 
)انطلــق   »1968 »أيــار  أيضــًا محطــة  تبــرز 
حــن  هــا(، 

ّ
ظل فــي  املخرجــن«  »أســبوعا 

فــي صدمــٍة أجبرتهــم  ـ  مــون 
ّ
املنظ اكتشــف 

مايــو/  19 فــي  الـــ21  الــدورة  إيقــاف  علــى 
أيــار، قبــل موعــد انتهائهــا )10 ـ 24 مايــو/

ها، 
ّ
 املهرجان، على غرار فرنسا كل

ّ
أيار( ـ أن

يحتاج إلى دماء جديدة في شرايينه.
الحــدث  اكتســب  املوالــن،  العقديــن  فــي 
الفنــي األبــرز عامليــًا تموقعــًا ذكيــًا يــوازن، 

الضــروري  الرهــان  بــن  وصعوبــة،  ــة 
ّ
بدق

واألساسي على الجانب الفني، وطالئعّية 
هــذا  فــي  املهرجــان  يلعبــه  الــذي  الــدور 
الجانــب، بفضــل اختياراتــه وجوائــزه، مــن 
دون إغفال مسألة إفساح املجال أمام أفالٍم 
واإلنســانية  السياســية  القضايــا  تتنــاول 
بــات 

ّ
متطل ومراعــاة  العالــم،  تشــغل  التــي 

االحتفــاء  خــالل  مــن  اإلعالمــي،  االنتشــار 
أيضــًا،  الجماهيريــة  والســينما  بالنجــوم 
متمّيزًا بفضل ذلك عن »مهرجان فينيسيا 
)ال موســترا(«، املعروف بمنحه حّيزًا أكبر 
لألفــالم املتطّرفــة فــي النــوع والبحث، على 
برلــن  »مهرجــان  وعــن  ــكل، 

ّ
الش مســتوى 

الــوازع  تغليــب  اعتــاد  الــذي  )برلينالــه(« 
السياسي في اختياراته.

مهمــة  شــغل  الــذي  جاكــوب،  جيــل   
ّ

يظــل
أبــرز  عقديــن،  مــن  ألكثــر  العــام  املنــدوب 
بتركيــز  املهرجــان،  طبعــت  شــخصية 

ُبعدهــا  فــي  الســينما  علــى  اختياراتــه 
الكونــي املنفتــح علــى العالــم بأســره، بمــا 
فــي ذلــك البلــدان الصغيــرة، وعبــر تســليط 
األضواء على املمثلن واملخرجن أكثر من 

املنتجن والسياسين.
منــح  عــادة  مــع  طــع 

َ
الق بــدأ  جاكــوب،  مــع 

مــن  لشــخصيات  التحكيــم  لجنــة  رئاســة 
حريــة  وســاند  الســينما-  مهنــة  خــارج 
تعبير املخرجن- وإعطائهم فرصة عرض 
أفالمهــم املمنوعــة فــي بلدانهــم األصليــة، 
ها تنتقد أنظمة سلطوية أو ُمضطِهدة. 

ّ
ألن

دة، كابتكار  خذ قرارات جريئة وُمجدِّ
ّ
كما ات

جائــزة »الكاميــرا الذهبيــة«، التــي تكافــئ 
فتحهــا  قــرار  وخاصــة  أول،  فيلــم  أفضــل 
 األقسام، في محاولة لسحب قليٍل 

ّ
على كل

الجديــدة  املواهــب  اكتشــاف  أســبقية  مــن 
ُيحــِدث،   

ْ
أن قبــل  النقــاد«،  »أســبوع   مــن 

الخــاص،  الثانــوي  قســمه   ،1978 عــام 

أفــالٍم أكثــر  باســم »نظــرة مــا«، الســتقبال 
هشاشــة وخصوصيــة مــن تلــك املتواجــدة 
فــي املســابقة الرســمية، أغلبهــا ملخرجــن 
أمــاٍن،  شــبكة  مــن 

ّ
املنظ تمنــح  مبتدئــن، 

 عــدد ممكــن مــن األفــالم 
ّ

أقــل إفــالت  تتيــح 
لتقليــد منافســة  وفــاًء  الفارقــة واملتفــّردة، 
الجناحــن  بــن  معلنــة  وغيــر  شــديدة 
الرســمي واملــوازي للمهرجــان، تصــّبـ  فــي 

نهاية املطاف ـ في مصلحة هذا األخير.
مه 

ّ
تســل عنــد  ـ  بــع 

َ
فط فريمــو،  تييــري  أّمــا 

اختيــاره  قبــل   ،2003 عــام  الفنيــة  اإلدارة 
 »

ّ
مندوبًا عامًا منذ عام 2007ـ  برمجة »كان

أهّمهــا  قويــة،  »ســينفيلية«  باختيــارات 
 ،2002 عــام   كالســيك« 

ّ
»كان فقــرة  تدشــن 

فالقت نجاحًا وإقبااًل كبيرين، ثم إعطاؤه 
وأفــالم  التحريــك  لســينما  أكبــر  مكانــة 
رة 

ّ
ُمتجــذ ـ  أفــالٍم  لــت بحصــول 

ّ
تكل النــوع، 

فــي مقاربــة النــوع الفيلمي ـ على »الســعفة 
الذهبية«، في األعوام األخيرة. كما حرص 
أهــّم،  حّيــزًا  الوثائقــي  الفيلــم  منــح  علــى 
بإنشاء جائزة »العن الذهبية«، بالتعاون 

مع جولي برتوتشيلي، عام 2015.
مــن  كذلــك   

ّ
كان مهرجــان  تاريــخ   

ُ
يخــل لــم 

حــوادث وفضائــح وقــراراٍت، مــألت اإلعالم 
وشــغلت الصحافــة، ُمســاهمة فــي إشــعاع 
 أكثر أشــكال 

ّ
الحدث وذيعان صيته. ولعل

الجــدل ثباتــًا ذاك الــذي يتلــو اإلعــالن عــن 
جوائزه، فتختلف حّدتها من مجّرد خالف 
ها في الجوائز، إلى 

ّ
على األفالم ومدى حق

أو  باالنحيــاز،  اللجنــة  هامــاٍت ألعضــاء 
ّ
ات

ــى تضارب 
ّ
تغليــب املصلحــة الذاتيــة، وحت

إلــى  امتــّد  األخيــر  هــام 
ّ
االت هــذا  املصالــح. 

 جديدة 
ً
انتخــاب إيريــس كنوبلــوك رئيســة

للمهرجــان، خلفــًا لبيــار لوســكور، ابتــداًء 
الفــرع  ترؤســها  بحكــم  الـــ76،  الــدورة  مــن 
 Warner Brothers ملجموعــة  الفرنســي 
جديــدة  تحّديــات  عامــًا.  لـــ15  األميركيــة، 
فريمــو،  ـ  كنوبلــوك  الثنائــي  ســيواجهها 
بــن  املناصفــة  نقــاش  تجــّدد  أّولهــا 
الجنســن فــي ظــل حــراك نســوي تتوســع 
والصيغــة  املجتمعيــة،  آثــاره  وتتشــعب 
علــى  الحــرص  يأخذهــا   

ْ
أن ينبغــي  التــي 

رفــع التمثيــل النســائي، مــن دون اإلضــرار 
ثــم  الجــودة؛  وشــرط  الفنــي  باملســتوى 
عــادات  تعرفهــا  التــي  العميقــة  التغّيــرات 
 
ً
مانحــة األخيــرة،  األعــوام  فــي  شــاهدة، 

ُ
امل

العــرض  ملنّصــات  أكبــر  ونفــوذًا   
ً
ثقــال

املكانــة  الجــدل حــول   
ً
قــي، ومؤّججــة

ّ
التدف

منــح لهــا فــي املهرجــان، 
ُ
 ت

ْ
التــي ينبغــي أن

بعد إصرارها على تجاهل شرط الخروج 
فــي الصــاالت حتــى يتــّم انتقاؤهــا، وحــزم 
مجلــس إدارة املهرجــان فــي عــدم التنــازل 
عــن هــذا الشــرط. متغّيــرات عصــر جديــد، 
مــن  أكثــر  عليهــا   

ّ
يــدل مــا  هنــاك  ليــس 

الشــراكة التــي تــّم عقدهــا مع »تيــك ـ توك«، 
لتقديــم محتويــات مــن يوميــات املهرجــان 

وكواليســه إلى املشــتركن في الشبكة.
جســور  تحــت  قــت 

ّ
تدف كثيــرة  ميــاٌه 

حفاظــًا  إنشــائه،  فكــرة  منــذ  املهرجــان، 
تنامــي  فــي مواجهــة  اإلبــداع  علــى حريــة 
املاضــي،  القــرن  منتصــف  منــذ  الفاشــية، 
تجــد  حيــث  هــذه،  الـــ75  الــدورة  إلــى 
الســينما نفســها فــي مفتــرق طــرق ُمحّيــر، 
ومتغّيــرات عصــٍر تهــّدد بالعصف بطقس 
املشــاهدة الجماعيــة في الصــاالت، الواقع 
 

ٌ
فــي قلب تصّورهــا الفني والجمالي. جدل

 ،»
ّ
ــم، ســيكون مهرجــان »كان شــائك وُمقسِّ

مــن دون شــّك، مســرحًا لــه فــي األســبوعن 
األخيريــن مــن الشــهر الحالــي، وســتلعب 
وهويــة  الجديــدة  الــدورة  هــذه  نتائــج 
الفائزين، ومخَرجات نقاشــاتها، دورًا في 

تشــكيل معالم ســينما القرن الـ21.

يغدو »كاّن« ِقبلًة 
للسينما العالمية بفعل 

جاذبية أجواء المدينة

يوازن المهرجان بين 
الرهان على الجانب الفني 

وذلك السياسي

تنطلق اليوم الدورة 75 من مهرجان كاّن السينمائي. ومن المتوّقع أن يحتفي صنّاع السينما 
حول العالم هذه السنة بالفعالية الفنية العريقة، وسط محاوالت واضحة للخروج من تبعات 
فيروس كورونا وتأثيره الكارثي على قطاع صناعة األفالم في أوروبا وحول العالم. في ما 

يلي ملف نجوب فيه على تاريخ المهرجان وعلى برنامج هذه السنة

منوعات

مهرجان كاّن

)Getty / دورة تسعى  إلى التحرر من كورونا وآثارها على السينما )آرنولد جيروكي
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مهرجان  ُيعِلن  لــم  اللحظة،  ى 
ّ
حت

ــــي، عــن  ــدولــ ــ  الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــ
ّ
كـــــــان

اســتــثــنــائــي  أو  ــفــــال خــــــاص  ــتــ احــ
عـــلـــن عن 

ُ
ــه الـــــ 75. االحـــتـــفـــال، الـــــذي أ بــــدورتــ

االســتــعــداد لــه قبل ثــالثــة أعـــوام، تــحــّدث عنه 
تــيــيــري فــريــمــو، املـــنـــدوب الـــعـــام لــلــمــهــرجــان، 
باقتضاٍب، في املؤتمر الصحافي )14إبريل/
بحاضر  ــه سُيحتفى 

ّ
إن  

ً
قائال  ،)2022 نيسان 

ـــه 
ّ
بــمــاضــيــه؛ وإن لــيــس  املــهــرجــان ومستقبله، 

م نــشــاطــات ونــــدوات عـــّدة، تــتــأّمــل في 
ِّ
سُينظ

ــتــغــيــرات 
ُ
 امل

ّ
مــســتــقــبــل الــفــن الـــســـابـــع، فـــي ظــــل

الــجــاريــة. لــم ُيــضــف فــريــمــو شيئًا عــلــى هــذا، 
ق بهذا 

ّ
ولم يصدر عن املهرجان أي بياٍن يتعل

الــشــأن. ربــمــا، تتكشف األمــــور تــدريــجــيــًا في 
الدورة الجديدة )17 ـ 28 مايو/أيار 2022(.

مــســؤولــو املــهــرجــان، الــــذي تنعقد دورتــــه الـــ 
75 بــعــد 10 أشــهــر فــقــط عــلــى انــتــهــاء الـــدورة 
السابقة )6 ـ 17 يوليو/تموز 2021(، يأملون 
، عــودة 

ً
ــن الـــدورة الــجــديــدة، فــعــال

ّ
ــدش

ُ
 ت

ْ
فــي أن

خاّصة  طبيعتها،  إلــى  السينمائية  الــحــيــاة 
ـــه ال يــوجــد، إلــى اآلن، مــا ُيشير إلــى فرض 

ّ
أن

أّي إجراءات احترازية مرتبطة بكورونا، رغم 
 الــعــالــم يــحــتــاج إلـــى سنتني 

ّ
قـــول فــريــمــو إن

آثــار الوباء. أيضًا،  ليتعافى بشكل كامل من 
 تمتلئ السجادة الحمراء، 

ْ
ع إلى أن

ّ
هناك تطل

 الشركات 
ّ
ُمجّددًا، بالنجوم واملشاهير، مع أن

األميركية الكبرى تترّدد كثيرًا في الحضور، 
وباألزمة  الجائحة،  بتبعات  ق 

ّ
تتعل ألسباٍب 

االقتصادية الحالية، وباالضطراب الحاصل 
في أسواق التوزيع السينمائي.

في املسابقة الرسمية للدورة الـ75، هناك 21 
أفـــالم من  فيلمًا، تــتــنــّوع بشكل كــبــيــر. هــنــاك 
رومانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان 
وإيــران  وبلجيكا  وإيطاليا  والسويد  وكــنــدا 
ــيـــا وبــولــنــدا وإســبــانــيــا، مــنــهــا أربــعــة  وروسـ
فـــائـــزيـــن، ســابــقــًا، بالسعفة  ــــالم ملــخــرجــني  أفـ
الذهبية، وبجوائز مختلفة. خمسة من هذه 
األفـــــــالم ملـــخـــرجـــات. مـــخـــرجـــون ومـــخـــرجـــات 
 في 

ّ
عديدون اختيرت أفالم سابقة لهم ولهن

تظاهرة »نظرة ما«.

فائزون
هناك األخوان البلجيكيان لوك وجان ـ بيار 
الــفــائــزان بــأغــلــب جــوائــز املــهــرجــان:  داردن، 
سيناريو  وأفــضــل  الــكــبــرى،  التحكيم  لجنة 
إلــى سعفتني ذهبيتني.  وإخـــراج، باإلضافة 
تدور  ولوكيتا«،  »تــوري  أحــداث جديدهما، 
ني، 

َ
في بلجيكا، مع وصول فتى وفتاة ُمراِهق

بعد سفٍر لهما بمفردهما إلى أفريقيا. ُيبرز 
دت صداقتهما، في مواجهة 

ّ
الفيلم كيف توط

ظروٍف قاسية في منفاهما األوروبي.
السعفة  بجوائز  الفائزين سابقًا  من  أيضًا، 

يهتّم »أسبوع النقاد« 
باألفالم األولى والثانية 

للمخرجين

2223
منوعات

 يكون في النتاج شيء من الجديد، 
ْ
املهني، وأن

ــًا.  ــيــ ، ســيــنــمــائــيــًا وجــمــالــيــًا ودرامــ
ّ

عــلــى األقـــــــل
 خـــيـــاراٍت كثيرة 

ّ
تـــؤّكـــد أن الــســابــقــة  الــــــدورات 

ــديـــدون يــخــتــبــرون  ، فــســيــنــمــائــيــون عـ
ٌ
صـــائـــبـــة

النقاد«،  »أسبوع  األولى/الثانية في  الخطوة 
قبل وقٍت، قصير أو طويل، على إثباٍت حضوٍر 
د، في اشتغاالٍت  عميق ومهّم ومختلف وُمجدِّ
 على التأّمل والتفكير 

ّ
تفرض أسئلتها وتحث

بــهــا، وتــمــنــح ُمــتــعــًا عــنــد ُمــشــاهــدتــهــا: كريس 
ماركر، برناردو برتولوتشي، فيليب كوفمان، 
ــــرزاق  ــد، مـ ــوالنــ ــــان أوْســـــتـــــاش، أنــيــيــســكــا هــ جـ
عـــلـــواش، ألــيــخــانــدرو غــونــزالــيــس إيــنــاريــتــو، 

ِوي، جاك أوديار، وآخرين ُكثر.
ُ
غاسبار ن

ـ 27 مـــايـــو/أيـــار 2022(  الـــــ61 )20  ــــدورة  الـ فــي 
طويلة  أفــالم  سبعة  هناك  النقاد«،  »أسبوع  لـ
إلــى فيلمي  أفــالم قصيرة، باإلضافة  وعــشــرة 
االفــتــتــاح )»عــنــدمــا تنتهي مــن إنــقــاذ العالم« 
)»ُســـِه  والــخــتــام  ــُبــرغ( 

ْ
أيــزن لألميركي جيسي 

لــلــكــوريــة الجنوبية جــولــي جــونــغ(.  الــتــالــيــة« 
هــنــاك أيــضــًا فــيــلــمــان طـــويـــالن ُيـــعـــرضـــان في 
ــة«، هـــمـــا: »قـــطـــرة مـــن ذهـــب«  »حـــفـــالت خــــاصــ
ــِلـــمـــان كـــوجـــيـــتـــوري، و»الــجــمــيــع  لــلــفــرنــســي ْكـ
« للفرنسية ســيــلــني دوفــــو؛ و3 

ّ
ُيــحــّبــون جــــان

أفـــــالم قـــصـــيـــرة: »آمــــــو« لــلــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
غــونــزالــيــس،  يـــان  لــلــفــرنــســي   Hideousو ــرا،  ــ ـ

ْ
غ

باريس ـ العربي الجديد

بداية  فــي  لتقديمه،  النقاد«  »أســبــوع  اختيار 
الدورة الـ75 )17ـ  28 مايو/أيار 2022( ملهرجان 
 السينمائي، متأتٍّ من أسباٍب عّدة، أّولها 

ّ
كان

في  البرنامج/املسابقة،  هــذا  بأهمية  ل 
ّ
متمث

ف فئة أولى، الهتمامه )أسبوع 
َّ
مهرجان ُمصن

والثانية ملخرجني/ األولـــى  بــاألفــالم  الــنــقــاد( 
 الــبــرنــامــج/

ّ
مــخــرجــات مـــن دول الــعــالــم. كــــأن

تحكيم،  لــجــنــة  تمنحها  جــوائــز   3( املــســابــقــة 
 إلــى 

ٌ
أحــدهــا خـــاّص بالفيلم الــقــصــيــر( مــدخــل

ــنـــاعـــة واقـــتـــصـــادًا  ــنـــمـــائـــّي، صـ ــيـ املـــشـــهـــد الـــسـ
ـــًا وثــقــافــة. أهــمــيــتــه تــتــضــاعــف الرتــبــاطــه 

ّ
وفـــن

السينمائيني«،  للنقاد  الفرنسي  »االتــحــاد  بـــ
وجعله  عــلــيــه،  واإلشــــــراف  بتنظيمه  ــف 

َّ
ــكــل

ُ
امل

 
ّ

، من راهــٍن، لعل
ً
مــرآة تعكس شيئًا، ولو قليال

بعضه يكون تأسيسًا الشتغاالٍت سينمائية 
دة. التعريف الرسمي به واضٌح  جديدة، وُمجدِّ
الـــ15 )7  الـــدورة  صر: منذ تأسيسه في 

َ
وُمخت

يجهد  لــلــمــهــرجــان،   )1962 مــــايــــو/أيــــار   23 ـ 
»أسبوع النقاد« في اكتشاف املواهب الجديدة 
مسائل  يقول  هــذا  السينمائية.  الصناعة  في 
 منضو في الفئة األولــى، يهتّم 

ٌ
عــّدة: مهرجان

في كشف نتاجاٍت سينمائية الفتة لالنتباه، 
ـــع، وُمـــثـــيـــرة 

ّ
ــت ــمـ ــتـ ضـــة لـــلـــُمـــشـــاهـــدة والـ ومـــحـــرِّ

لنقاشاٍت مختلفة؛ هذا املهرجان نفسه، املهتّم 
ــًا، من  ــعـ ــوزيـ بــالــســيــنــمــا صــنــاعــة وتــــجــــارة وتـ
والــدرامــّي والفني فيها،  الجمالّي  إغفال  دون 
أحد  ملمارسة  حــّيــزًا  السينمائي  للنقد  يمنح 
البحث  والصحافية:  الثقافية  مهنته  جوانب 
بمخرجني/مخرجات،  هنا  ل 

ّ
يتمث عن جديٍد، 

 
ْ
أن أي  مـــزدوج:  الجديد هنا  مــا.  لديهم جديد 
ــة فـــي بـــدايـــة مــســاره  يـــكـــون املـــخـــرج/املـــخـــرجـ

بـــــيـــــرس.   جـــــــــــــوزف  ــــي  ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ  Scaleو 
ــُبـــرغ ُيـــصـــّور كــومــيــديــا عــاطــفــيــة، عـــن أمٍّ  ـ

ْ
ــزن أيـ

 شـــيٍء ضــدهــمــا، بينما 
ّ

كـــل  
ّ
أن وابــنــهــا، يظهر 

ــر بـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــثـ ــ يـــشـــبـــه أحــــدهــــمــــا اآلخــــــــــر، أكـ
اهــتــمــامــهــمــا بـــاالعـــتـــراف بـــهـــذا الــتــشــابــه. أمــا 
ــِه، الــتــي  ــ جـــونـــغ، فـــتـــروي حــكــايــة الــتــلــمــيــذة ُسـ
تختار تدريبًا مهنيًا عمليًا، بهدف الحصول 
مركز  في  التمارين  فتبدأ  على وظيفة جيدة، 
ــانـــي ضــغــوطــًا  ــعـ ــعـــد وقــــــــٍت، تـ لــــالتــــصــــاالت. بـ
ملة 

َ
إلى درجــة غير ُمحت املهنة،  كبيرة بسبب 

فتموت.  مثلها،  ثانوية  تلميذة  إلــى  بالنسبة 
، التي لها جانب مشترٌك 

ّ
قة أوه يوو ـ ِجن

ِّ
املحق

مع ُسِه، تبدأ تحرياتها ملعرفة كيفية موتها.
فــي »قــطــرة مــن ذهـــــٍب«، يمتلك رمــســيــس )35 
عامًا( مركزًا لالستبصار في باريس. متالعٌب 
وذكــــّي وشـــاعـــٌر إلـــى حـــّد مـــا، يــؤّســس »شــركــة 
مواساة« متينة وفاعلة. ذات يوم، يصل أوالٌد 
 في 

ً
ــكــون، لــعــيــشــهــم طـــويـــال

ّ
ُمــــراوغــــون ومــحــن

شــوارع طنجة، فُيهّددون عمله وُيثيرون فيه 
 ،

ّ
قلقًا وارتباكًا. أّما سيلني دوفو، فتختار جان

ها تكره 
ّ
املرأة التي ُيحّبها الجميع، دائمًا، لكن

السفر  وعليها  بالديون،  ُمثقلة  فهي  نفسها، 
ة والدتها، املتوفاة قبل 

ّ
إلى لشبونة لبيع شق

عــاٍم. في املــطــار، تلتقي جــان زميال قديما في 
الليسيه. فهل تتبّدل حياتها؟

ـــه ال شـــيء، 
ّ
فـــي »آمـــــو« هـــنـــاك عـــالـــٌم يـــبـــدو كـــأن

وهـــنـــاك كــائــنــان حـــّيـــان يـــبـــدوان كــأنــهــمــا غير 
بــاآلخــر. مع  أحدهما  لتواصل  إاّل  مــوجــوَديــن 
يـــان غــونــزالــيــس، ُيــلــّبــي أولــيــفــر ســمــيــث، نجم 
»بــــوب«، دعــــوة إلــــى املـــشـــاركـــة فـــي بــرنــامــج  الـــــ
إلى رحلة  تلفزيوني حــوارّي، يتحّول سريعًا 
)فيلٌم  والــــدّم  والــعــار  بــالــحــّب  مليئة  سريالية 

ف من 3 فصول(. 
ّ
قصير مؤل

»أسبوع النقاد«... اختبار الخطوات األولى

في مهرجان كاّن، 
تضم المنافسة هذا العام 

خمس مخرجات، في 
مقابل أربع في نسخة
2021، ما يشكل رقمًا 

قياسيًا للتظاهرة
التي  الرسمية  املسابقة  في  مع خمس مخرجات 
تضم 21 فيلمًا، يواجه مهرجان كان السينمائي 
هذا العام أيضًا صعوبة في اإليفاء بوعده بلوغ 
املـــســـاواة بــني الــجــنــســني فــي هـــذا الـــحـــدث، فــي ما 
يعزوه املنظمون إلى هيمنة الذكور على القطاع 
الــســيــنــمــائــي. لــكــن كــمــا حــصــل فــي الــعــام الــفــائــت، 
الــــذي شــهــد تــتــويــج الــفــرنــســيــة جــولــيــا دوكــورنــو 
بــالــســعــفــة الــذهــبــيــة، لــتــصــبــح ثــانــي مــخــرجــة في 
تاريخ مهرجان كان تنال هذه املكافأة األعلى، فإن 
املــخــرجــات، خصوصًا  مــن  نسخة 2022 ال تخلو 

في الفئات املوازية.
الــعــام خمس مــخــرجــات، في  تضم املنافسة هــذا 
مــقــابــل أربــــع فـــي نــســخــة 2021، مـــا يــشــكــل رقــمــًا 
واملخرجة  املمثلة  وستقدم  للمهرجان.  قياسيًا 
فاليريا بروني تيديشي، البالغة 57 عامًا، فيلمها 
تحمل  الــتــي  املـــســـرح  كــلــيــة  عـــن   Les Amandiers
كلير دوني  املخرجة  تنافس  االســم عينه. كذلك، 
الكبرى في املهرجان  )76 عامًا( لحصد الجائزة 
مع فيلمها »ســتــارز أت نــون« الــذي تم تصويره 
فرنسية  مخرجة  وتــشــارك  الوسطى.  أميركا  في 
الذهبية، وهي  السعفة  على  املنافسة  في  أخــرى 
فيلمها  املولودة سنة 1986، مع  ليونور سيراي 
الثاني Un petit frere الذي يتابع قصة عائلة من 
املاضي  الــقــرن  ثمانينيات  نهاية  مــن  املهاجرين 
أيــامــنــا هـــذه. كما ستقدم األمــيــركــيــة كيلي  حتى 

ريتشارت )58 عــامــًا(، وهــي مــن األســمــاء الــبــارزة 
آب« عن  فيلمها »شوينغ  املستقلة،  السينما  في 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لــفــنــانــة تــجــســد دورهــــا ميشال 
البلجيكية  أيـــضـــًا  املــنــافــســة  وتــشــمــل  ويــلــيــامــز. 
شارلوت فانديرميرش البالغة 38 عامًا، عن فيلم 
Les huit montagnes الذي شاركت في إخراجه مع 

فيليكس فان غرونينغن.
فإن  األخـــرى،  الكبرى  للمهرجانات  بالنسبة  أمــا 
تــحــقــيــق املـــســـاواة الــعــدديــة بـــني الــجــنــســني ليس 
أيلول/سبتمبر،  ففي  أيــضــًا.  البديهية  باملسألة 
اخـــتـــار مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة خــمــســة أفــــالم تحمل 
ــــل 21 فــيــلــمــًا. وحــــده  تـــوقـــيـــع مـــخـــرجـــات مــــن أصـ
إذ  أفضل،  أداًء  السينمائي حقق  برلني  مهرجان 
ضمت نسخته األخيرة في فبراير/ شباط 2022 
سبعة أفـــالم فــي املــنــافــســة مــن تــوقــيــع مخرجات 
مـــن أصــــل 18. وأســـــوة بــمــا حــصــل فـــي مــهــرجــان 
كان، فازت امرأتان، هما الفرنسية أودري ديوان 
واإلسبانية كارال سيمون، بالجائزتني الكبريني 

لهذين املهرجانني.
وال يقتصر مهرجان كان السينمائي على املسابقة 
النقاد الذي يسلط الضوء  الرسمية. ففي أسبوع 
الروائية  األفـــالم  بــني  مــن  الشباب،  املخرجني  على 
األحد عشر املختارة، خمسة هي من إخراج نساء. 
الـــوضـــع عــيــنــه يـــســـري عــلــى فــعــالــيــات أســبــوعــي 
املخرجني التي يحمل 11 من أفالمها الـ23 توقيع 
طــلــقــت عــام 

ُ
مــخــرجــات. وتــهــدف هـــذه الــفــئــة الــتــي أ

1969 إلى اكتشاف أفالم املؤلفني الشباب وتوجيه 
ــبـــدأ هــذه  ــمـــال مــخــرجــني مـــعـــروفـــني. وتـ تــحــيــة ألعـ
الــفــعــالــيــات هــــذا الـــعـــام بــتــســلــيــم جـــائـــزة »الــعــربــة 
الــذهــبــيــة« لــلــمــخــرجــة كــيــلــي ريــتــشــارت. ومـــن بني 
األعــمــال املختارة  The Super 8 Years، أول أفالم 
املــؤلــفــة آنـــي إرنــــو الــتــي شــاركــت فــي إخـــراجـــه مع 
 One Fine ابنها دافيد، أو فيلم ميا هانسن لوف

Morning مع ليا سيدو وميلفيل بوبو.
)فرانس برس(

من فيلم The Woodcutter Story )الموقع اإللكتروني لـ»أسبوع النقاد«(

في المسابقة 
الرسمية للدورة 

الـ75 لمهرجان كاّن 
السينمائي، يشارك 

21 فيلمًا؛ من رومانيا 
وفرنسا وكوريا 
الجنوبية واليابان 

وكندا والسويد 
وإيطاليا وبلجيكا، 

وغيرها

المساواة العددية بين 
الجنسين ليست بديهية

فنون وكوكتيل

ــل ســـيـــنـــاريـــو وإخـــــــــراج،  ــ ــــضـ ــة، وأفـ ــيــ ــبــ الــــذهــ
ـــشـــارك 

ُ
الـــرومـــانـــي كــريــســتــيــان مــونــجــيــو، امل

يــحــضــر  ــعــــادة،  ــالــ كــ إن«.  إم.  »آر.  بـــجـــديـــده 
تــاريــخ رومــانــيــا املــعــاصــر، مــن خــالل التأّمل 
قبل معرفتهم،  بآخرين  االرتباط  كيفية  في 
واملـــخـــاوف  املـــجـــهـــول،  إزاء  األفـــعـــال  وردود 
النادر  اإلحساس  ومــدى  البدائية،  والغرائز 
.
ٌ
ا يؤمن به املرء حقًا أمٌر آمن  التعبير عمَّ

ّ
بأن

مــن األعــمــال املــنــتــظــرة: »وســيــط«، للياباني 

ف تصويره أكثر من مرة 
ّ
الُحزن«، الذي توق

في العامني املاضيني، بسبب كورونا. الفيلم 
كوميديا سوداء، تدور أحداثه في عالم املال 
واألثرياء، ويتمحور حول زوجني مشهورين 
ــاء وعــروضــهــا، ُيـــدعـــوان إلــى  ــ فــي عــالــم األزيـ
رحلة بحرية فاخرة لألثرياء، فيرصد الفيلم 

ما يحدث لهما من مالبسات.
 تمتلئ السجادة الحمراء، 

ْ
ع إلى أن

ّ
هناك تطل

ُمجّددًا، بالنجوم واملشاهير.

هــيــروكــازو كـــوري إيـــدا، الــفــائــز بسعفة عام 
2018 عــن »ســارقــو املــتــاجــر«. ترتكز أحــداث 
ــًا  ــعــ ــ

َّ
ــده عـــلـــى شـــخـــصـــيـــاٍت تـــضـــع ُرض ــ ــديـ ــ جـ

فـــــي صــــنــــاديــــق ُمـــخـــصـــصـــة لـــــذلـــــك، خـــــارج 
املستشفيات، من دون الكشف عن هويتهم، 
يهم مــن آخـــريـــن، أو رعــايــتــهــم من 

ّ
لــيــتــّم تبن

ُمؤّسسات ُمتخّصصة.
الفائز  أوستلوند،  روبــن  السويدي  ُينافس 
بسعفة عام 2017 عن »املربع«، بفيلم »ُمثلث 

مخضرمون
ِيــــــِغــــــي ســـكـــولـــيـــمـــوفـــســـكـــي )وفــــــقــــــًا لــلــنــطــق 
ــال جـــائـــزتـــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم  ــ ــنـــدي( نـ ــبـــولـ الـ
ــــوء  و»ضـ  )1978( »الـــصـــيـــحـــة«  عــــن  الـــكـــبـــرى 
الــــذي  »إيــــــــو«،  جــــديــــده  مــــع   .)1982( الـــقـــمـــر« 
يــجــمــع بـــني الــــدرامــــا والــكــومــيــديــا الـــســـوداء، 
يطمح املخرج )84 عامًا( إلى تتويج مسيرته 
ــوال  بــالــســعــفــة الــذهــبــيــة. يــرصــد الــفــيــلــم األحــ
ُيصادف  حمار،  بعينّي  عاصرة 

ُ
امل األوروبية 

أناسًا طّيبني وأشـــرارًا، ومواقف  في رحالته 
وخبرات ُمؤملة وُمضحكة.

ــن الـــكـــبـــار  ــ ــد كــــرونــــنــــبــــرغ مــ ــيــ ــفــ الــــكــــنــــدي ديــ
عودة  املستقبل«  »جرائم  جديده  نتظرين. 

ُ
امل

إلى أعماله التي تمزج الخيال العلمي بالرعب 
والدراما العميقة. موضوعه االنطالق صوب 
ــم فــيــه الــبــشــريــة الــتــكــّيــف مع 

ّ
مــســتــقــبــٍل، تــتــعــل

محيطها االصطناعي والتكنولوجي املتطّور 
إلى ما وراء حالتهم  البشر  للغاية، ما ينقل 

ويتغّير  مسوخ،  إلــى  ويتحّولون  الطبيعية، 
تكوينهم البيولوجي. فيلم يسعى كروننبرغ 
به إلى الحصول على السعفة الذهبية، بعد 
الخاصة  التحكيم  لجنة  بجائزة  فــوز سابق 

.Crash عام 1996، عن
بعد نحو 10 أعوام، ُيشارك األميركي جيمس 
غراي في املسابقة الرسمية، للمّرة الخامسة 
فــي تــاريــخــه املــهــنــّي، بفيلمه الـــدرامـــّي »زمــن 
الــقــيــامــة« )تمثيل أنــتــونــي هــوبــكــنــز(. غـــراي، 
الذي لم يفز بأّي جائزة من املهرجان، يتناول 
فــي جــديــده ُمــالبــســات نــشــأة صــبــي فــي حــّي 
ـــ20،  فــي نــيــويــورك، فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن الــ
ُمــراَهــقــتــه، بــعــيــدًا عن  مستلهمًا أحـــداثـــه مــن 
كما  والفضاء،  والفانتازيا  الخالص  الخيال 

في آخر أفالمه »أد أستر« )2019(.
عاصرين، 

ُ
امل اإليطاليني  املخرجني  أهــم  أحــد 

ــيــــف الـــــــدائـــــــم فــي  مــــــاريــــــو مــــــارتــــــونــــــي، الــــضــ
»مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي«، يــعــود 
بــعــد 24 عــامــًا، بجديده   »

ّ
ــان إلـــى مسابقة »كــ

»حنني«. كغالبية أفالمه، تدور أحداث جديده 
إلى  البطل  يعود  رأســـه:  نابولي، مسقط  فــي 
في  أمضاها  عامًا   45 بعد  القديمة،  منطقته 
الـــشـــرق األوســـــط وأفــريــقــيــا، لــرعــايــة والــدتــه 
املــــريــــضــــة، الــــتــــي تـــحـــتـــضـــر. يــلــتــقــي صــديــق 

املاضي، الذي أصبح مجرمًا.
غادرة«، 

ُ
هناك فيلٌم منتظر، بعنوان »قرار امل

ــنـــوبـــي الـــــبـــــارز بـــــــارك تــشــان  ــلــــكــــوري الـــجـ لــ
ــــوام عــلــى آخــر  ــقــه بــعــد 5 أعـ

ّ
 ووك، الــــذي حــق

»قــــرار  فـــي   .)2016( »الــــخــــادمــــة«  لــــه،  فــيــلــٍم 
ــّمــــة جــبــل،   مــــن قــ

ٌ
ـــــــغـــــــادرة«، يـــســـقـــط رجـــــــل

ُ
امل

ـــق املــــســــؤول زوجـــة 
ّ
ــق ـــحـ

ُ
ــمــــوت. يــلــتــقــي امل ويــ

الرجل امليت. بينما تدور الشبهات حولها، 
مًا بها.

ّ
ق نفسه مهت

ّ
حق

ُ
يجد امل

ــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وفـــــي ثــالــث  لـ
ُمــشــاركــة لــه فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة، ينافس 
»زوجــة  بـــ سيريبرينيكوف  كــيــريــل  الــروســي 
الـ19،  القرن  تشايكوفسكي«، الذي يعود إلى 
ليروي فصواًل من سيرة املوسيقّي املشهور 

بيوتر تشايكوفسكي.

ال يوجد ما يُشير إلى 
فرض إجراءات احترازية 

مرتبطة بكورونا

75 عامًا من النظر إلى العالم

تطلّع إلى أْن تمتلئ السجادة 
الحمراء بالنجوم   )باتريسيا دي 
ميلو موريرا / فرانس برس(

من التحضيرات 
للمهرجان )مارك 

)Getty /بياسيكي

)Getty / على هامش إعالن أفالم المسابقة الرسمية )دومينيك شاريو آمال بعودة الحياة إلى طبيعتها  )باتريسيا دي ميلو موريرا / فرانس برس(

كاّن السينمائي
األفالم المنتظرة

نديم جرجوره

َمعبرًا ألفالٍم  السينمائّي   
ّ
كــان يبقى مهرجان 

كــثــيــرة إلـــى الــعــالــم. اخــتــيــار فــيــلــٍم لــعــرضــه في 
املــســابــقــة الـــرســـمـــيـــة، أو فـــي أقـــســـام وبـــرامـــج 
ومسابقات أخرى، كاٍف بالنسبة إلى مخرجه/

مخرجته والعاملني/العامالت فيه. َوْسُم فيلٍم 
ــلــّح على 

ُ
 ت

ٌ
»االخــتــيــار الــرســمــي« رغــبــة آخـــر بـــ

ــاع الــفــيــلــم أيــضــًا. أّي ملــســة مــن املــهــرجــان 
ّ
صــن

 
ً
تــمــنــح الــفــيــلــم وفـــريـــق الــعــمــل، بــرّمــتــه، مــكــانــة

ها 
ّ
إن  

ْ
إذ  ،

ٌ
هــدف الجوائز  تاريخهما.  في  ثابتة 

العمل  وفـــرق  لــألفــالم   أساسية 
ً
ل إضــافــة شكِّ

ُ
ت

ساعد على انتشاٍر دولي أوسع وأهّم، 
ُ
فيها، وت

 
ً
عادة - من عوائق، تحول 

ً
قليال ولو  ف- 

ِّ
خف

ُ
وت

إنــتــاجــاٍت مختلفة.  دون حــصــوٍل ســهــل عــلــى 
في  بقّوة  حاضرون  بها  فائزين/فائزات   

ّ
لكن

محتاجني  وغير  الــدولــي،  السينمائي  املشهد 
إلــى دفـــٍع إضــافــي لتسهيل بلوغهم إلــى جهة 
ــل طــرق اإلنــتــاج أمــام  ــســهِّ

ُ
إنــتــاجــيــة. الــجــائــزة ت

سينمائيني/سينمائيات جدد، تحديدًا.
رغــــم ارتـــبـــاكـــات عــــــّدة، ُيــعــانــيــهــا فـــي فــتــرات 
مختلفة من سيرته املديدة، في اختيار أفالٍم 

وتشكيل لجان تحكيم وتوزيع جوائز، ُيثير 
« حــمــاســة كــثــيــريــن/كــثــيــرات 

ّ
مــهــرجــان »كـــــان

للحضور فيه: مشاركة أو متابعة أو حشرية. 
ــن يــنــتــظــر ســــاعــــاٍت لــلــحــصــول على  هـــنـــاك مـ
ــتــيــح لـــه مــشــاهــدة فــيــلــٍم، فـــي عـــرٍض 

ُ
بــطــاقــة ت

د عن  دولــي أول له، وبعض هــؤالء غير ُمتردِّ
»تــســّول« بطاقة دخـــول مــن أنـــاٍس يخرجون 
مـــن »قــصــر املــهــرجــانــات واملـــؤتـــمـــرات« املــقــّر 
)ولنشاطات  السينمائّي   »

ّ
»كــان لـــ الرئيسي 

بالنسبة  فـــاألســـاس،  أخــــرى(.  وفــنــيــة  ثقافية 
شاهدة.

ُ
 في امل

ٌ
إلى هذا البعض، كامن

ـــى بـــالـــتـــجـــّول بــــني فـــنـــادق 
ّ
هــــنــــاك مــــن يـــتـــســـل

عــرض، كي  ومطاعم وأمكنة سهٍر وصـــاالت 
 
ْ
، ولو عابرة، على نجم/نجمة، إن

ً
ُيلقي نظرة

ية أيضًا، 
ّ
يكن يحّبهما أم ال، فالحشرية ُمسل

أو كــي يجهد فــي الــحــصــول عــلــى تــوقــيــٍع أو 
ني دائمًا.

َ
صورة، وهذان غير َسهل

« الــســيــنــمــائــّي، هــنــاك مــســائــل غير 
ّ
ــان ــ فــي »كـ

 ونـــقـــاشـــاٍت 
ً
مــرتــبــطــة بــالــســيــنــمــا، ُمـــشـــاهـــدة

ــول هـــذا  ــ ــا يــــــدور حـ ــاريــــع. مــ وتـــوزيـــعـــًا ومــــشــ
ــه يــجــذب كــثــيــريــن/كــثــيــرات إلـــى معاينته 

ّ
كــل

ذلـــــك.  مـــــن  أحـــــدهـــــم  يـــتـــمـــّكـــن   
ْ
إن ــرة،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ

 
ّ
الفن نجوم  يرتادها  بأمكنٍة،  مليء  الشاطئ 
ليلية، وبــعــض األمكنة  فــي حــفــالت  الــســابــع 

الليل.  قام في منتصف 
ُ
ت لعروٍض  ص  ُمخصَّ

املــطــاعــم الــفــخــمــة تــمــتــلــئ بـــأنـــاٍس مــعــروفــني، 
أو  توقيعًا  أو  نــظــرة  يــريــدون  وبمتلّصصني 
صــــورة. الــطــرقــات األســاســيــة تــغــّص أحــيــانــًا 
بــــأنــــاٍس، يـــأتـــون إلــــى املــديــنــة الــجــنــوبــيــة في 
لسياحٍة  متفّرقة،  أوروبــيــة  مــدن  مــن  فرنسا، 
واستعراضاتهم.  املشاهير  وأضــواء  تترافق 
الشّحاذون مختلفون، هم أيضًا، بكيفية طلب 
ه يبيع أشياء 

ّ
املال، ومنهم من يوهم املاّرة بأن

قناع   من خلف 
ً
فرجة يبغي  ثمينة. بعضهم 

 هـــذه متعة خــاصــة بـــه. ُيــقــال 
ّ

الــشــّحــاذ، فــلــعــل
، فــاأليــام 

ّ
 عــامــالت الــجــنــس يــــزداد عـــددهـــن

ّ
إن

 دورة تحشد أنــاســًا مــن العالم، 
ّ

ـــ10 فــي كــل الـ
تحتاج غالبيتهم الساحقة إلى هذا النوع من 
 صخبها عظيٌم، إلى 

ّ
السهرات، التي يترّدد أن

.
ّ

درجٍة، يصعب وصف بعضها، على األقل
عة في أحياء عّدة في املدينة، 

ّ
في الصاالت، املوز

روى حكاية أخرى. الصالة الكبرى في »قصر 
ُ
ت

على  التي تحتوي  واملــؤتــمــرات«،  املهرجانات 
2300 مقعد، واسمها »صالة لوميير«، تشهد 
يـــوم- عــرضــني لفيلمني ُيشاركان   

ّ
-صــبــاح كــل

أعضاء  يأتي  أحيانًا،  الرسمية.  املسابقة  فــي 
ـــاد 

ّ
ــق ــُمـــشـــاهـــدة مــــع نـ ــلـ مــــن لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم لـ

وصحافيني سينمائيني، تمتلئ الصالة بهم/
 مــع إطــفــاء األضـــواء، 

ّ
 الصمت يــحــل

ّ
، لــكــن

ّ
بــهــن

 إشارة املهرجان.
ّ
وفتح الستارة، وبث

 جديِد السينما في أول 
ُ
التجربة رائعة: ُمشاهدة

ها ستنتهي في 
ّ
 أن

ّ
ن

َ
عرٍض دولي له. تجربة، ُيظ

تابع 
ُ
 امل

ّ
 هذا صحيح. لكن

ّ
مشاركات الحقة. لعل

أعــواٍم  بعد  ولــو  يحتفظ،  للمهرجان  السنوي 
طويلة من املشاركة السنوية، بكثيٍر من هيبة 
شاهدة. 

ُ
امل ومتعة  الحضور،  وجمال  اللحظة، 

ها 
ّ
كل فتحدث  والنقاش،  والتحليل  النقد  أّمــا 

الحــقــًا: فــي مــقــهــى قــريــٍب الســتــراحــٍة ســريــعــة، 
أو في مطعٍم لتناول الطعام، أو في سهرٍة لن 
 بكالٍم يبدأ من السينما، قبل 

ّ
 إال

ً
تكون صاخبة

 يبلغ مرتبة النمائم والنكات واملقالب بني 
ْ
أن

أصدقاء ومعارف.
يحصل هذا في مهرجانات أخرى أيضًا، كما 
« في 

ّ
ني مع »كان

َ
ف

َّ
صن

ُ
في برلني وفينيسيا، امل

الفئة األولــى؛ وفي مهرجانات أخــرى، عربية 
« سحٌر غريٌب، 

ّ
، ملهرجان »كــان

ْ
وأجنبية. لكن

ومرفئها  بشاطئها  »كـــروازيـــت«،  الــــ تصنعه 
مــايــو/أيــار،  فــي  الجميل  وطقسها  ونــاســهــا 

 أحيانًا.
ٌ

 يتساقط مطٌر قليل
ْ
وإن

أناس من العالم يحتشدون في عشرة أيام
رغم ارتباكات عّدة، 

يُعانيها في فترات 
مختلفة من سيرته 

المديدة، يُثير مهرجان 
كاّن حماسة كثيرين 

للحضور فيه

)Getty /هناك من يتسلّى بالتجّول بين فنادق ومطاعم وأمكنة سهٍر )فرانسوا دوراند

)Getty /أغاتا روسيلي والمخرجة جوليا دوكورنو )باسكال لوسيغريتان

مهرجان 
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بــالــذات،  العصر  هــذا  ففي  الحديثة،  الكتابة 
ــعـــديـــد مــــن الـــتـــغـــّيـــرات فــــي الـــعـــالـــم،  طــــــرأت الـ
ســــواء ســيــاســيــة، أو ثــقــافــيــة، أو اجــتــمــاعــيــة. 
ة وال يــشــعــر 

ّ
ــــي غـــــــز كــفــلــســطــيــنــي يـــعـــيـــش فـ

باألمان سواء خالل الحرب والالحرب، أشعر 
وهــو   ،statelessness مــن  طــافــح  بــنــوع  ــا  دومــ
د  د عن عــدم وجــود وطــن محدَّ

ّ
الشعور املتول

ــم عـــن الـــهـــويـــة، فــهــي مــفــهــوم 
ّ
املـــعـــالـــم. ال أتــكــل

حسب  ويــتــمــّدد  ينكمش  أن  يمكن  فضفاض 
حــيــاة الشخص وعــالقــتــه بــمــوروثــه الوطني 
أنــه ال يوجد  واالجتماعي، وإنما عن شعور 
مكان  بوجود  باالطمئنان،  فيه  تشعر  مكان 

يمكن أن تعود إليه أو تغادره عندما ترغب.
هــــذان املـــحـــّددان لــهــمــا دور كــبــيــر فــي فهمنا 
الجديدة. نحن من يحّدد شكل هذه  للكتابة 
الــكــتــابــة، طــبــعــا بــمــا يــتــنــاســب مــع حاجاتنا 

اإلبداعية.

■ هل تشعر نفسك جزءًا من جيل أدبي له مالمحه 
وما هي هذه املالمح؟

ت األدبية في 
ّ

أعتقد أنــه، بسبب غياب املجال
ة جغرافيا 

ّ
ة وانــقــطــاع األخــيــرة عــن الضف

ّ
غـــز

م عن 
ّ
وإلى حٍد كبير سياسيا )طبعا لن أتكل

مــدن 48 أو الــوطــن الــعــربــي(، على األقـــل منذ 
بداية هذه األلفية، يصعب الحديث عن جيل 
الــحــديــث عن  املـــتـــداَول. يمكن  أدبـــي باملعنى 
ر سابقا علّي كشاعر شــاب... 

ّ
جيل أدبــي مؤث

شـــعـــراء غــالــبــا تــعــّرضــنــا لــهــم ولــنــصــوصــهــم 
ــة األســاســيــة والــثــانــويــة. على  خـــالل الـــدراسـ
ــرة الــجــغــرافــيــة  ــدائــ ــســع الــ

ّ
ــذه املـــســـتـــوى، تــت هــ

ـــيـــا، ال أعـــتـــقـــد أن 
ّ
ــــرب. مـــحـــل ــغـ ــ لـــتـــصـــل إلـــــى الـ

بإمكاننا االنسالخ عن الجيل األدبي السابق 
، رغــم 

ّ
ــل ــتـ ــل املـــحـ ــداخــ ــنـــا، خـــاصـــة شـــعـــراء الــ لـ

اختالف سياق صراعهم مع االحتالل إلى حّد 
ة. مالمح هذا الجيل، 

ّ
ة والضف

ّ
ما مقارنة بغز

اليومي  الواقع  االلتحام مع  كما جيلنا، هي 
مــن حــصــار وتــشــريــد وقــتــل وســجــن. لــكــن ما 
أرّكــــز عليه كــشــاعــر هــو الــتــأّمــل فــي الطبيعة 
والتفاصيل اليومية دون تهميش ما يكتنف 
جميع ذلــك من معاناة. ليس بالضرورة عن 
قصد، وإنما هذا هو الواقع الذي أعيش فيه 

أو ما أرغب في أن أكون جزءًا منه.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
ـــر بــالــجــيــل الــســابــق، 

ّ
مـــن الــصــعــب عــــدم الـــتـــأث

الــهــروب  فيها  الــتــي يصعب  الـــدرجـــة  بنفس 
مــن تــأثــيــر األبــويــن عــلــى شخصيتنا. أضــف 
إلــى ذلــك املـــوروث الثقافي، ســواء كــان دينيا 
أو خياليا. لكن من املهم أن نصل إلى مرحلة 
نــخــتــار فــيــهــا أســلــوبــنــا الــخــاص ومــفــرداتــنــا 
ــا الـــفـــريـــدة. إحـــــدى الـــعـــبـــارات الــتــي  وصــــورنــ
 

َ
ــارًا: »كــــن اســتــثــنــائــيــا لــتــخــلــق ــعــ ـــخـــذهـــا شــ

ّ
أت

سائدك«.

■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
إلــى نــوٍع ما سطحية، ربما ألنــه ليس هناك 
شيء يجذبني نحوها بقّوة. أحتفظ بعالقة 
ة، 

ّ
ـــاب فـــي غــــز

ّ
جـــّيـــدة مـــع عــــدد قــلــيــل مـــن الـــكـــت

نتبادل من خاللها قراءتنا لبعض املواضيع 
ــة، لـــكـــن لـــأســـف قــد  ــاّصــ ــخــ أو نـــصـــوصـــنـــا الــ
لظروف  بالتأكيد  لشهور،  االتــصــال  ينقطع 

غزة ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
يــعــتــمــد فــهــمــنــا لــلــكــتــابــة الـــجـــديـــدة 
التي ننظر من خاللها  الزاوية  على 
ــان، تـــطـــّورت الــكــتــابــة  ــزمــ إلــيــهــا. مـــن حــيــث الــ
ل ذلــك فــي مــرونــة األنــواع 

ّ
بشكل هــائــل، يتمث

الشعر، ليس من حيث   حقل 
ً
األدبية، خاّصة

عـــمـــود الــشــعــر فــحــســب، بـــل لــنــاحــيــة تــداخــل 
ــة. فــيــمــكــنــنــا أن نــجــد نصا  ــيــ األجـــنـــاس األدبــ
شعريا يتضّمن اقتباسا من وثيقة سياسية 
أو سطرًا من رواية، قبل أن تستكمل القصيدة 

انسيابها نحو النهاية.
خـــــــرى هــــي الـــثـــيـــمـــات املـــتـــنـــاولـــة فــي 

ُ
زاويـــــــة أ

الجزائر ـ مليكة ياسين

ــل ضــريــح إيــَمــْدغــاســن فــي بــلــديــة بومية 
ّ
ُيــمــث

 
ً
رة

َّ
 مصغ

ً
بوالية باتنة، شرقي الجزائر، صورة

ها عدٌد غيُر 
ُ

التي يعيش املزرية  عن الوضعية 
قليل من املعالم األثرية والتاريخية في مناطق 
 ، األمــازيــغــيُّ فالضريُح  الــجــزائــر؛  ِمــن  مختلفة 
الــــذي يـــعـــوُد تــاريــخــه إلـــى الـــقـــرن الــثــالــث قبل 
امليالد وُيعدُّ أقَدم ضريح ملكي أثري محفوظ 
السنوات  مــدار  أفريقيا، شهد على  في شمال 
األخــيــرِة تــدهــُورًا كبيرًا دفــع إلــى تصنيفه ِمن 
 2012 عــام  للمعالم«  العاملي  »الــصــنــدوق  ِقبل 
ــزوال في  ــالــ د بــ ــدَّ ــهـ ــري مـ ــ ــٍع أثـ ضــمــن مــئــة مـــوقـ
اســَم ملك  الــذي يحمل  الضريح،  ّيد 

ُ
م. ش

َ
العال

 
ً
نوميدي، وفق نمط العمارة النوميدية )نسبة
إلــى نــومــيــديــا؛ وهــي مملكة أمــازيــغــيــة قديمة 

ــزاء مــن الــجــزائــر وتــونــس وليبيا(،  شملت أجـ
وهو يأخذ شكل قّبٍة عمالقة ترتفع على قاعدة 
 تيجانية. وُيمكن 

ٌ
حيط بها أعمدة

ُ
أسطوانية ت

لــلــزائــر أن ُيـــشـــاهـــد، بــشــكــل واضـــــح، األضـــــراَر 
م بفعل العوامل 

َ
البالغة التي تعّرض لها املعل

 تصّدَعت وانهارت 
ُ
الطبيعية والبشرية؛ حيث

أجزاُء من قّبته وجدرانه وباتت مياه األمطاُر 
الجزائُر  قّدَمت  إلى داخله. في 2002،  ب  تتسرَّ
ــم املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة  ــ ــمــة األمـ

ّ
ــى »مــنــظ طــلــبــا إلــ

املعلم  )يــونــســكــو( إلدراج  والــثــقــافــة«  والــعــلــم 
مع  لإلنسانية«  العاملي  التراث  »قائمة  ضمن 
ــاُت الــتــي لم 

ّ
خــــرى، وهـــي املــلــف

ُ
خــمــســِة مــواقــع أ

ها 
ُ
ها وتحديث

ُ
متابعت الــحــن،  ذلــك  منذ  تــجــِر، 

ر حــظــوظــهــا. بــالــعــكــس من 
ِّ
ودعــُمــهــا بــمــا ُيـــعـــز

فـــي 2006  املــبــنــى  لــتــرمــيــم   
ٌ

ــــل
ُّ

تــــدخ ذلـــــك، أّدى 
 الفــتــا 

َ
ــان ــ ــرار جــســيــمــة بـــه. وكـ ــ إلـــى إلـــحـــاق أضـ

إلـــى جــهــٍة مختّصة في  ــعــَهــد 
ُ
ت لــم   

َ
العملية أن 

الترميم، بل إلى »مديرية العمران والبناء« في 
آالٍت خاّصة  استخدمت  والــتــي  بــاتــنــة،  واليـــة 
الــتــرمــيــم   

ّ
بـــمـــلـــف ُعـــهـــد  ــــي 2011،  بـــالـــهـــدم. وفـ

إلـــــى ديـــــــوان تــســيــيــر واســــتــــغــــالل املــمــتــلــكــات 
ن لترميم الضريح 

َ
الــذي أعــّد دراست الثقافية 

مصعب 
أبو توهة

كشفت وزارة الثقافة 
الجزائرية مؤّخرًا عن 

إعداد دراسة لترميم 
المعلم. فهل سيكون 
ذلك بداية جّدية إلنقاذ 

أقدم ضريح ملكي 
محفوظ في شمال 

أفريقيا؟

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمحه وانشغاالته. 
»أتأّمل التفاصيل اليومية 

دون تهميش ما تكتنفه 
من معاناة«، يقول الشاعر 

الفلسطيني لـ»العربي 
الجديد«

نشهد اليوم آخر 
تجلّيات نظرية 

المؤامرة مع الحرب 
األوكرانية، ولو أنّها 

ما زالت تحافظ على 
استنادها إلى األسرار 

الخفيّة من اقتصاد 
وهيمنة

عن وعود الترميم التي ال تتلوها غير الوعود

أُمنيات بالخالص يبّددها انبعاٌث بائس

مكان يمكن أن تغادره وتعود إليه

أتناول الكتاب كما 
أتناول كأس الشاي وأقرأ 

مثل مارك توين

أُعلن عن ترميم المعلم 
األثري منذ 2012، لكّن 

األشغال لم تنطلق بعد

من كورونا إلى 
الحرب األوكرانية ال راحة 

من المؤامرات

تجربتي في أميركا 
أظهرت لي فجوات كثيرة 

في بيئتنا الثقافية

مواليد  من  فلسطيني  وكاتب  شاعر 
العربية  باللّغتين  يكتب   ،1992 عام  غزّة 
»مكتبة   2017 عام  أّســس  واإلنكليزية. 
غـــزّة.  ــي  ف ــة«  ــاّم ــع ال سعيد  إدوارد 
شعرية  مــجــلّات  ــي  ف قــصــائــده  نــشــر 
متخّصصة، وكان شاعرًا زائرًا في قسم 
هــارفــارد«  بـ»جامعة  المقارن  األدب 
األميركية بين عاَمْي 2019 و2020. صدر 
دار  عن  مؤّخرًا  باإلنكليزية  األول  ديوانه 
فرنسيسكو  سان  في   City Lights نشر 
في  مخبّأًة  تجدها  قد  »أشياء  بعنوان 

أُذني«، وفيه يتناول الحياة في غزّة.

بطاقة

2425
ثقافة
صوت جديد

متابعة

إطاللة

فعاليات

خارجة عن سيطرتنا، لكن املشكلة هي عدم 
املتأصلة  الــهــوة  يجسر  ثقافي  وجـــود جسم 
مــنــذ زمـــن طــويــل عــلــى الــســاحــة الثقافية في 
ة. ربما تجربتي األدبية في أمريكا أظهرت 

ّ
غز

لــي الــكــثــيــر الــكــثــيــر مــن الــفــجــوات فــي البيئة 
ة.

ّ
الثقافية في بلدي، خاصة في غز

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
صدر كتابي األّول في السابع والعشرين من 
الشهر املاضي، وهو ديوان باللغة اإلنكليزية 
صـــادر عــن »دار سيتي اليــتــس« األمــيــركــيــة. 

أبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما.

■ أين تنشر؟
ــيـــزيـــة  ــلـ ــتــــب بـــالـــلـــغـــتـــن الـــعـــربـــيـــة واإلنـــكـ أكــ

 
ُ

األشغال تنطلق  أن  مبرمجا  وكــان  وحمايته، 
لــم يحدث،   ذلــك 

َّ
التالية، لكن مــع بــدايــة السنة 

تة 
ّ
وجرى االكتفاء بتعزيز املبنى بأعمدٍة مؤق

خــــــــرى، وبــســيــاٍج 
ُ
ســتــتــعــّرض لــلــتــآكــل هـــي األ

املــمــتــّد على مساحة 500 متر  بــاملــوقــع  أحـــاط 
مرّبع، والــذي كان يضمُّ أيضا عشرة أضرحة 
ع فــي مــحــيــط »إيــمــدغــاســن«. 

ّ
أمــازيــغــيــة تـــتـــوز

أيـــام، أعلنت  إلــى باتنة قبل  خــالل زيــــارٍة لها 
مولوجي،  صورية  الجزائرية،  الثقافة  وزيــرة 
الــجــاري،  الشهر  نهاية  ستشرع،  وزارتــهــا   

ّ
أن

في إجراء »دراسة خبرة« للضريح، بالتنسيق 
ــراء من  ــبـ ــتـــراث الــعــاملــي« وخـ ــنـــدوق الـ مـــع »صـ
حدة األميركية، من أجل االنطالق 

ّ
الواليات املت

فـــي أشـــغـــال تــرمــيــمــه وصـــيـــانـــتـــه. ومــــن جهة 
 

ّ
 تعمل على إيجاد حل

َ
 الوزارة

ّ
خرى، قالت إن

ُ
أ

أن يمّر بمحاذاة  ر 
َ
ُينتظ تقني ألشغال طريٍق 

 إلـــى »ضـــــرورة األخــــذ بعن 
ً
الــطــريــق، مــشــيــرة

التراثية  املمتلكات  عــلــى   
َ
املــحــافــظــة االعــتــبــار 

ــع األثــــريــــة مـــن دون عــرقــلــة املــشــاريــع  ــواقــ واملــ
 جــّديــة 

ً
ــة الـــتـــنـــمـــويـــة«. هـــل ســتــكــون تــلــك بــــدايــ

وزيــرة   
َّ
أن نتذّكر  أن  علينا  الــضــريــح؟  لترميم 

الثقافة السابقة، مليكة بن دودة، أعلنت، خالل 
ن، عن 

َ
زيارة لها إلى باتنة قبل أكثر من سنت

املعلم  لــتــرمــيــم  سنتيم  مــلــيــار   15 تخصيص 
»اتخاذ  ها »أسدت« تعليماٍت بـ

ّ
التاريخي، وأن

إجـــــــراءات اســتــعــجــالــيــة لــتــرمــيــمــه« و»أمـــــرت« 
بــتــشــكــيــل فـــريـــق تــقــنــي يـــشـــرف عـــلـــى عــمــلــيــة 
 ذلــك؟ 

ّ
الــدراســة والــتــرمــيــم. مـــاذا حــدث بعد كــل

 إلى مكتبها في العاصمة وبقي 
ُ
عادت الوزيرة

الضريح على ما كان عليه.

 انتاجي في لغٍة منهما 
ّ
ويمكنني القول إن

خـــــرى. نــشــرُت قصائدي 
ُ
ال يــقــل عــنــه فــي األ

بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة فــــي صـــفـــحـــات »الـــعـــربـــي 
ــلــــحــــق الـــثـــقـــافـــي  الــــجــــديــــد« الـــثـــقـــافـــيـــة، واملــ
»الجديد«. وفي  ة 

ّ
»األيـــام«، ومجل لصحيفة 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أيـــضـــا نـــشـــرُت بـــاكـــورة 
أعمالي القصصية القصيرة.

قصائدي  نشرت  فقد  اإلنكليزية  باللغة  أّمــا 
في مجالت عديدة منها املجلة الرائدة عامليا 
ت 

ّ
ــة شــعــر« ومــجــال

ّ
فـــي مــجــال الــشــعــر »مــجــل

 The Nation, Banipal, بــيــنــهــا:  مـــن  أخـــــرى 
.Peripheries, Solstice, Critical Muslim

ــة الـــشـــعـــراء  ــيــ ــمــ ــاديــ ــــي »أكــ ــرت لـ ــشــ ـــــرًا نــ
ّ

مـــــؤخ
Poem-a- األميركّين« قصيدة ضمن سلسلة

 كل يوم لشعراء على 
ً
Day التي تنشر قصيدة

مستوى العالم.

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــالقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

الــقــراءة مــكــّون أســاســي مــن حياتي اليومية. 
أتـــنـــاول الــكــتــاب كــمــا أتـــنـــاول كــــأس الـــشـــاي، 
ــيـــومـــن أشــعــر  لـ ــنـــه  ــقـــطـــعـــُت عـ والــــــــذي إذا انـ
 يوم للقراءة، 

ّ
بالصداع. أضع لنفسي وقتا كل

ـــل 
ّ

فـــض
ُ
وربـــمـــا أقــتــطــع مــنــه جـــــزءًا لــلــكــتــابــة. أ

القراءة وأنا مستلٍق على الفراش. ربما مثل 
مارك توين.

تصويب

باسم النبريص

ربنا وأنَت لنا الجدار األخير: متى 
 تكّرس جهودها الستعادة 

ٌ
حياة

الــروتــن الــيــومــي فــي هــذا الــوقــت، 
القائمة  الــخــطــابــات  بــمــا يــتــجــاوز 

على االستغالل حصريًا؟
متى شعوٌب، ينبع مشروعها من 
سؤال أساسّي للغاية: ماذا أكلت 
ف غًدا؟ متى 

ّ
أمس، وكيف ستتثق

ال تكشف اإلجابات عن الروايات 
السائدة، التي تثبت أنها اعتمدت 
األميركي  السّيد  يــقــّرره  ما  على 

لها؟
يـــوصـــف حــالــهــا،  ــا   مـ

ً
إالَم عــــــادة

من  الطعام  بقايا  آكلة  أنها  على 
املنزل الكبير، الطعام الذي يمكن 
مـــخـــّصـــصـــًا ألمـــاكـــن  يــــكــــون  أن 
ــهــا 

ّ
ــان؟ أن ــنــ ــواه األقــ ــ الــعــبــيــد أو أفــ

ــادرًا مــا أكــلــت أكــثــَر مــن الطعام  نـ
الطعام  تأكل  كانت  حيث  اللذيذ، 
من أجل البقاء فقط، على أساس 
ــقــــســــري لـــأشـــخـــاص  ــ الـــعـــمـــل ال
املــســتــعــبــديــن؟ جـــزيـــرة ويــقــطــر 

دبس الدم من أحشائها؟
لـــَم تــصــطــف طــبــقــات مـــن الــغــبــار 
العوارض  على  بالسكر،  ى 

ّ
املغط

ــتـــي يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــهـــا عــشــريــن  الـ
ــرًا؟  لــــَم تــنــبــعــث مـــن جــــدران  ــتــ مــ
النافقة؟  الصقور  رائــحــة  الــعــالــم، 
بـــهـــذا املـــعـــنـــى، الــعــيــش أكـــثـــر من 

مجرد عمل عن التاريخ؟
لــَم األنــثــى والــذكــر، مــن أّي جنس 
يستهلكهما  عــمــالن  هــمــا  ــان،  كــ
تــوجــد  وإالَم  بـــإفـــراط؟  الـــتـــاريـــخ، 
التعقيدات  في  م 

ّ
التكت من  درجــة 

الـــتـــي يــنــطــوي عــلــيــهــا اســتــخــدام 
ُمــنــتــج املـــبـــّيـــض، إلظـــهـــار جــانــبــه 
املـــــظـــــلـــــم، وتــــــــاريــــــــخ الــــعــــبــــوديــــة 
ع في 

ّ
واالستهالك الجنسي، املقن

لجسد  ر، 
ّ
بالسك اة 

ّ
مغط كلمات 

األنثى السوداء؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

إيمدغاسن تصّدعات الضريح الملكي

المؤامرة للجميع

يُعرض، عند السادسة والنصف من مساء اليوم الثالثاء، في »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« بعّمان، فيلم تاكسي أخير إلى داروين )2015( للمخرج األسترالي جيريمي 
تقّدم  مع  يقرّر  حياته،  طيلة  مدينته  يغادر  لم  سائق  قّصة  العمل  يتناول  سيمز. 

العمر أن يموت في مدينة أُخرى، لكنه يكتشف أّن عليه أن يعيش الحياة أوًال.

يقّدم أستاذ الطب والباحث التونسي رفيق بوخريص، عند الرابعة من عصر الجمعة 
المقبل، في »المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون/ بيت الحكمة«، بقرطاج 
في تونس العاصمة، محاضرة بعنوان الطاقة الكامنة والنشوء الحيوي. يناقش 

بوخريص العالقة بين الطاقة والبشر في ضوء تطور العلوم العصبية.

المكتبات في الصدارة عنوان المنتدى السنوي الذي تنّظمه »مكتبة قطر الوطنية« 
في الدوحة ابتداًء من التاسعة من صباح اإلثنين المقبل وعلى مدار يومين. يشارك 
في المنتدى باحثون وأخصائيو مكتبات من مختلف أنحاء العالم، ويتمحور النقاش 
هذا العام حول المكتبات كقّوة مؤثّرة في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة، وإتاحة حّق المعرفة والوصول للمعلومات للجميع.

األربعاء،  غٍد  مساء  من  الثامنة  عند  القاهرة،  في  المصرية«  األوبرا  »دار  تستضيف 
الدر« على  لتقديم عرض »شجرة  المعاصر  للتراث والرقص  الشرق  فرقة فرسان 
»مسرح الجمهورية«. تأّسست الفرقة عام 2009 على يد المصّمم والمخرج وليد 

عوني بهدف تقديم عروض كوريغرافية تستند إلى روايات تاريخية.

فّواز حداد

ها نظرية 
ّ
ِتــردادًا حول املؤامرة، أن األكثر 

رت أسباُبها 
ّ
 شيء، في حال تَوف

ّ
ر كل تفسِّ

أو لــم تــتــوفــر. لــســنــا بــحــاجــة إلـــى علماء 
لن استراتيجين 

ّ
أو محل وال سياسين 

ــكــــل أو غـــمـــض عــلــيــنــا،  لــتــفــســيــر مــــا أشــ
ــاالت أو  ــ ــكـ ــ ــذه اإلشـ ــ ــزَو هـ ــعــ ــّرد أن نــ ــمـــجـ بـ
 بتفكيك 

ٌ
الـــغـــوامـــض إلــيــهــا، فــهــي كــفــيــلــة

أّي لغز، والُحجج موجودة دائما، كفيلة 
بتبريرها.

ُينَسب  باملؤامرة،  االستئناس   
ّ
أن ُيعتقد 

إلــى الــقــرن املــاضــي، بعد نــشــوء القّوتن 
الُعظمَين، في الحرب الباردة التي بدأت 
س   التجسُّ

ّ
معها حرب الجواسيس، وكأن

ــن قــبــل،  ــم يــكــن مــــوجــــودًا وال نــاشــطــا مـ لـ
ــــمــــا صــنــاعــة شــيــوعــيــة ورأســـمـــالـــيـــة، 

ّ
وإن

عقد 
ُ
ــت إدارتــهــا أجــهــزة املــخــابــرات. ت

ّ
تــول

ــقـــات والــتــحــالــفــات  ــتـــوافـ االتـــفـــاقـــيـــات والـ
فــي دهــالــيــز كــوالــيــس الــســيــاســة، وتــدّبــر 
أقبية  في  الثالث  العالم  بلدان  انقالبات 
وزارات الدفاع، وتندلع الحروب الصامتة 
ــرات،  ــ ــائـ ــ ــــات وطـ ــابـ ــ دبـ ــال  بــ األرض  تـــحـــت 

حروب سالحها املؤامرات. 
ــوقــــف، أو تـــأخـــذ  ــتــ ــم تــ ــ ــروب لـ ــ ــحــ ــ هــــــذه الــ
انــهــيــار عقد  بــعــد   

ّ
نفسا أو اســتــراحــة إال

ؤنفت 
ُ
 إلى حن، إذ است

ْ
االشتراكيات. لكن

دٍة وعلى مَهل، كانت مرحلة 
َ
ــؤ

ُ
بــت بعدها 

إعــــادة حــســابــات. ســرعــان مــا اســتــعــادت 
العقد  بــدايــة  مــع  الفــتــٍة  بكثافٍة  ها 

َ
نشاط

 
َ
األول من القرن الواحد والعشرين، وبلغ
ــه، مع صعود اإلرهاب 

َ
التنظير لها ذروت

ـــر مــن 
َ

ــــادي عـــش ــــحـ بـــضـــربـــة نــــيــــويــــورك الـ
أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر. كــانــت مـــجـــااًل خصبا 
ــــي،  ــــالمـ ــرة اإلرهــــــــــاب اإلسـ ــكــ ــتــــعــــاش فــ النــ
ت تحت وطــأة اّدعائه حــروب العراق 

ّ
ن

ُ
ش

بلدين  خـــراب  إلــى  أّدى  مــا  وأفغانستان، 
وتدميرهما. 

ــان  ــع الــــعــــربــــي، وكــ ــيـ ــربـ بــــعــــدئــــٍذ، هـــبـــط الـ
أميركية،  مؤامرة  املنطقة؛  أنظمة  حسب 
ــة، وذلــــــــك لــتــحــويــل  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إســــالمــــيــــة، إرهـ
األنظار عن الدكتاتوريات، ما حّوله إلى 
ربيع كارثي. بينما حافظ اإلرهــاب على 
ن في خاليا 

ّ
ازدهــاره الخفي، بعدما توط

تظهر وتختفي، حسب الحاجة، فاملؤامرة 
تشّعبت إلى تآمر متعّدد املنافع. حاليا، 
ها في الحرب األوكرانية، 

ُ
ت تنويعات

ّ
تجل

ــــهــــا مــــؤامــــرة 
ّ
ــلـــى أن ــا عـ ــهـ ــيـ والـــتـــنـــظـــيـــر إلـ

أبحاث الجيش األميركي السّرية، عموما 
ته شركات األدويــة 

ّ
كــان مــؤامــرة واستغل

ــد مــــن األربـــــــــاح، فــانــتــشــر  ــزيــ مــــن أجـــــل املــ
ــع انـــتـــشـــار  ــ ــات، مـ ــاحــ ــقــ ــلــ الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ
ــالت وحــبــس 

ّ
الـــذعـــر فـــي الــعــالــم، فـــال تــنــق

واستخدام  كّمامات  وارتـــداء  البيوت  في 
سوائل التعقيم.   

نا في هذا القرن نشهد 
ّ
جرى االعتقاد أن

العالم   
ّ
لــلــمــؤامــرة، وأن الــكــامــل  ــي 

ّ
الــتــجــل

يـــتـــحـــّرك عــلــى وقــعــهــا مـــن مــــؤامــــرة إلــى 
ــا إال  ــص مـــن كــــورونــ

ّ
خـــــــرى، فــلــم نــتــخــل

ُ
أ

وبدأت حرب أوكرانيا، وماذا بعد؟ رّبما 
 نــقــعــَد خــاِلــي 

ّ
حــــرُب الـــنـــجـــوم، هــــذا ِلـــئـــال

 
ّ
 أن

ّ
الوفاض بال مؤامرة. من ُحسن الظن

املؤامرة قديمة قدم اإلنسان، فمنذ وعى 
اإلنسان وجوَده في قبيلة، باتِت املؤامرة 
رهينة إزاحة رئيس القبيلة. فإذا انتقلنا 
 نحو 

ً
من املاضي إلى ما يتجاَوزها قليال

ؤات  تنبُّ في  أليس  املتدّينة،  املجتمعات 
يــــوم الـــقـــيـــامـــة، نــــوع مـــن املــــؤامــــرة الــتــي 
يقصد بها تخويف األحياء بيوم قريب 
يــمــوتــون وُيــحــاَســبــون عــلــى خطاياهم، 
ولـــو كـــان مـــن أجـــل الـــصـــالح! لــكــن جنى 
أصـــحـــاُبـــه الــكــثــيــر مـــن عـــائـــدات صــكــوك 
ــران. كـــذلـــك مــــعــــاداة الــســامــيــة، وال  ــفـ ــغـ الـ
ننسى الــكــم الــهــائــل مــن املـــؤامـــرات التي 
ــاالت، مـــن يــولــيــوس  ــيـ ــتـ كـــانـــت وراء االغـ
قيصر إلى جون كينيدي، ولن نستثني 

مارلن مونرو. 
)روائي من سورية(

أمــيــركــيــة لــإليــقــاع بــروســيــا، أو مــؤامــرة 
تقديم  مقابل  مشتركة  روســيــة  أميركية 
خـــدمـــات مـــتـــبـــادلـــة، أو صــيــنــيــة، ورّبـــمـــا 
للتفسيرات  سع 

ّ
تت فــاملــؤامــرة  يــهــوديــة... 

 وال 
ً
ى أكثرها غرابة

ّ
ة، وتستوعب حت

ّ
كاف

خفّية  أســـرار  إلــى  تستند  كما   ،
ً
معقولية

ال يــصــعــب شــرُحــهــا مــا دام مــن بــنــودهــا 
االقتصاد والهيمنة على العالم.

 العقل ينفي وجودها، ويعتقد 
ّ
هذا مع أن

ـــهـــا مـــن الـــخـــرافـــات الــتــي يـــرتـــاح إلــيــهــا 
ّ
أن

ــــي خـــطـــط غــريــبــة  الـــــعـــــوام وتـــســـتـــثـــمـــر فـ
الخمسة،  الــعــالــم  أثــريــاء  وذكــيــة؛ فجشع 
وربـــمـــا الــعــشــرة الـــذيـــن يــســيــطــرون على 
تــكــنــولــوجــيــات الــعــالــم واملــســتــقــبــل مــعــا، 
ُيــقــال عــن سعيهم لتخفيض النسل  ومــا 
ــاء الــــعــــرق األبــــيــــض،  ــفــ ــطــ األســـــــــود، واصــ
ــــــص مــــــــن األعـــــــــــــــــراق األخــــــــــرى 

ّ
والــــــتــــــخــــــل

وباء  فكان  بالتدريج.  طبعا  كاآلسيوية، 
كــورونــا صالحا لتخفيض عــدد السكان 
بر من غضب الرّب، 

ُ
بدءًا بكبار السن، واعت

ال مــن خــفــافــيــِش ُمــخــتــبــرات الــصــن، وال 
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رشيد بوطيب

ــف اإلســامي واألمراض 
ّ
»عــن املثق

امِلحنــة  فــي  تأّمــات  العربيــة: 
الكتــاب  عنــوان  هــو  عاِصــرة«، 

ُ
امل

الــذي صــدر للمفّكــر الســوداني عبــد الوّهــاب 
ــرًا عن »ُمنتــدى العاقات 

ّ
أحمــد األفنــدي مؤخ

العربيــة والدوليــة« 2022. وهــو كتــاب راِهنــيٌّ 
لّحة التي 

ُ
بامتيــاز، وذلــك بالنظــر للقضايــا امل

يطرُحهــا، وأيضــا مــن جهــة األدبّيــات واآلراء 
واملواقــف التــي يدخــل فــي حــواٍر معهــا. لكــن، 
عــّرج علــى بعــض أســئلة الكتــاب، ال 

ُ
وقبــل أن ن

ف لُبرهة أمام عنوانه. 
ّ
بّد أن نتوق

مواجهــة  فــي  اإلســامي  ــف 
ّ
املثق يضــع  ــه 

ّ
إن

األمــراض العربيــة، لكــن قــد يعتــِرض أحُدهــم 
 نفسه متوّرط 

َ
 هذا املثقف

ّ
على ذلك ويقول: إن

في هذه األمراض وقد يكون أحد أعراضها. ألم 
يربــِط الكثيــرون بني ظهور وانتشــار اإلســام 
السياســي وفشــل املشــروع التحديثــي؟ أليس 
هــذا املثقــف ُجــزءًا مــن خطــاب الهوّيــة والــذي 
هو خطاب هزيمة في آن؟  ثّم، هل من الســهل 
ــف واإلســامي؟ أليس 

ّ
علينــا الَجمــُع بــني املثق

ــف ظاهــرة حديثــة؟ ظاهــرة علمانيــة كمــا 
ّ
املثق

أوضــَح إدوارد ســعيد؟ وهــل يصــّح اســتعمال 
فــا عــن آخــر، ذلــك 

ّ
ِصفــة اإلســامي لنمّيــز مثق

ال  أصحابهــا  أيديولوجيــة،  الصفــة  هــذه   
ّ
أن

يعرفــون بالضــرورة الكثيــر عــن اإلســام أو ال 
 مــن خــال اجتهــاد الســلف، وهــم 

ّ
يعرفونــه إال

يّدعــون شــيئا ألنفســهم، نشــترك فيــه جميعا، 
توصيــف   

ّ
أن علــى  عــاوة  اإلســام.  وهــو 

األمــراض باعتبارهــا عربيــة، يربطهــا بهوّيــة 
بأمــراض  ــق 

ّ
يتعل فاألمــر  بواقــع،  وليــس 

علــى  يعتــرض  الســوداني  واملفّكــر  ــف، 
ّ
التخل

تربــط  والتــي   ،
ّ

عــن حــق الثقافويــة  قاربــات 
ُ
امل

العربــي  العالــم  فــي  الديمقراطيــة  إخفــاق 
لــم  ــه 

ّ
باإلســام أو بالثقافــة اإلســامية، ولكن

حرية للثقافويني وهو  ص من اللغة السِّ
ّ
يتخل

ث عن الهوية أو عن »الهوية الحقيقية«  يتحدَّ
وعــن »األّمــة« إلــخ. أو، وهو يبحث عن تفســير 

للطائفية في النصوص الدينية. 
كتابــه  عنــوان  مــن  ابتــداء  املؤلــف  يحّبــذ 
ية، تتحّدث عن املرض وعن  غة طبِّ

ُ
اســتعمال ل

التشــخيص، ولــن يكــون األفنــدي املفّكــر األول 
وال األخيــر الــذي ســيقوم بذلــك، فمنذ روســو، 
مرورًا بماركس ونيتشه ودوركهايم، ُصعودًا 
إلــى الفلســفة االجتماعيــة املعاصــرة، والِفكــر 
املجتمــع  باثولوِجيــات  عــن  النقــدي يتحــّدث 
االجتماعيــة،  الباثولوِجيــات  أو  املعاصــر 
أو صناعــة  الثقافيــة  األمــراض  عــن  وأحيانــا 
آكســيل  األملانــي  الفيلســوف  إن  بــل  الثقافــة، 
هونيث سيتحّدث عن افاطون باعتباره أّول 
من اعتمد هذه األنالوجيا بني جسد املجتمع 

وجسد الفرد في »الجمهورية«.
ــف فــي هــذا الكتــاب مــا يســميه 

ّ
يقــّدم لنــا املؤل

»تشــخيصا« لهــذا »املــرض العربــي«، وهو، ال 
 »األعضــاء«، 

ّ
 عضــال، يضــرب كل

ٌ
غــرو، مــرض

والثقافيــة،  واالجتماعيــة  منهــا  السياســية 
مــن  الِفكــر  فأمــراض   ،

ّ
ُمحــق هــذا  فــي  وهــو 

ريــة 
َ
النظ منــا 

ّ
تعل كمــا  أو  املجتمــع،  أمــراض 

النقديــة، فالِفكــر الخاطئ انعكاٌس واســتمراٌر 
منــذ  ــف 

ّ
املؤل وُيعلــن  الخاطــئ.  للُمجتمــع 

البداية حربه على األطّباء اآلخرين، أصدقائه 
 »بعضهــم 

ّ
ع، بــأن فــي املهنــة، مؤّكــدًا، فــي تســرُّ

املزعومــني«،  مرضاهــم  مــن  للعــاج  أحــوج 
ــا  ــف واملنافحــة عمَّ

ّ
ويبــدأ بمناقشــة دور املثق

 اإلســامي، ضــّد مــن ُيريــدون 
َ

ــف
ّ
ُيســّميه املثق

ــف، والــذي 
ّ
أن يحتكــروا ألنفســهم صفــة املثق

 األفندي 
ّ
َيجب أن يكون برأيهم علمانيا، ولكن

ــف اإلســامي أيضــا ضــّد مــن 
ّ
ُينافــح عــن املثق

يــن،  الدِّ رجــال  َدور  علــى  يعتــدي  ــه 
ّ
أن َيــرون 

فــق معــه، ومــع الحقيقــة 
ّ
 أن نت

ّ
وال يســعنا إال

يــن أصبــح   »الِفقــه فــي أمــر الدِّ
ّ
التــي تقــول بــأن

ا 
ّ
نيــا«، ولكن ال َينفصــل عــن الِفقــه فــي أمــور الدُّ

ــى 
َّ
يتبن والــذي  اإلســامي،  فــه 

َّ
مثق بــأن  نشــكُّ 

 .
ً
رؤية ال تاريخية، هو فقيه بأمور الدنيا فعا

ــى تصــورًا توفيقيا، 
ّ
 هــذا املثقــف يتبن

َّ
لقــد ظــل

لــه ذلــك 
ّ
خــرى، ومــا يمث

ُ
ــر أ

ّ
 ويؤخ

ً
يقــّدم ِرجــا

الُبنــى االجتماعيــة  مــن تصالــٍح ِضمنــي مــع 
االســتبداد،  مــع  وراِئهمــا  وِمــن  والثقافيــة 
ــى وهــو ُينافــح، في حالة األفندي - حاشــا 

ّ
حت

ــّك فــي نّيتــه الخّيــرة - عــن النظــام 
ُ

للــه أن نش
تربيــة  الديمقراطيــة   

ّ
أن  

ً
ُمغفــا الديمقراطــي، 

الديمقراطيــة، كمــا يؤّكــد جــون ديــوي،  علــى 
 االنتقــال الديمقراطــي الــذي ُيغفــل أهّميــة 

ّ
وأن

ديمقراطيــة،  ثقافــة  ونشــر  الثقافــي  االنتقــال 
 َمصيــُره الفشــل، ويكفــي أن نلقــي هنــا 

ٌ
انتقــال

وروّبــا، 
ُ
نظــرة علــى التطــورات فــي دول شــرق أ

الديمقراطــي  للنظــام  يهــا 
ّ
تبن ُرغــم  والتــي 

نجدهــا  األوروّبــي،  حــاد 
ّ
باالت والتحاقهــا 

عــن  دافــع 
ُ
وت شــعبِوية،  سياســات  ــى 

ّ
تتبن

ُمعــاداة  فيهــا  وتنتشــر  قوميــة،  مســيحية 
السامية وُمعاداة اإلسام بشكٍل َمرضي.

أن  فَوجــب  ــف، 
ّ
للمثق والٍء  مــن  هنــاك  كان  إن 

قــد فقــط، وليــس للِعلمانيــة، والتــي 
ّ
 للن

َ
يكــون

كمــا  هة  ُمشــوَّ ُســلطوية  أشــكااًل  خــذ 
ّ
تت قــد 

وتعّبــر  الُبورقيبّيــة،  مــع  عليــه  الحــال  كان 
 
ّ
 علــى أن

ً
عــن نفســها فــي لغــة فاِشــية. عــاوة

ــف واعيــا بضــرورة 
ّ
الــوالء للنقــد َيجعــل املثق

يــن مــن عبــث السياســة. ويؤّكــد  الدِّ تحصــني 
كان  الــذي  االســم  وهــو  الحضــارة«،  »طبيــب 
ُيطلقــه نيتشــه علــى الفيلســوف، منــذ البداية، 
 ســبب »املــرض العربــي«، 

ّ
وبشــكٍل قاطــع، بــأن

»ال ُيمكــن أن يكــون نفســيا أو اجتماعيــا، بــل 
ضــح مــن خــال 

ّ
ال ُبــّد أن يكــون سياســيا«، ويت

 مشــاكل العالم 
ّ

لغتــه الُوثوقيــة التــي تربط كل
تحــت  هنــا  واقــع  ــه 

ّ
بأن بالسياســة،  العربــي 

تأثيــر الســياق العربــي، الــذي يعــرف ُحضــورًا 
 مجاالت الحياة، كما 

ِّ
طاغيا للسياســة في كل

أوضــح ذلــك عبــد الله العروي في »اســتبانة«، 
نــا نعيــش فــي أنظمــة تصنــع املجتمــع، 

ّ
ذلــك أن

 
ّ

فــي ظــل نــا نعيــش 
ّ
إن لوفــور،  كلــود  بلغــة  أو 

»التقسيم االجتماعي«.  أنظمة ال تسمح بـ
جتمعــات 

ُ
امل دواء 

َ
أ  

ّ
لــكل َربطــه  فــي  وطبيُبنــا، 

العربيــة بالسياســة، َيســقط فــي الســحر، هــو 
ذلــك  ِعلميــا،  يكــون  أن  لتشــخيصه  أراد  الــذي 
إلــى  يصــل  قــد  والــذي  السياســي،  ــم 

ُّ
تضخ  

ّ
أن

عانــي منهــا، هــو 
ُ
 املشــاكل التــي ن

ِّ
ســِييس كل

َ
ت

 
َ
 نخلــط

ّ
 علينــا أال

ّ
مــن أعــراض املــرض. أجــل، إن

والتــي  جهــة،  مــن  الثقافويــة  قاربــات 
ُ
امل بــني 

السياســية،  الرينانيــة  مــن  نــوٍع  مــن  نطلــق 
َ
ت

والنقــد االجتماعــي والثقافــي مــن جهــة ثانيــة، 
 هذه األسماء: 

ّ
وسيكون من الخطأ أن نضع كل

وأدونيــس،  والجابــري،  وشــرابي،  طرابيشــي، 
تلــك  ولكــن  واحــدة،  ة 

ّ
ســل فــي  إلــخ.  والعــروي 

مــن  التفكيــِر  عــن  َينصــرف  فكــر   
ّ

كل َجريــرة 
واملؤّسســات  العاقــات  وفــي  جتمــع 

ُ
امل خــال 

ى نعوَد 
ّ
القائمــة بداخله. يرفض األفندي، وحت

ف بالِعلماني 
ّ
ف ثانية، ربط املثق

ّ
ملوضوع املثق

ســتحرم  االختزاليــة  هــذه  مثــل   
ّ
ألن فقــط، 

هــم فــي 
ّ
اآلخريــن مــن غيــر الِعلمانّيــني مــن حق

التعبير عن أنفسهم، وقد يتحّول هذا التفكير 
األنظمــة  قاَمــت  وقــد  املكارثيــة،  مــن  نــوع  إلــى 
القوميــة فــي الســياق العربــي علــى قمــع اآلراء 
ولكــن،  واإلســاميني.  للشــيوعيني  عاِرضــة 

ُ
امل

إذا كانت الِعلمانية ال تعني بالضرورة العداء 
 املتدّينــني في 

ّ
للّديــن، وإذا كانــت تعتــرف بحــق

املشــاركة فــي الفضاء العــام، وأعني بذلك ليس 
فقــط أولئــك القادريــن علــى ترجمــة حدوســهم 
ينيــة إلــى لغــة ُدنيويــة، كمــا عبــر عــن ذلــك  الدِّ
بــل أيضــا مــن يريــدون االحتفــاظ  هابرمــاس، 
ــق األمــر بِعلمانية 

ّ
بلغتهــم التقليديــة، وإذا تعل

ال تتحالــف مــع االســتبداد، وال تبنــي مجدهــا 
الزائف على احتقار الشعب وثقافته الشعبية، 
 بتقديم الشــروط 

ً
هــا ال ريــب ســتكون قمينة

ّ
فإن

وداخلهــا  والنقــد،  الثقافــة  إلنتــاج  الصحيــة 
ه، ولن يحرَمه 

َ
ف اإلسامي« مكان

ّ
سيجد »املثق

ــه فــي الــكام، كمــا لــن يحــرم هــو 
ّ
أحــد مــن حق

اآلخرين من حقوقهم في نقد كامه. 
يريدهــا  كمــا  تكــون  أن  لرؤيتــه  ُيمكــن  أجــل، 
رة« في التراث اإلســامي، ولكن شــرط 

ّ
»متجذ

 هذا التراث هــو ملك للِعلمانيني 
ّ
أن يــدرك بــأن

مــن  انطاقــا  يقــرأوه  أن  هــم 
ّ
حق ومــن  أيضــا، 

الفتوحــات الفكريــة واملنهجيــة للحداثــة، كمــا 
يقــرأه هــو انطاقا مــن فتوحات األجداد، ومن 
فــي  التــراث،  هــذا  ينتقــدوا  أن  أيضــا  هــم 

ّ
حق

التاعــب  أشــكال  وينتقــدوا  نقــدي،  تضامــن 
منــذ  لهــا  يتعــّرض  بــرح  مــا  التــي  السياســي 
البدايــات األولــى لإلســام، وأن ُيدافعــوا، فــي 
تــه   جيــل فــي قراء

ّ
 كل

ّ
لغــة كارل بوبــر، عــن حــق
بما يتناسب مع واقعه.

)أستاذ فلسفة وكاتب من املغرب(

في المحنة 
العربية المعاصرة

يّدعي اإلسالميون 
شيئًا نشترك فيه جميعًا 

وهو اإلسالم

انتقال ديمقراطي ال 
يشَفُعه انتقال ثقافي 

َمصيُره الفشل

فــي أّول دراســة شــاملة باللغــة العربيــة حــول الفيلســوف 
الفرنســي جــان فرانســوا ليوتــار )1924 - 1998( صــدر 
حديثًا عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« 
كتــاب الباحــث املغربــي الســعيد لبيــب بعنــوان »جــان 
فرانســوا ليوتــار ونقــد الفكــر الشــمولي« )580 صفحة(. 
ويندرج العمل في سياق العثور على مناهج في التحليل 
والفلســفة تكــون قــادرة علــى اســتيعاب التيــارات الفكرية 
الدراســة  انقســمت  وقــد  املتطّرفــة.  النزعــات  ومواجهــة 
إلــى ثاثــة مباحــث: املعرفــة، واألخــاق والسياســة، والفــن 
 بذلــك االشــتغاالت العاّمــة التــي اهتّم 

َ
والجماليــات، لتشــمل

بها الفيلسوف خال حياته. 

كتــاب  لنــدن،  فــي  روتليــدج«  »منشــورات  عــن  صــدر 
مــن  املتوســطة  املرحلــة  فــي  والديناميكيــات  »الفاعلــون 
الصراع الســوري«، من تحرير أســتاذي العاقات الدولية 
ــن جاســمني جانــي ورايمونــد هاينبــش.  البريطانيَّ
املظاهــر  بدايــة  منــذ  فــي ســورية  الحــرب  الكتــاب  ــي 

ّ
ُيغط

حة فــي عــام 2012، وحتــى الوصــول إلــى مــا يصفه 
ّ
ســل

ُ
امل

الكتــاب بالحــرب املتجّمــدة عــام 2018. ويقــارب الباحثــان 
فشل االحتجاجات السلمية في دفع العملية الديمقراطية، 
وتحّولها باتجاه العنف ومن ثّم االستقطاب الحاد للقوى 
الحــرب،  إلــى نشــوء اقتصــاد  االجتماعيــة، كمــا يتطــّرق 

والنزوح الجماعي بسبب العنف الشديد. 

عــن »دار الفاصلــة« في طنجة، صدرت حديثًا مســرحية 
والصحافــي  للشــاعر  »ُدنيــا«،  بعنــوان  مونودراميــة 
ــف العمــل مــن ثمانيــة عشــر 

ّ
املغربــي طــه عدنــان. يتأل

ــف ســيرة دنيــا، وهي شــاّبة من 
ّ
مشــهدًا يــروي فيهــا املؤل

الجيــل الثانــي مــن املهاجرين املغاربــة في بلجيكا، تواجه 
 »إلى حّد 

ً
مســألة الهويــة، وهــي التي ترى نفســها مغربيــة

مــا«، وذات انتمــاء بلجيكي »تقريبًا«. يعالج العمل ســيرة 
املجــّردة  »الصعبــة،  مــن طفولتهــا  بــدءًا  الوحيــدة  بطلتــه 
إلــى   

ً
وصــوال الناشــر،  تعريــف  بحســب  العاطفــة«،  مــن 

 ذريعــة 
ّ

حاضرهــا، ُبعيــد زواجهــا مــن رجــٍل لــم يكــن إال
لإلفات من ُسلطة األسرة.

صــدر عــن دار »ألبــان ميشــيل« الفرنســية، كتــاب »تاريــخ 
لســود أوروبا«، ألســتاذة التاريخ في »جامعة بريســتول« 
مــن  تمتــّد  مرحلــة  الكتــاب  ــي 

ّ
ُيغط أوتيــل.  أوليفييــت 

حضــور  أّن  علــى  ــل 
ّ
ويدل اليــوم،  إلــى  القديمــة  العصــور 

األفارقــة فــي أوروّبــا يعود إلى العصور القديمة، وذلك من 
خال شــخصية القديس املصري موريس الذي تصّوره 
األعمــال الفنيــة كرجــل أبيــض. كما يقارب الكتــاب بنظرة 
فــي  واألوروّبيــن،  الســود  بــن  الشــائكة  العاقــة  معّمقــة 
محاولــة لفــك شــيفرة التمييــز املمتــدة أللفــي عــام، وإلقــاء 
الضوء على مسائل العنصرية والهوية، منذ القدم مرورًا 

بعصر النهضة وحتى اليوم.  

محمــد  املترجــم  وبتوقيــع  ســبعة«،  »صفحــة  دار  عــن 
»هــل  كتــاب  مــن  العربيــة  النســخة  صــدرت  الرحمونــي، 
تحتــاج املــرأة املســلمة إلــى إنقــاذ؟« للباحثــة الفلســطينية 
غــد. يتنــاول الكتــاب بالتحليــل 

ُ
ـ األميركيــة ليلــى أبــو ل

ظهره بعض الحركات النسوية 
ُ
والنقد ذلك »القلق« الذي ت

ــل« 
ّ
ســلمات، والحاجــة إلــى »تدخ

ُ
الغربيــة بشــأن النســاء امل

»إنقاذهــّن«. كما تحاجــج الباحثة من  أوروبــي وأميركــي لـ
خــال  أبحاثهــا التــي امتــّدت لثاثــة عقــود، فــي أن وضــع 
ــٌب أكثــر ممــا يعتقــده الغربّيــون، وأّن 

َّ
املــرأة املســلمة مرك

املعجــم املعيــاري الــذي يســتخدمونه ال يســاعد فــي فهــم 
ووصف حياة النساء.

عنــوان  التاريــخ«  فــي  لكيــة 
ُ
وامل البيئــة  الطبيعــة:  ــك 

ُّ
»تمل

فريديريــك  ــن 
َ
الباحث تحريــر  مــن  جماعــي،  ــف 

َّ
ملؤل

بالفرنســية  غرابيــر وفابيــان لوشــيه، صــدر حديثــًا 
عــن »منشــورات أمســتردام« فــي باريــس. ينطلــق الكتــاب 
النقاشــات حــول اإليكولوجيــا والبيئــة، منــذ  مــن إهمــال 
فو الكتاب 

ّ
لكية، الذي يعتبــره مؤل

ُ
عقــود، لصالــح ســؤال امل

لكيــة مرتبطــة ارتباطــًا 
ُ
»مركزيــًا« باعتبــار أن »أشــكال امل

وثيقــًا« بعاقــة اإلنســان فــي األرض. ويســعى العمــل إلى 
ك الطبيعــة، ودوره في 

ّ
اإلضــاءة علــى مختلــف أشــكال تمل

خلخلــة النظــام البيئــي، وكذلــك فــي عــدد مــن الصراعــات 
السياسية والجيو ـ سياسية.

بنــاء  ــل 
َ
الرافديــن«، كتــاب »خل صــدر حديثــًا، عــن »دار 

 - والديــن  والقبيلــة  الخارجيــة  القــوى  العراقيــة:  الدولــة 
نظرية الحداثة املفقودة«، للدبلوماســي العراقي الســابق، 
ف إجاباٍت على 

ّ
محمد سعيد الشكرجي. يقترح املؤل

ــر 
ّ
ظواهــر شــهدها العــراق فــي الفتــرة املاضيــة: مــن تعث

إلــى  إرهابيــة،  حــركات  ونشــوء  الديمقراطيــة،  العمليــة 
الدور االجتماعي والسياسي للقبيلة، وكذلك املرجعيات 
ص إلى نظرية ُيسّميها »الحداثة املفقودة«، 

ُ
الدينية. ويخل

الدولــة، و»والدتهــا  إلــى عمليــة بنــاء  يعــود مــن خالهــا 
العســيرة« بإماءات خارجية عام 1921، وما زال أثُرها 

قائمًا إلى اليوم.

»رســالة فــي علــم الكتابــة واألحبــار« عنــوان الكتــاب الــذي 
صــدر حديثــًا ضمــن »سلســلة التــراث الحضــاري« عــن 
»الهيئة املصرية العامة« بتحقيق ودراسة أحمد جمعة 
عبــد الحميــد، وحســن علــي عبيــد، ويحيــى زكريــا 
الحكــم  خــال  عــاش  مجهــول  ــف 

ّ
ملؤل الكتــاب  الســودة. 

العثمانــي، وينــدرج فــي ســياق األدبيــات التــي تناولت علم 
ها 

ّ
املخطوطات، حيث يستعرض في ثمانية أبواب يستهل

بالحديــث عــن فضــل الِعلم، ثّم يفّصــل صناعات عدد من 
األحبــار فــي ذلــك العصــر مثل املداد األســود ومداد الزيت 
الحــار، وُيفــرد بابًا لعلــم األحبار امللّونة وأنواع الصباغات 

للورق التي استخدم فيها الذهب والفضة.

أنظمتنا السياسية انعكاٌس لمجتمع غير مكتمل، والتقليدانية - كما 
أقّدُمها - انعكاٌس للتخلُّف وليست سببًا فيه، وانعكاٌس للعالقات غير 
المتوازنة بين الغرب الرأسمالي والمنطقة العربية. إّن ُمشكلة المثّقف 
اإلسالمي والمثّقف العلماني تكمُن في أنّهما يفّكران معًا من خارج 
أتجّذر  أو  أفّكر  التي  اللحظة  في  التفكير  يبدأ  حين  في  المجتمع، 

فيها داخل المجتمع وداخل المجتمع فقط.

صوب تجذير أكبر

نظرة أولى

عبد الوّهاب األفندي تمثيالت السياسي في القراءة اإلسالمية

ابتداء من العنوان يُحبّذ األفندي استعمال لغة طبِّية، تتحّدث عن المرض 
ذلك،  يعتمد  الذي  األخير  وال  األول  المفّكر  ليس  وهو  والتشخيص، 
فالفلسفة االجتماعية المعاصرة تتحّدث عن باثولوجيات المجتمع، 

كما أّن أفالطون سبق وربط بين جسد الفرد وجسد المجتمع

عبد الوّهاب األفندي
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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أعلن النجم 
األرجنتيني باولو 
ديباال رحيله عن 
نادي يوفنتوس 
بنهاية الموسم 
الحالي، بعدما 
قضى 7 مواسم 
رفقة »السيدة 
العجوز«. 
ووجه ديباال 
رسالة لجماهير 
يوفنتوس عبر 
»تويتر«، قام 
فيها بتوديع 
المشجعين، 
مؤكدًا أن القرار 
كان األصعب 
طوال مسيرته 
االحترافية.

)Getty/لعب ديباال لمدة 7 مواسم مع يوفنتوس )إيميليو أندريليو

ديباال يوّدع يوفنتوس

اختير مهاجم باريس سان جيرمان كيليان 
مبابي أفضل العب بالدوري الفرنسي للعام 

الثالث تواليا. وهذه املرة السادسة تواليا التي 
يحرز فيها العب من الباريسي املتوج هذا 

العام بلقب الدوري للمرة العاشرة في مسيرته 
الجائزة بعد السويدي زالتان إبراهيموفيتش 

)2016(، واألورغواياني إدينسون كافاني )2017(، 
والبرازيلي نيمار )2018(، في حني هيمن مبابي 

في األعوام الثاثة األخيرة )2019 و2021 و2022(.

أكد األرجنتيني سرخيو أغويرو أن ريال مدريد 
لديه خبرة وحظوظا كبيرة في نهائي دوري 

أبطال أوروبا ضد ليفربول، وقال: »أرى أن الريال 
لديه حظوظا كبيرة. هذا الفريق لديه خبرة في 

هذه املباريات. أنا معجب بهذا األمر، ألنني ال 
أدري من أين ُيخرجون هذه الطاقة الهائلة خال 

الدقائق األخيرة.. الفرق تبذل عادة قصارى 
جهدها في الدقائق األولى، لكن يبدو أن العبي 

الريال لديهم رئات أخرى«.

أكد االتحاد النيجيري لكرة القدم تعيني 
البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب منتخب 

فنزويا السابق، مديرا فنيا للمنتخب الوطني. 
وقال املتحدث باسم االتحاد النيجيري في بيان، 

إن تعيني بيسيرو سيدخل حيز التنفيذ على 
الفور، بانتظار توقيع العقد. وجاء في البيان: 

»من املنتظر أن يقود بيسيرو منتخب نيجيريا 
للمرة األولى خال الجولة املقبلة التي سيقوم 

بها الفريق في الواليات املتحدة«.

مبابي أفضل 
العب في 

الدوري الفرنسي

أغويرو يرشح 
ريال مدريد للفوز 

بلقب األبطال

البرتغالي جوزيه 
بيسيرو مدربًا 

لمنتخب نيجيريا
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بانيايا ارتكب 
خطأ ليقع مجددًا 

في فخ األخطاء

إشبيلية يحسم تأهله رسميًا لدوري األبطال
أجل فريقا أتلتيكو مدريد وإشبيلية حسم املركز الثالث للجولة األخيرة من 
القدم بعد تعادلهما بهدف  الدرجة األولــى اإلسباني لكرة  منافسات دوري 
ملثله ضمن لقاءات الجولة الـ37 وقبل األخيرة. وحسم إشبيلية تأهله رسميا 
إلى دوري أبطال أوروبا بتعادله مع أتلتيكو مدريد بهدف ملثله وتفوقه في 
املواجهات املباشرة على ريال بيتيس. وانتصر ريال بيتيس على غرناطة 
بثنائية نظيفة حملت توقيع خوان ميغيل لوبيز ليعزز آمال فريقه في التأهل 
إلى الدوري األوروبي، في انتظار نتيجة مباراة الجولة األخيرة. ورفع بيتيس 
رصيده إلى 64 نقطة في املركز الخامس، وتجمد رصيد غرناطة عند 37 
وقــلــب سوسيداد  الهبوط  منطقة  مــن  واحـــدة  نقطة  ُبــعــد  على  ليبقى  نقطة 
الطاولة على فياريال، ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 62 نقطة في املركز 
السادس ليضمن املشاركة في أوروبا خالل املوسم املقبل. وتعادل برشلونة 
مع خيتافي بدون أهداف ليضمن رسميا وصافة الترتيب، كما رفع خيتافي 
رصيده إلى 39 نقطة في املركز الـ14. كما تعادل البطل، ريال مدريد، بهدف 

ملثله مع فريق قادش، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 85 نقطة.

كأس  بلقب  االحتفاظ  من  سسكا  يحرم  ليفسكي 
بلغاريا

وج فريق ليفسكي صوفيا بلقب كأس بلغاريا للمرة السادسة والعشرين 
ُ
ت

في تاريخه بعد التغلب في النهائي على سسكا صوفيا، الذي حقق اللقب 
في املوسم املاضي، بهدف نظيف. وحقق ليفسكي اللقب بعد مرور خمس 
اللعنة، رغــم خــوض ثالثة نهائيات في تلك  عشرة سنة، ليقضي على تلك 
الفترة انتهت جميعها بالهزيمة. ولم يخطئ ليفسكي هذه املرة في تحقيق 
بعد  ستيفانوف  إيليان  توقيع  حمل  بهدف  االنتصار  حقق  حيث  غايته، 
مــرور نحو ساعة على انــطــالق صــافــرة بــدايــة املــبــاراة. وأخــفــق سسكا في 

إعادة اللقاء إلى نقطة البداية.

إنتر يؤجل حسم لقب الدوري اإليطالي
أرجأ إنتر ميالنو هوية بطل إيطاليا هذا املوسم للجولة األخيرة بفوزه الكبير 
واملستحق خارج قواعده على كالياري 3-1 ضمن الجولة الـ37 وقبل األخيرة 
مــن الــــدوري اإليــطــالــي، وبــاالنــتــصــار الثمني هـــذا، واصـــل إنــتــر تشبثه بأمل 
الحفاظ على لقبه ملوسم ثان على التوالي، وحافظ على فارق النقطتني مع 
جاره اللدود ميالن، املتصدر، الذي فاز على ضيفه أتاالنتا بهدفني دون رد، 

حيث رفع رصيده إلى 81 نقطة في املركز الثاني. وتكبد كالياري خسارته 
الثالثة خالل آخر 5 مباريات، الـ20 هذا املوسم، ليظل رصيد الفريق 29 نقطة 
في املركز الـ18، ويقترب من مرافقة جنوى وفينيزيا للدرجة الثانية، حيث 

تفصله نقطتان عن منطقة البقاء. 

بريمين يعود إلى »البوندسليغا« سريعًا
واحــد  بعد موسم  »البوندسليغا«  إلــى  عــودتــه  بريمني  فــيــردر  فريق   حسم 
الهبوط وبعد تغلبه على فريق يان ريجينسبورغ بهدفني نظيفني في  من 
الــقــدم، وكــان  األملــانــي لكرة  الثانية  الــدرجــة  الجولة األخــيــرة مــن دوري  لقاء 
بريمني يحتاج إلى نقطة واحدة فقط ملرافقة شالكه في التأهل إلى الدرجة 
األولى. ويحتل فيردر بريمني املركز الرابع في ترتيب أكثر األندية تتويجا 
بــالــدوري األملــانــي برصيد 4 ألــقــاب، كــان آخــرهــا فــي عــام 2004. ويتفوق 
عليه فقط في عدد ألقاب البوندسليغا بايرن ميونخ )31 لقبا( ودورتموند 
وبــروســيــا مــونــشــنــغــالدبــاخ )5 ألــقــاب( لــكــل فــريــق. وســيــخــوض هــامــبــورغ 
مباراة فاصلة لحسم صعوده إلى البوندسليغا بعد انتصاره بثالثة أهداف 

لهدفني على روستوك.

أحرز اإليطالي إينيا باستيانيني )دوكاتي-
غــريــزيــنــي( املـــركـــز األول فـــي ســـبـــاق جــائــزة 
بطولة  من  السابعة  املرحلة  الكبرى،  فرنسا 
النارية فئة موتو جي بي،  العالم للدراجات 
وتقّدم  املــوســم.  هــذا  الثالث  انتصاره  محققًا 
عــن  ثــانــيــتــني   2.718 ــفــــارق  بــ بــاســتــيــانــيــنــي 
 

ّ
ــاتـــي(، فيما حــل األســتــرالــي جـــاك ميلر )دوكـ
اإلسباني أليكس إسبارغارو )أبريليا( ثالثًا. 
وتجاوز باستيانيني مواطنه فرانتشيسكو 
بــانــيــايــا فــي الــلــفــات األخـــيـــرة عــنــدمــا ارتــكــب 
سائق دوكاتي خطأ، ليقع األخير مجددًا في 
فخ األخطاء عندما سقط عن دراجته بينما 
ــان يــحــاول الــــرد فــي الــلــفــة الــعــشــريــن. وفــي  كـ
املركز  معركة  السباق جمعت  مراحل  إحــدى 
 اإلســبــانــي خــوان 

ّ
األول ثــالثــة دراجـــــني، لــكــن

مــيــر عــلــى مـــن ســـوزوكـــي خــــرج مـــن الــحــلــبــة 
الــعــودة  مــن  الثالثة عــشــرة، وتمكن  اللفة  فــي 
أن  قبل  اإلسفلت  التسابقي على  املــســار  إلــى 
الفوز:  بعد  باستيانيني  قال  يسقط مجددًا. 
»أنــا سعيد بهذا السباق ألن الفوز كــان غير 
كان  إيقاعي   

ّ
أن رأيــت  السباق  خــالل  متوقع. 

الصربي نوفاك  األوالن عامليًا  املصنفان  أكد 
شفيونتيك  إيــغــا  والــبــولــنــديــة  ديوكوفيتش 
غــاروس  روالن  بطولة  لخوض  جهوزيتهما 
ــع الكبرى  الــفــرنــســيــة، ثــانــيــة الــبــطــوالت األربــ
في كرة املضرب، بفوزهما تباعًا بدورة روما 
املاسترز لأللف نقطة عند الرجال واأللف عند 
السيدات. وحقق ديوكوفيتش لقبه السادس 
في العاصمة اإليطالية بفوزه على اليوناني 
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس الـــخـــامـــس 0-6 
لقبها  شفيونتيك  حققت  فيما   ،)5-7( و6-7 
الــرابــع هــذا العام في دورات األلــف بسحقها 
التونسية أنس جابر السابعة 6-2 و6-2. وهو 
هذا  عــامــًا،   34 الــبــالــغ  للصربي،  األول  اللقب 
اإلسباني  الفائزين  سجل  في  ليخلف  العام 
رافــايــل نـــادال املــتــوج 10 مــرات فــي العاصمة 
رومــــا والــــذي خـــرج مــن ثــمــن الــنــهــائــي. وأكــد 
السابق، بعدما  إلــى مستواه  ديــوكــو عــودتــه 
ــراء عــــدم تلقيه  ــ ــــى صــعــبــة جـ ــّر بــأشــهــر أولـ مــ
من  كــورونــا ومنعه  لفيروس  املــضــاد  اللقاح 

جــيــدًا«. فــي املــقــابــل، حــافــظ الــفــرنــســي فابيو 
 رابــعــًا على 

ّ
كـــوارتـــارارو )يــامــاهــا( الـــذي حـــل

ــهــا تقلصت 
ّ
أن  

ّ
إال الــســائــقــني،  صـــدارة ترتيب 

ــبـــارغـــارو وثــمــانــي  إلــــى أربــــع نــقــاط أمــــام إسـ
»كنت  إســـبـــارغـــارو:  قـــال  باستيانيني.  أمـــام 
 من 

ّ
أن أدرك  فــابــيــو خــلــفــي وكــنــت   

ّ
أن ــرف  أعــ

»السباق  مضيفًا:  تــجــاوزي«،  عليه  الصعب 
كان عبارة عن عدم ارتكاب األخطاء«، وتابع: 
»كــــان ســبــاقــًا صــعــبــًا، األصـــعـــب هـــذا املــوســم 
اآلن«. ووصــل صاحب األرض جوهان  ى 

ّ
حت

الخامس  املركز  إلى  )دوكاتي-براماك(  زاركو 
إلى  طريقه  في  ونجح  تاسعًا  انطلق  بعدما 
هذا االنجاز في تجاوز بطل العالم اإلسباني 
مارك ماركيس )هوندا( بدعم من الجماهير 

الفرنسية.
فــــي فـــئـــة مــــوتــــو2، حـــقـــق الــــــــدراج اإلســـبـــانـــي 
ــا تــــي أم أجــــو(  ــ ــو فـــرنـــانـــديـــس )كــ ــتــ ــوســ أوغــ
باكورة انتصاراته في ثالثة أعوام مستفيدًا 
مــن ســقــوط زميله ومــواطــنــه بــيــدرو أكوستا 
األخير متصدرًا. وبرغم وصوله  عندما كان 
فييتي  سيليستينو  اإليطالي  حافظ  ثامنًا، 

ديوكوفيتش:  قــال  دورات.  عــدة  في  املشاركة 
»كنت أقوم ببناء مستواي خالل األسبوعني 
املاضيني، وعلى غرار السنوات السابقة، كنت 
أعــــرف أن أفــضــل مــســتــوى لـــي عــلــى املــالعــب 
الــتــرابــيــة عـــادة مــا يــأتــي فــي وقـــت قــريــب من 
)دورة( روما«. وتابع: »لذلك ال يمكن أن يكون 
الوقت أفضل من الــقــدوم إلــى روالن غــاروس 
ــبــــرت املـــــبـــــاراة بــــني الـــصـــربـــي  ــتــ بـــلـــقـــب«. واعــ
في  املاضي  العام  لنهائي  إعــادة  واليوناني 
بــطــولــة فــرنــســا املــفــتــوحــة، لــكــن مـــن دون أن 
تــرافــقــهــا اإلثــــــارة الــتــي كــانــت حـــاضـــرة على 
مــالعــب روالن غــــاروس فــي بــاريــس وانتهت 
بعد 5 مجموعات لصالح ديوكوفيتش. وكان 
ديوكوفيتش ضمن البقاء في صدارة ترتيب 
القياسي  رقمه  وتمديد  املحترفني  الالعبني 
لألسبوع 370 عقب تحقيقه لفوزه األلف في 
الــنــرويــجــي كــاســبــر رود  بــمــواجــهــة  مسيرته 
في الــدور نصف النهائي، ليدخل ضمن ناٍد 
مــقــفــل يــضــم أمــثــال صــاحــب الــرقــم القياسي 
فـــوزًا( روجــيــه فيدرر  جيمي كــونــورز )1274 

والتشيكي األميركي إيفان لندل ونادال.
الفوز على  الصربي صعوبة في  ولم يواجه 
تسيتسيباس الذي وصل إلى املربع الذهبي 
فــي دورة مــدريــد األســبــوع املــاضــي، ومــا زال 
يتصدر قائمة الالعبني األكثر فوزًا بالدورات 
مــنــذ الـــعـــام الــحــالــي بــــإحــــرازه أربـــعـــة ألــقــاب. 
كارلو  مونتي  في  املتوج  اليوناني  واحــتــاج 
فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان لــنــصــف ســـاعـــة لــدخــول 
الــرد  قـــادرًا على  لــم يكن  أجـــواء اللقاء بعدما 

)في آر 46( على صدارة ترتيب الدراجني.
في موتو3، كان الفوز أيضًا من نصيب دراج 
إسباني آخــر هــو جــاومــي ماسيا )كــا تــي أم 
أجو( الذي تجاوز الياباني أيومو ساساكي 
للتتويج.  طــريــقــه  فــي  األخــيــر  املنعطف  عــنــد 
الحمراء في  األعـــالم  السباق  إدارة  وأشــهــرت 
الــلــفــة األولـــــى إثــــر تــســاقــط األمــــطــــار، قــبــل أن 
يستأنف مجددًا. وحافظ اإلسباني سيرخيو 
ــلـــى صــــــــدارة تــرتــيــب  غـــارســـيـــا )غــــــازغــــــاز( عـ
وصيفه  أمـــام  سابعًا  حلوله  بــرغــم  البطولة، 

الجديد غارسيا.
ــة األوائـــــــــــــــــل فـــي  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ وجـــــــــــــاء تـــــرتـــــيـــــب الـ
جــــائــــزة فـــرنـــســـا الـــكـــبـــرى بــــدايــــة بــاإليــطــالــي 
إيــنــيــا بــاســتــيــانــيــنــي )دوكـــاتـــي-غـــريـــزيـــنـــي( 
41:34.6130 دقيقة، ثم األسترالي جاك ميلر 
اإلسباني  ثم  ثانية،   2.718 بفارق  )دوكاتي( 
أليكس إســبــارغــارو )أبــريــلــيــا( بــفــارق 4.182 
ــارارو  ــ ــــوارتـ  الــفــرنــســي فــابــيــو كـ

ّ
ثــــــوان، وحـــــل

)ياماها( رابعًا بفارق 4.288 ثوان، فيما جاء 
خــامــســًا الــفــرنــســي جــوهــان زاركــــو )بـــرامـــاك( 
بفارق 11.139 ثانية. وجاء  ترتيب الخمسة 
األوائـــــــل فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم فـــي مـــوتـــو جي 
ــارارو  بـــي كــالــتــالــي: الــفــرنــســي فــابــيــو كــــوارتــ
)يــامــاهــا( 102 نــقــطــة، ثــم اإلســبــانــي أليكس 
إينيا  اإليطالي  ثم   ،98 )أبريليا(  إسبارغارو 
بــاســتــيــانــيــنــي )دوكـــاتـــي-غـــريـــزيـــنـــي( 94، ثم 
أليكس رينس )ســوزوكــي( 69، ثم  اإلسباني 

األسترالي جاك ميلر )دوكاتي(.
)فرانس برس(

على الصربي في املجموعة األولى ليخسرها 
ديوكوفيتش  يــتــرك  لــم  فيما  أشــــواط،  بستة 
ــه. فــــي املــجــمــوعــة  ــافـــسـ ــنـ ــقــــاط ملـ ــــوى 10 نــ ســ
في  مستواه  مــن  تسيتسيباس  رفــع  الثانية، 
وقــــت خــســر الــصــربــي تــركــيــزه لــيــتــقــدم 1-3، 

 »نولي« استعاد املبادرة على املالعب 
ّ
غير أن

الــتــرابــيــة وصــالبــتــه املــعــتــادة ليكسر إرســـال 
منافسه ويحرز املجموع في املباراة ويتوج 

بلقب سادس في 12 نهائيًا في روما.
تقدم  الــتــي  عــامــًا(   20( شفيونتيك  ونجحت 

في  لقبها  عــن  الــدفــاع  فــي  مستويات مذهلة 
ــا عــلــى املـــالعـــب الــتــرابــيــة، لتضيفه إلــى  رومــ
دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي لأللف 
إلــى دورة شتوتغارت.  العام، باإلضافة  هــذا 
ــتـــي تـــوجـــت األســــبــــوع املـــاضـــي  ــر الـ ــابـ ــا جـ ــ أمـ
بدورة مدريد لأللف نقطة، محققة أكبر لقب 
انتصاراتها  سلسلة  فتوقفت  مسيرتها،  في 
عند 11 تواليًا. في املقابل، رفعت شفيونتيك 
ها 

ّ
انتصاراتها إلى 28 على التوالي مؤكدة أن

املرشحة األبرز لتحقيق لقب روالن غاروس، 
ثانية البطوالت األربع الكبرى، التي تنطلق 
فـــي 22 الــشــهــر الــحــالــي بــعــدمــا أحـــرزتـــه في 
»أهنئك  الــفــوز:  بعد  شفيونتيك  قالت   .2020
ِك قدمت مستويات رائعة على أرض 

ّ
أنس، ألن

امللعب، تلعبني كرة مضرب جميلة ومتنوعة 
ومــثــيــرة االهــتــمــام«. وتــابــعــت بعد تحقيقها 
ــم يــكــن من  الــلــقــب الــثــامــن فـــي مــســيــرتــهــا: »لــ
السهل اللعب كل يوم. شكًرا للجماهير على 
خصمتها  ومــازحــت  قدمتها...«  التي  الطاقة 
التونسية بالقول: أوافق مع أنس جابر على 
 الباستا )معكرونة( رائعة وآمــل اليوم أن 

ّ
أن

آكل تيراميسو أيضًا«. وكانت هذه املواجهة 
شفيونتيك  فعادلت  الالعبتني،  بــني  الرابعة 
األرقــام 2-2، بعدما فــازت التونسية في آخر 
مواجهتني )الدور الـ32 في دورة سينسيناتي 
الــــ16 فــي ويمبلدون مــن العام  2021 والـــدور 
ذاتــه(، بعد انتصار أول للبولندية في الدور 

الـ32 من دورة واشنطن 2019.
)فرانس برس(

ديوكوفيتش وشفيونتيك مستعدان لبطولة روالن غاروسباستيانيني يتوج بجائزة فرنسا للدراجات النارية
واصل الدراج اإليطالي 
إينيا باستيانيني تفوقه 
ليحصد انتصاره الثالث 

هذا الموسم

بدا أّن الصربي 
ديوكوفيتش والبولندية 

شفيونتيك مستعدان 
بقوة لخوض غمار 

»روالن غاروس«

)Getty( باستيانيني على منصة التتويج

خرج أهلي طرابلس الليبي من نصف النهائي )فيل ماغوكي/فرانس برس(

هاجمت الجماهير الليبية الحكم غاساما بسبب قراراته )فرانك فيفي/فرانس برس(

)Getty( الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل دورة روما للتنس

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

حفظ نادي نهضة بركان املغربي 
ماء وجه الكرة العربية في الشمال 
فــي سباق  باالستمرار  األفــريــقــي، 
املنافسة على لقب بطل كأس الكونفيدرالية 
 ،2022-2021 ملــوســم  الـــقـــدم  لــكــرة  األفــريــقــيــة 
ليعوض خروج فريق أهلي طرابلس الليبي 
من الدور نصف النهائي من املسابقة القارية.
املسابقة  نهائي  نصف  إيـــاب  جــولــة  وكتبت 
الـــقـــاريـــة »ريـــمـــونـــتـــادا« تــاريــخــيــة بــالــنــســبــة 
لـــنـــادي نــهــضــة بـــركـــان املــغــربــي بــطــل نسخة 
ــقـــاري  الـ الـــلـــقـــب  ــادة  ــعـ ــتـ الـــســـاعـــي السـ  ،2020
ــلـــى الــــكــــأس الــتــي  ــاظ عـ ــفــ ــحــ مــــن جــــديــــد، والــ

الكونفيدرالية 
األفريقية

نهضة بركان يتأهل للنهائي

نجح نهضة بركان المغربي بالوصول إلى المباراة 
األفريقية،  الكونفيدرالية  بطولة  في  النهائية 
يسعى  فيما  أعوام،  أربعة  آخر  في  مرة  لثالث 

نجومه للتتويج للمرة الثانية بتاريخه

تقرير

حــصــدهــا الــرجــاء املــغــربــي أيــضــًا فــي املــوســم 
املـــاضـــي، بــعــدمــا فــــاز عــلــى مــنــافــســه العنيد 
أهــداف  بــأربــعــة  الكونغولي  مازيمبي  فــريــق 
فائزًا  ليخرج  مقابل هــدف في ملعب بركان، 
بــعــد خــســارتــه   )2-4( املـــبـــاراتـــني  بــمــجــمــوع 

ذهابًا بهدف من دون رد.

في املقابل، ودع أهلي طرابلس الليبي، املمثل 
املثير  فــوزه  رغــم  املنافسات،  الثاني،  العربي 
عــلــى ُمــضــيــفــه أورالنـــــــدو بــيــراتــس الــجــنــوب 
ــيء فـــي جــنــوب  أفـــريـــقـــي بـــهـــدف مــقــابــل ال شــ
أفــريــقــيــا، لــخــســارتــه ذهـــابـــًا عــلــى مــلــعــبــه في 
لــيــبــيــا بــهــدفــني مـــن دون رد، وخــــرج خــاســرًا 

باملباراتني )1-2(.
وبهاتني النتيجتني انحصر لقب الكأس بني 
ــدو  ــ نــهــضــة بـــركـــان املــغــربــي وخــصــمــه أورالنـ
بيراتس الجنوب أفريقي في مباراة تترقبها 
ــلـــى مـــلـــعـــب غـــودســـويـــل  ــراء عـ ــمــ ــســ الـــــقـــــارة الــ
النيجيرية  أويــو  الــدولــي في مدينة  أكبابيو 
الــجــاري، بحثًا  أيــار  في العشرين من مايو/ 
عــن حــســم هــويــة بــطــل أول ألــقــاب الــبــطــوالت 
الــقــاريــة الــكــبــرى، وســط أحـــالم عربية كبيرة 
ــقـــدرة نــهــضــة بـــركـــان املــغــربــي عــلــى حصد  بـ

الكأس للمرة الثانية في تاريخه.
ــان لــيــمــنــح  ــركــ وجــــــاء تـــأهـــل نــــــادي نــهــضــة بــ
الحالي،  املوسم  إلنقاذ  لالعبيه  الحياة  قبلة 
وفرصة الحصول على لقب كبير، كما منحت 
املدير الفني فلوران إبينجي فرصة التتويج 
والــبــقــاء فــي منصبه، بــعــدمــا كـــان قــريــبــًا من 
شبح اإلقالة على هامش تراجع املستوى في 
الكثير من األوقات هذا املوسم. وتفوق نهضة 
بركان في مباراته املثيرة مع مازيمبي بشكل 
درامـــي، إذ كــان حتى الدقيقة 79 هــو األقــرب 
لوداع املسابقة القارية، فالفريق املغربي بادر 
بكر  بداية مثالية عبر العبه  بالتسجيل في 
الجماهير  الدقيقة 10، وتوقعت  الهاللي في 
ــه ســرعــان مــا تلقى 

ّ
مــزيــدًا مــن األهـــــداف، لــكــن

ضــــربــــة قــــويــــة بـــتـــســـجـــيـــل مـــازيـــمـــبـــي هـــدف 
الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 11، لــيــنــتــهــي الــشــوط 
وفي  ملثله.  بهدٍف  اإليجابي  بالتعادل  األول 
املباراة، حافظ مازيمبي  الثاني من  النصف 
على التعادل حتى الدقيقة 79، التي شهدت 
ــــاش آمـــالـــه  ــعـ ــ ــي إنـ ــ ــان فـ ــ ــركـ ــ نــــجــــاح نـــهـــضـــة بـ
ه 

ّ
بــالــهــدف الــثــانــي عبر الــعــربــي الــنــاجــي، لكن

لـــم يــكــن كــافــيــًا، وتـــوالـــت الــهــجــمــات مـــن بكر 
الهاللي وشــادراك لوكومبي ويوسوفا دايو 
ونجح  البحري.  والشرقي  الفحلي  ويوسف 
يـــوســـوفـــا املـــتـــقـــدم فـــي الـــحـــصـــول عــلــى ركــلــة 
جــزاء في الدقيقة 87، قبل النهاية بـ3 دقائق 
املساعد  الفيديو  لتقنية حكم  االحتكام  وتــم 
»فــــار«، الــتــي أشـــارت إلــى ركــلــة جـــزاء تصدى 
الهدف   

ً
مسجال الفحلي  يوسف  بنجاح  لها 

الــثــالــث لــتــبــدأ االحـــتـــفـــاالت فـــي الــدقــيــقــة 88، 
التفوق  املــوهــوب،  املهاجم  الفحلي،  أطلق  ثم 
البركاني بهدف ثاٍن له ورابع لنهضة بركان 

وجه أهلي طرابلس 
الليبي اتهامات مباشرة 

للحكم غاساما

)Getty( بلغ نهضة بركان نهائي الكونفيدرالية األفريقية

فــي الــدقــيــقــة الــســادســة مــن الــوقــت املحتسب 
بداًل من الضائع، ومنح الفريق املغربي فوزًا 
بأربعة  الكونغولي  مازيمبي  على  تاريخيًا 
 مــســتــحــقــًا لــلــمــبــاراة 

ً
أهــــــداف لـــهـــدف وتــــأهــــال

الــنــهــائــيــة فـــي بــطــولــة كــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
األفريقية لكرة القدم.

ويـــديـــن نــهــضــة بـــركـــان بــشــكــل كــبــيــر فـــي هــذا 
يوسف  الكبير  نجمه  إلــى  املثير  السيناريو 
الــفــحــلــي، الــــذي ســجــل هــدفــني، وكــــان مصدر 
التوهج األكبر في اللقاء، وهو واحد من أكبر 
االنتصارات املحققة ألي فريق على مازيمبي 
ــان فــــي الـــوصـــول  ــركــ الـــكـــونـــغـــولـــي. ونـــجـــح بــ

التحكيمي »األسود« للنادي األهلي طرابلس 
الــلــيــبــي، عــبــر ظــلــم فــــادح مـــن جــانــب بــكــاري 
غــاســامــا، الــحــكــم الــغــامــبــي الـــذي أدار الــلــقــاء، 
ــزاء لصالح  وتــغــاضــى عــن احــتــســاب ركــلــة جـ
األهلي وكان سببًا في خروج بطل ليبيا من 
أهــلــي طرابلس على  الــقــاريــة. وفـــاز  املسابقة 
أورالنـــدو بيراتس بهدف مقابل ال شــيء في 
ملعب األخير، لكنه لم يكن كافيًا بالنسبة له 
دون  بهدفني  ذهابًا  خسارته  بسبب  للتأهل 
الـــــدور نصف  إلــــى خـــروجـــه مـــن  رد، مـــا أدى 
الـــنـــهـــائـــي. وســــجــــل هـــــدف األهــــلــــي الـــوحـــيـــد 
قبل   ،88 الدقيقة  فــي  أبــوعــرقــوب  نجمه علي 

للمرة  النهائي  الـــدور  أو  النهائية  لــلــمــبــاراة 
الثالثة في آخر 4 سنوات، باحثًا عن التتويج 

القاري الثاني له في تاريخه.
فــي املــقــابــل، تــعــرض أهــلــي طــرابــلــس الليبي، 
مــمــثــل الــــعــــرب الـــثـــانـــي، لــســيــنــاريــو مــشــابــه 
العالم  كــأس  فــي تصفيات  الــجــزائــر  ملنتخب 
2022 فـــي قـــطـــر، حــيــنــمــا تـــعـــرض »مــحــاربــو 
جانب  مــن  كبير  تحكيمي  لظلم  الــصــحــراء« 
ــــذي  ــا، الـ ــامــ ــاســ ــــاري غــ ــكـ ــ ــبـــي بـ ــامـ ــغـ ــم الـ ــكـ الـــحـ
تــســبــب فـــي فــــوز الـــكـــامـــيـــرون عــلــى الــجــزائــر 
التأهل  بهدفني مقابل هدف، وانتزاع بطاقة 
ــرر الــســيــنــاريــو  ــكـ ــادم. وتـ ــقــ ــال الــ ــديـ ــى املـــونـ إلــ

الــنــهــايــة بــدقــيــقــتــني مـــن تـــســـديـــدة قـــويـــة هز 
فاصل  وبعد  أفريقية،  الجنوب  الشباك  بها 
مـــن الـــفـــرص الــضــائــعــة الـــتـــي الحــــت لــألهــلــي 
املواجهة،  نهاية  وبعد  الشوطني.  مــدار  على 
أصـــدر نـــادي األهــلــي طــرابــلــس الليبي بيانًا 
رســمــيــًا، أكـــد خــاللــه تــعــرضــه لظلم كبير في 
لقاء أورالندو بيراتس، بسبب أخطاء الحكم 
بكاري غاساما، وكشف النقاب عن محاوالت 
انــطــالقــة  قــبــل  الــحــكــم  لــه للعمل عــلــى تغيير 
ــه 

ّ
املــبــاراة دون جـــدوى. وذكــر بيان األهــلــي أن

لكن  غــاســامــا،  بتغيير  طــالــب بشكل رســمــي 
طــلــبــه قـــوبـــل بـــالـــرفـــض مــــن جـــانـــب االتـــحـــاد 

األفريقي )كاف( قبل أن يتعرض للظلم. وقال 
األهــلــي فــي بــيــانــه: »يــؤكــد غــاســامــا خيانته 
لـــألمـــانـــة، ومــســاهــمــتــه فـــي وأد حــلــم األهــلــي 
مؤكدًا  النهائي،  إلــى  بــالــوصــول  وجماهيره 
 مخاوفنا كانت في محلها«. وأنهى البيان 

ّ
أن

برسالة إلى الجماهير قال فيها: »جمهورنا 
الكونفيدرالية  الكريم، لقد غادرنا منافسات 
قاعدة صلبة  لألهلي  وبنينا  بــرأس مرفوع، 
كنتم  لقد  للمنافسة.   

ً
مستقبال منها  ينطلق 

خــيــر ســنــد ودعــمــكــم املــتــواصــل هــو الضامن 
األول الستمرار تطور النادي وازدهاره على 

 األصعدة«.
ّ

كل
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رياض الترك

حقق املدرب، تشافي هيرنانديز، 
ــا عــنــدمــا  ــددهــ األهـــــــــداف الـــتـــي حــ
ــلـــم مـــهـــمـــتـــه الــــتــــدريــــبــــيــــة مــع  تـــسـ
ــك بــعــدمــا  ــ ــبـــانـــي، وذلـ فـــريـــق بــرشــلــونــة اإلسـ
لـــ 37 من  أنهى مــبــاراة خيتافي فــي الجولة 
منافسات الليغا بالتعادل السلبي، ليختتم 
الثاني بعيدًا عن نتيجة  املركز  موسمه في 

الجولة األخيرة.

الوصافة بعد البداية الكارثية
هذا  برشلونة  لفريق  الكارثية  الــبــدايــة  بعد 
املوسم مع املدرب الهولندي، رونالد كومان، 
وتـــراجـــع الــفــريــق فـــي املـــراكـــز وابـــتـــعـــاده عن 
املــنــافــســة عــلــى الــلــقــب بــســبــب هــــروب كــل من 
املــدرب  أعــاد  ريــال مدريد وإشبيلية حينها، 
تــشــافــي الــكــثــيــر مـــن هــيــبــة فـــريـــق بــرشــلــونــة 
وتـــحـــســـن املـــســـتـــوى كـــثـــيـــرًا وبـــــــدأت ســلــســلــة 
تدريجيًا  الــصــعــود  سلم  ليبدأ  االنــتــصــارات 
من أجل استعادة ما فقده النادي الكتالوني 
املاضية. وبعد استالم تشافي  السنوات  في 
من  تدريجيًا  برشلونة  فــريــق  تــقــدم  للمهمة 
املركز التاسع في الترتيب إلى املركز الثاني، 
وهـــو املـــركـــز الــــذي كـــان ســبــبــه الــعــمــل الفني 

تشافي 
حقق األهداف

المطلوبة  األهداف  كل  حقق  بل  ال  سيئا،  األول  تشافي  موسم  يكن  لم 
الفني  الصعيدين  على  الفريق  منها  عانى  التي  الصعوبات  كل  ظل  في 
والمالي، وبالتالي المدرب اإلسباني بناء فريق قوي قادر على المنافسة 

على األلقاب

3031
رياضة

تقرير

الــكــبــيــر الـــــذي صــنــعــه تـــشـــافـــي، والــصــفــقــات 
الــتــي دعــمــت الــصــفــوف وســاهــمــت فــي تطور 
من  الكثير  وتغيير   

ً
قليال الــكــروي  املــســتــوى 

األمــور على أرض امللعب، وضمان الوصافة 
ُيعتبر إنجازًا للمدرب في ظل كل الصعوبات 
التي يعيشها برشلونة في السنوات األخيرة.

ضمان التواجد في السوبر اإلسباني
نجح املــدرب تشافي في تحقيق هــدف مهم 
لفريق برشلونة،  مــدربــًا  ُعــني  حـــدده عندما 
السوبر  املشاركة في منافسات  تأمني  وهو 
ــانــــي والــــــــذي يــتــحــقــق فــــي 4 حــــاالت  ــبــ اإلســ
ــــي الـــــــصـــــــدارة، تـــحـــقـــيـــق املـــركـــز  )الــــحــــلــــول فـ
إسبانيا  ملك  كــأس  بلقب  التتويج  الــثــانــي، 
النادي  وبالتالي ضمن  الــوصــافــة(،  نيل  أو 
الـــكـــتـــالـــونـــي خــــــوض مـــنـــافـــســـات الـــســـوبـــر 
اإلســبــانــي فــي مــوســم 2022-2023، وهــو ما 

كــثــيــرًا عــلــى الصعيدين  الــفــريــق  ســُيــســاعــد 
في  وبمشاركته  فبرشلونة  والــفــنــي.  املــالــي 
ــبــــاريــــات الـــســـوبـــر اإلســــبــــانــــي، ســيــضــمــن  مــ
ــســاعــد فـــي تحسني 

ُ
ــاح مــالــيــة ت ــ تــحــقــيــق أربـ

وضـــعـــه املـــالـــي وكـــذلـــك املــنــافــســة عــلــى أول 
األلــقــاب فــي عهد املـــدرب تشافي، إذ إن رفع 
الــســوبــر ســيــكــون مهمًا جـــدًا للمدرب  كـــأس 
اإلســبــانــي الــــذي يــحــتــاج لــتــحــقــيــق األلــقــاب 
مـــن أجــــل الــتــأكــيــد عــلــى ســيــره فـــي الــطــريــق 
الــصــحــيــح لــلــعــودة إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج، 
ــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي ســيــكــون  ــنـ ــ وعـــلـــيـــه فـــــإن الـ
منافسًا قــويــًا عــلــى الــلــقــب الـــذي ســُيــقــام في 

بداية عام 2023.

ضمان مقعد أبطال 
أوروبا وهو األهم

نــجــح فــريــق بــرشــلــونــة بــقــيــادة تــشــافــي في 
ضمان التأهل ملنافسات دوري أبطال أوروبا 
أهــم  طــبــعــًا  وهــــو   ،2023-2022 مـــوســـم  فـــي 
األهـــداف الــتــي حــددهــا املـــدرب منذ وصوله 
إلـــى الـــنـــادي الــكــتــالــونــي، وذلــــك ألن الــتــأهــل 
ــة لـــه مــنــافــع اقــتــصــاديــة  ــيــ لــلــبــطــولــة األوروبــ
الفريق  خـــروج  أن  خصوصًا  كبيرة،  وفنية 
املـــوســـم تسبب  هــــذا  املـــجـــمـــوعـــات  مـــن دور 

بأزمات كبيرة وخسارة مالية كبيرة.
ــــت أنـــــــه قــــبــــل وصــــــــول تــــشــــافــــي كــــان  ــفـ ــ ــلـ ــ ـ

ُ
وامل

برشلونة خارج سباق التأهل لدوري أبطال 
أوروبا، خصوصًا مع احتالل الفريق املركز 
التاسع في الترتيب وبفارق كبير عن أول 4 
أندية في الترتيب والتي كانت )ريال مدريد، 
إشبيلية، ريال بيتيس وريال سوسييداد(. 
وبالتالي العودة إلى املراكز املؤهلة لألبطال 
وحصد الوصافة وبالعبني متوسطني هما 
إنـــجـــاز كــبــيــر لــتــشــافــي، والـــــذي لــــوال فــقــدان 
األنــديــة الصغيرة، لكان  أمــام  النقاط  بعض 
ربــمــا ُيــنــافــس عــلــى لــقــب الــــــدوري. وُيــعــتــبــر 
التأهل لدوري األبطال من أهم األهداف التي 
كان تشافي يريدها هذا املوسم، خصوصًا 
وكانت  صوتها  ارتفع  الجماهير  بعض  أن 
ــشــيــر إلــــى أن بــرشــلــونــة لـــن يــتــأهــل حتى 

ُ
ت

للدوري األوروبــي، وسيواجه مصير ميالن 
وأرسنال، اللذين ابتعدا لسنوات عن دوري 
األبطال، إال أن تشافي وبعمله الكبير ضمن 

التواجد في املسابقة األوروبية الكبيرة.

انتفاضة تشافي في اإلياب
تشافي  مــع  برشلونة  فــريــق  نتائج  شــهــدت 
ــي مـــرحـــلـــة اإليـــــــــاب. ووفـــقـــًا  نـــتـــائـــج الفـــتـــة فــ
ــام، فــــإن الـــنـــادي الــكــتــالــونــي ســيــكــون  لــــألرقــ
وصــيــفــا خــلــف ريـــال مــدريــد بــفــارق نقطتني 
فقط، إذ إن برشلونة ستكون معه 56 نقطة 
مقابل 58 للنادي امللكي وفقًا لنتائج مرحلة 
اإليــاب فقط، ما يعني أن املــدرب تشافي لو 
حــصــل عــلــى مــبــاريــات أكــثــر وجـــاء فــي وقــت 
أبكر، لكان ربما نافس على لقب الليغا. وهذا 

تشافي حقق 
أهم هدف وهو التأهل 

ألبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يُعلن رحيل سواريز
الــذي  لويس ســواريــز  على العبه  مــدريــد،  أتلتيكو  نــادي  رئيس  إنريكي سيريزو،  أثنى 
أنه »العــب وشخص رائع«  ودع جمهوره في ملعب »وانــدا ميتروبوليتانو«، مشيرا إلى 
التواجد في مكان مهم للغاية من هذا امللعب. وقال سيريزو في مقابلة  وأنه »يستحق 
مع شبكة )موفيستار(: »لويس سواريز العب وشخص رائع، والتقيت به عند وصول 
الفريق ودخلنا مباشرة إلى غرفة املالبس، لكن لويس يستحق كل شيء في هذا النادي، 
وسيحظى بمكان مميز للغاية في النادي واملتحف وفي أي مكان من هذا امللعب«. وتابع: 
»لدينا ذكرى رائعة من سواريز، لقد كان العبا رائعا، وكان أحد الالعبني الذين حققوا 
لقب الليغا بعد مرور عدة سنوات، وأعتقد أنه يستحق التواجد في مكان مهم للغاية منذ 
»الروخيبالنكوس« وخــاض 81 مباراة، سجل  امللعب. ولعب سواريز موسمني مع  هذا 

خاللها 34 هدفا، منها 21 هدفا في موسمه األول.

األهلي يشكو االتحاد األفريقي للمحكمة الرياضية الدولية 
قرر النادي األهلي تقديم شكوى رسمية ملحكمة 
ــرار االتــحــاد  التحكيم الــريــاضــيــة الــدولــيــة ضــد قـ
ــاراة  ــبـ ــة املـ ــامـ ــقـــدم بــتــحــديــد إقـ األفـــريـــقـــي لـــكـــرة الـ
الخامس  محمد  بملعب  األبطال  لــدوري  النهائية 
بالدار البيضاء، التي ستجمع بني الوداد املغربي 
واألهــلــي فــي 30 مــايــو الـــجـــاري. واعــتــبــر األهــلــي 
جاء  الرياضية  التحكيم  محكمة  إلــى  اللجوء  أن 
ــادي مـــن الــســلــبــيــات الــتــي  ــنــ ــ تــصــعــيــدًا ملـــوقـــف ال
مقدمتها  وفــي  األفــريــقــيــة،  املــســابــقــات  تشهدها 
منذ  التنظيم  عملية  تحكم  معايير  وجـــود  عــدم 
الــنــادي فــي شكواه  فــتــرات طويلة، قبل أن يطلب 
البّت العاجل في أزمة ملعب املباراة النهائية قبل 
اللقاء  بإقامة  العدالة  وإرســـاء  لها،  املحدد  املوعد 

في ملعب محايد.

مغامر ُعماني يتسلق قمتي إيفرست ولوتسي
ارتفاعها  البالغ  إيفرست  قمتي  تسلق  من  الناعبي  حمود  بن  سليمان  الُعماني  تمكن 
8849 مــتــرًا فـــوق مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، ولــوتــســي رابـــع أعــلــى قــمــة فــي الــعــالــم، والــبــالــغ 
ارتفاعها 8516 مترًا فوق مستوى سطح البحر خالل الرحلة نفسها. وأشــار الناعبي 
إلى أن املغامرة بدأت بتاريخ 4 من شهر إبريل املاضي، حيث تمكن من الوصول لقمة 
إيفرست يوم 12 مايو الجاري، وفي يوم 13 مايو استكملت الرحلة بالصعود والوصول 
املغامرة تهدف  العالم، موضحا أن هذه  إلى قمة لوتسي والتي تعد رابــع أعلى قمة في 

للوصول إلى القمم العاملية السبع.

حسابه  تجميد  بعد  تشلسي  عاشها  صعوبات  يروي  فيرنر 
البنكي

أدى الغزو الروسي ألوكرانيا إلى عواقب وخيمة 
نــادي تشلسي، بسبب عقوبات طاولت  تحملها 
رئــيــســه الـــروســـي رومــــان أبــرامــوفــيــتــش، وأنــهــت 
مشواره اإلداري الطويل مع النادي اللندني، لكن 
لم  فترة  املتضررين خــالل  أبــرز  كــانــوا  الالعبني 
تكن قصيرة، وهو ما رواه الالعب األملاني تيمو 
تصريحات  في  األملــانــي  النجم  واشتكى  فيرنر. 
خـــص بــهــا صــحــيــفــة »مــــيــــرور« الــبــريــطــانــيــة من 
ولــم يسبق  وقتها،  التي عاشها  التنظيم  ظــروف 
الــكــروي، وحــول هذا  أن صادفها طيلة مــشــواره 
أضاف: »تحولت حياتنا من الفنادق الفاخرة إلى 
العادية، وخالل مباريات دوري أبطال أوروبا، كنا مطالبني بإخراج حقائبنا في الساعة 
التفاصيل  »هـــذه  وتــابــع:  ــادة(«.  عــ بالفنادق  الحجز  يــوم  فيه  ينتهي  الـــذي  )التوقيت   11
الصغيرة تبدو غير مهمة، لكنها كذلك، كانت تؤثر على حياتنا، واجهنا صعوبات في 
املباريات ومن الصعب أن نتدارك تأخرًا بهدفني ومعنوياتنا متدنية، لقد طالبونا بترشيد 

النفقات في بعض األحيان«.

وفاة نجم برشلونة السابق بحادث مروع
وفاة  أعلن عن  بعدما  الرياضية،  الجماهير  إلى  التعزية  اإلسباني،  برشلونة  نــادي  قدم 
األرجنتيني، ماكسي رولون، في حادث سير مروع في بالده، ورحل عن 27 عامًا، بعدما 

لعب لعدد من الفرق، على رأسها البرسا والديوانية العراقي.
وجاء في بيان الفريق الكتالوني: »نشعر بالحزن لوفاة ماكسي رولون، العب كرة القدم 
الشاب في نادي برشلونة من 2010 إلى 2016. نعرب عن أعمق تعازينا وندعم عائلته. 
ارقد في سالم«، لتتهاطل بعدها التعليقات من الجماهير التي أعربت عن حزنها الكبير 

لرحيل إحدى مواهب أكاديمية »ال ماسيا«.

الــنــادي وجماهيره.  احــتــرام  عــدم  بمعاقبته بسبب  مطالبًا 
وتفاعلت إدارة النادي مع الحادثة بكل صرامة، حيث قّررت 
ليتدرب بعيدًا عن  الثاني  إلحاقه بالفريق  أولى  في مرحلة 
الــعــنــاصــر األســاســيــة، قــبــل أن تــطــرده مــن الــفــريــق بسبب 
تصرفاته ومــا صــدر عنه مــن تــجــاوزات خاصة وأنــه وقع 
تـــداول الــحــادثــة بــقــوة فــي أملــانــيــا بــني الجماهير، وكــل هذا 
بسبب ســوء الــحــظ الـــذي أوقــعــه فــي إشــكــال كبير كــاد أن 

يعصف بمسيرته الرياضية. 
وبعدما كان قريبًا من توديع كرة القدم، فإن الحظ أسعف 
النجم الواعد، حيث أبدى فريق بوروسيا دورتموند، رغبة 
إلثبات  كبيرة  فــرصــة  ومنحه  بخدماته  الــفــوز  فــي  كبيرة 
لــه مع  تــوفــرت  التي  الكبيرة  الفرصة  مــن  قــدراتــه واستفاد 
هذا النادي لينحت مسيرة جديدة، وخاض خمسة مواسم 
مع دورتموند من 2015 إلى 2020، وخاض خاللها 171 

عندما   ،2016 فــي سنة  قياسيًا  رقــمــًا  كما حطم  مــبــاراة. 
ــد كـــولـــن في  ــي لـــقـــاء ضـ ــرة فـــي 214 مــنــاســبــة فـ ــكـ ملـــس الـ
الدقيقة 83، وكان  يتم تغييره في  أن  الــــ34، قبل  األســبــوع 
الــنــادي األملــانــي، قبل أن يغادر   مــع 

ً
للبقاء طــويــال مرشحًا 

ــــى فــي مــســيــرتــه، فــفــي موسم  »الــبــونــدســلــيــغــا« لــلــمــرة األول
يــورو من  مليون  البرتغالي 20  بنفيكا  دفــع فريق   ،2020
األساسيني  الفريق  العبي  من  ويصبح  معه  التعاقد  أجــل 
واملهمني وهو من العناصر التي تشارك بانتظام مع النادي 
البرتغالي. واإلشكال الوحيد الذي يواجهه هذا الالعب هو 
ضــعــف عـــدد مــشــاركــاتــه مــع املنتخب األملـــانـــي، حــيــث كــان 
مباريات   6 في  إال  يشارك  ولــم  تقريبًا،  منعدمًا  حضوره 
ه يواجه منافسة قوية للغاية، رغم مشاركاته مع بقية 

ّ
بما أن

منتخبات الشبان في بداية مسيرته ولكن من الصعب عليه 
إثبات حضوره بمنتخب »املانشافت«.

زهير ورد

كــشــف األملـــانـــي يــولــيــان ويــغــل )26 عـــامـــًا(، العـــب بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي، عـــن حـــادثـــة كــــادت أن تــقــضــي عــلــى مسيرته 
القدم بعدما كان  االبتعاد عن كرة  إلى  الرياضية، وتقوده 
عــلــى وشـــك الــرحــيــل عــن مــيــونــخ 1860. وقــــال ويــغــل، في 
إحــدى  بعد  ــه 

ّ
إن اإلســبــانــي،  »آس«  نقلها موقع  تصريحات 

السهرات مع رفاقه في الفريق، عاد إلى الفندق، في سيارة 
تاكسي، وخالل طريق العودة، تحّدث مع رفاقه عن األزمات 
التي ُيعاني منها مع الفريق، وعدم رضاه على وجوده مع 
التالي، عّبرت إدارة النادي عن غضبها  النادي. وفي اليوم 
التاكسي  الــالعــب، حيث اتــضــح أن ســائــق  مما صــدر عــن 
كان من جماهير ميونخ 1860 وغضب مّما قاله، فاتصل 
التي كان شاهدًا عليها،  الواقعة  لها  النادي، وســرد  بــإدارة 

يوليان ويغل

على هامش الحدث

عاش يوليان ويغل 
ظروفًا صعبة 

للغاية في بداية 
مسيرته االحترافية، 

لكنه استطاع 
تجاوزها وأصبح 
أحد أهم نجوم 
بنفيكا البرتغالي

تشافي يسعى 
لصناعة ثورة 
في برشلونة 
في الموسم 
الثاني )جوزيه 
)Getty/بريتون

الموسم  هذا  برشلونة  فريق  هيرنانديز،  تشافي  اإلسباني،  المدرب  قاد 
في 37 مباراة )حقق 21 فوزًا مع 9 تعادالت مع 7 خسارات(، ووصلت 
مع  الخسارة  عدم  نسبة  أن  العلم  مع   ،%56,8 حوالي  إلى  الفوز  نسبة 
بالنسبة  سيئة  النتائج  هذه  تبدو  وال  فقط.   %19 حوالي  كانت  تشافي 
ألول موسم لتشافي الشاب، الذي حضر من أجل تطوير الفريق وبناء 
جيل واعد يُمكنه المنافسة على األلقاب، وهو مع بعض الصفقات 

الجديدة من الممكن أن ترتفع نسبة االنتصارات أكثر.

أرقام جيدة

وجه رياضي

يؤكد أن تشافي حقق نجاحات كبيرة وأعاد 
الكثير لفريق برشلونة على الصعيد الفني، 
ــه حـــقـــق الـــنـــتـــائـــج الــتــي  ــ ــــاص ألنـ وبـــشـــكـــل خـ
تــجــعــلــه يــســتــحــق فــرصــة ثــانــيــة فـــي املــوســم 
ــو املــــوعــــود بـــتـــعـــاقـــدات كــبــيــرة  ــ ــادم، وهـ ــ ــقـ ــ الـ
ــغــيــر شــكــل الــفــريــق مــن أجــل 

ُ
مــن املــمــكــن أن ت

واألوروبــيــة  املحلية  األلــقــاب  على  املنافسة 

خـــط الـــهـــجـــوم، وهــــو ســيــكــون أقــــوى صفقة 
للفريق في السنوات األخيرة، في وقت هناك 
محادثات مع مدافع فريق نابولي اإليطالي، 
الــســنــغــالــي، كــالــيــدو كــولــيــبــالــي، الـــذي ربما 
الفريق في الصيف أيضًا،  ُيــدّعــم خط دفــاع 
اقــتــراب ظهير من  في حني هناك أخبار عن 
ــنــــادي الــكــتــالــونــي وكــذلــك  الــــوصــــول إلــــى الــ

ــنــــادي الــكــتــالــونــي من  واســـتـــعـــادة هــيــبــة الــ
جديد. وكانت الصحف اإلسبانية املناصرة 
ــال مـــدريـــد قــبــل بــرشــلــونــة نــوهــت  لــفــريــق ريــ
تشافي  فــريــق  صنعه  الـــذي  الكبير  بالعمل 
وخصوصًا في مرحلة اإليــاب. ومن املتوقع 
املهاجم  الكتالونية، وصــول  للصحف  وفقًا 
لتدعيم  ليفاندوفسكي،  روبـــرت  البولندي، 

العــب خــط وســط جــديــد. مــع العلم أن فريق 
بــرشــلــونــة حــســم صــفــقــة العــــب خـــط وســط 
فــريــق مــيــالن الــحــالــي، فــرانــك كــيــســي، الــذي 
أعلن رحيله عن الروسونيري في منتصف 
املـــوســـم وتـــوصـــل التـــفـــاق رســمــي ووقــــع مع 
قوة ضاربة  برشلونة، وهو سُيشكل  فريق 

في خط الوسط الجديد بقيادة تشافي.

قــام نــجــوم بــاريــس ســان جــيــرمــان بطل الــــدوري الفرنسي، بــزيــارة مستشفى »ســدرة 
 
ً
20 طفال نحو  التقى  إذ  السرطان،  دعــم مرضى  في  الفريق  من جهود  للطب«، كجزء 
واملدافع  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  مثل:  الفرنسي،  الــنــادي  في  النجوم  أملــع  من  بعدد 
اإلسباني املخضرم سيرجيو راموس، وبريسنيل كيمبيمبي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، 
وزارت  لألطفال.  تذكارية  هدايا  وتقديم  التذكارية،  الصور  التقاط  وتــم  غــاي،  وإدريــســا 
بعثة الفريق الباريسي في العاصمة الدوحة، عددًا من املنشآت الرياضية الكبرى بهدف 

الترويج ملونديال 2022، الذي سيقام للمرة األولى بالشرق األوسط.

صورة في خبر

»الباريسي« في قطر

Tuesday 17 May 2022 Tuesday 17 May 2022
الثالثاء 17 مايو/ أيار 2022 م  16  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2815  السنة الثامنة الثالثاء 17 مايو/ أيار 2022 م  16  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2815  السنة الثامنة
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رحالت الدراجات
مغامرات »ملتزمة« تستهوي الجزائريين

الجزائر ـ كمال بوحدة

 شــــــــــيء بــــــــــدأ عـــــبـــــر مـــــواقـــــع 
ّ

كــــــــــل
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي إذ أنــشــأ 
ــيــــر مــــــن عـــــشـــــاق املـــــغـــــامـــــرات  ــثــ كــ
والــســفــر بــاســتــخــدام الـــدراجـــات الــهــوائــيــة 
فــي الــجــزائــر صــفــحــات ومــجــمــوعــات على 
ــيـــوب«  ــوتـ ــــوات عـــلـــى »يـ ــنـ ــ ــبـــوك« وقـ ــيـــسـ »فـ
ــدر مــــن مــحــبــي  ــ ــل تــجــمــيــع أكـــبـــر قـ ــ مــــن أجـ
رحــات  لتنفيذ  والتنسيق  الــهــوايــة  هـــذه 
مشتركة تضمن متعة السياحة واملغامرة 
والــتــحــدي. وبــن عــشــاق ركـــوب الــدراجــات 
النارية نسيم كريبازة، الثاثيني املتحدر 
ــــرون قـــــــرب الـــعـــاصـــمـــة  ــفـ ــ ــعـ ــ مـــــن مــــديــــنــــة الـ
الــجــزائــريــة، ومجموعة مــن األصــدقــاء من 
مجموعة  شكلوا  الذين  البليدة  محافظة 
على »فيسبوك« عام 2019، ورّوجوا لفكرة 
الدراجات  باستخدام  واملغامرة  السياحة 
الهوائية واستقطاب الراغبن في املشاركة. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد: »فـــي  يـــقـــول نــســيــم لــــ
البداية كانت االستجابة بطيئة نوعًا ما، 
ثم بدأ دراجو منطقتنا وبلديات مجاورة 
ــل فـــتـــوســـعـــت الـــشـــبـــكـــة إلـــى  ــواصــ ــتــ  فــــي الــ
مــحــافــظــات مـــجـــاورة بــالــتــزامــن مـــع نشر 
صور ملغامرات ورحات مع مرور الوقت، 

رياضة ورحالت مغامرة على الدراجات الهوائية )العربي الجديد(

C

أفراد  الطلبات حتى وصل عدد  وانهالت 
املجموعة إلى 54 يلتزمون بكل التعليمات 
والقواعد التي نضعها قبل الرحات، إلى 
جــانــب الـــبـــرامـــج واملـــواعـــيـــد، عــلــمــًا أن كل 
الجدية  تتطلب  ناجحة  رحلة  أو  مغامرة 

في تطبيق البرنامج«.
ــة الـــعـــديـــد  ــلــ ــــل رحــ ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج كـ
مـــن الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــضــمــن نــجــاحــهــا، 
خـــصـــوصـــًا تـــلـــك الــــتــــي تـــســـلـــك مــــســــارات 
ــون  ــكــ عـــــبـــــر الــــــبــــــريــــــة فــــــــي طــــــــرقــــــــات ال تــ
مـــعـــبـــدة ومــســالــكــهــا غـــيـــر آمــــنــــة، وبــيــنــهــا 
ــقــــوافــــل،  ــات ومــــــســــــارات الــ ــ ــهـ ــ تـــحـــديـــد وجـ
ــاركــــن، ومــــواعــــيــــد االنـــطـــاق  ــشــ  وعــــــدد املــ
الــطــرق،  والــعــودة، وشـــروط السامة على 
ــفــــاق عــلــى بــرنــامــج خــــاص فـــي حــال  واالتــ
قـــررت املــجــمــوعــة املــبــيــت فــي الــخــاء. كما 
ــهــــواة عــلــى الـــتـــزام  ــــون الــ ــدراجـ ــ يـــحـــرص الـ
معايير األمــن والسامة من خــال ارتــداء 
خــــوذات الــــرأس والــســتــرات الــتــي تميزهم 
واملابس الرياضية الخاصة بالدراجات، 
ــل األضـــــــــواء  ــثــ والـــــــتـــــــزود بــــتــــجــــهــــيــــزات مــ
ــتـــي تــســتــخــدم فــــي بـــعـــض الــــظــــروف أو  الـ
مـــع حـــلـــول الــــظــــام، والــتــقــّيــد بــتــعــلــيــمــات 
لتجنب الــتــهــور، والــبــقــاء ضمن املــســارات 

املخصصة للوقاية من حوادث املرور.

مبادرات إيجابية
ــّولــــت تـــجـــمـــعـــات أســـبـــوعـــيـــة كــثــيــرة  وتــــحــ
مــبــادرات إيجابية تمثلت  إلــى  لــلــدراجــن 
ــيــــات لـــــغـــــرس أشــــجــــار  ــلــ فــــــي تـــنـــفـــيـــذ عــــمــ
ونـــشـــاطـــات لــلــتــعــريــف بـــكـــنـــوز ســيــاحــيــة 
فــي املــنــاطــق، وحــمــات هــدفــت إلـــى إنــقــاذ 
الــشــبــان مــن اآلفــــات االجــتــمــاعــيــة السيئة. 
وســبــق أن نسقت بــعــض املــجــمــوعــات مع 
ــراش والــغــابــات ومــديــريــة  ــ مــســؤولــي األحـ
الــبــيــئــة مــهــمــات تــنــظــيــف شــمــلــت مــنــاطــق 
جبلية تقصدها عائات لاستجمام، إلى 

جانب تنفيذ عمليات التشجير.
ــــوب الـــدراجـــة   ولــــم تــقــتــصــر مـــغـــامـــرات ركـ
الهوائية ملسافات طويلة واستعمالها في 
رغم  معينة  فئة  على  السياحية  الرحات 
الــبــارزة في هذه  الفئة  الشباب شكلوا  أن 
النشاطات، إذ استقطبت أشخاصًا من كل 
األعــمــار وجـــدوا فــي هــذه الــرحــات فرصًا 
كــبــيــرة لــلــتــرويــح عـــن الــنــفــس، ومــمــارســة 
الــريــاضــة، واالبــتــعــاد عــن الــضــغــط وكسر 
الـــروتـــن الــيــومــي، واملــســاهــمــة فــي تقليل 
ــارات،  ــيـ الـــتـــلـــوث وتــجــنــب اســتــعــمــال الـــسـ
وتــشــكــيــل شــبــكــة عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة مع 

مشاركن من مناطق عديدة.
فــي سياحة  تنشط  وتــحــرص مجموعات 

الــدراجــات على استقطاب مجموعات من 
واليات ومناطق أخرى. 

وزار دراجــون من محافظة بجاية )شرق( 
السياحية  املنطقة  )غــــرب(  الــدفــلــى  وعـــن 
ــالـــي مــحــافــظــة  واملــحــمــيــة الــعــاملــيــة فـــي أعـ
ـــرز مــحــمــيــات  ــ ــتـــي تـــعـــد بــــن أبـ الـــبـــلـــيـــدة الـ

الغابات في الجزائر. 
ويقول رابــح عربوش، وهو عامل حر من 
الــدراجــات« في محافظة  مجموعة »متعة 
بـــجـــايـــة )شــــــــــرق(: »تـــنـــشـــط مــجــمــوعــتــنــا 
ــال. انــتــشــار  ــ ــــجـ ــي هـــــذا املـ ــوات فــ ــنــ مـــنـــذ ســ
الــشــبــابــيــة يعتبر  الــــرحــــات واملـــــبـــــادرات 
مـــؤشـــرًا إيــجــابــيــًا لــأمــن واالســـتـــقـــرار في 
الـــجـــزائـــر. وقــــد ســمــحــت هــــذه الــنــشــاطــات 
بــتــنــفــيــذ زيـــــــــارات جـــمـــاعـــيـــة لــلــكــثــيــر مــن 
املناطق السياحية والبحيرات واملحميات 
ونشر  سابقًا،  نعرفها  لم  التي  الطبيعية 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقـــ ــا الحــــقــــًا فـــــي مـــ صـــــورهـــ

االجتماعي لترويج السياحة الداخلية«.
ومع توسع النشاط السياحي والترفيهي 
مجموعات  تتطلع  الــهــوائــيــة،  لــلــدراجــات 
إلى إنشاء جمعية وطنية قانونية تساهم 
فـــي إنـــهـــاء بــعــض الــصــعــوبــات واملــشــاكــل 

التي يواجهها الدراجون في رحاتهم.
ــــو تـــاجـــر مــــن مــنــطــقــة  ويــــقــــول وحــــيــــد، وهـ
ــرون يــــتــــولــــى أيـــــضـــــًا تــــوثــــيــــق كــل  ــ ــفــ ــ ــعــ ــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــرحــات بــالــصــور، لـــ
 »نتطلع حاليًا إلى إنشاء جمعية محلية، 
وتـــأمـــن اإلطــــــار الـــقـــانـــونـــي لــهــا مـــن أجــل 
ــلــــى الـــتـــراخـــيـــص  تـــســـهـــيـــل الــــحــــصــــول عــ
واألمنية  اإلداريــــة  الهيئات  مــن  واملــرافــقــة 
املــخــتــصــة، إضــافــة الـــى الــســعــي مــع باقي 
املــجــمــوعــات إلــــى إنـــشـــاء جــمــعــيــة وطــنــيــة 

لدراجي كل املحافظات«.

تشكل رحالت 
الدراجات الهوائية 

فرصة للترويح عن 
النفس وممارسة 

الرياضة واالبتعاد عن 
الضغط، والتقليل من 

التلوث

■ ■ ■
تحّولت التجمعات 

األسبوعية للدراجني 
إلى مبادرات إيجابية 

من قبيل عمليات 
التشجير والتعريف 

بالكنوز السياحية

■ ■ ■
تتطلع مجموعات 

الدراجني إلى إنشاء 
جمعية وطنية باعتماد 
قانوني، إلنهاء بعض 
الصعوبات واملشاكل 

خالل الرحالت

باختصار

طويلة  لمسافات  القيادة  تحديات  لرفع  فرصة  وجدوا  الذين  الجزائريين  الشبان  من  الكثير  الهوائية  الدراجات  رحالت  تجلب 
والتعارف، واكتشاف المناطق السياحية

هوامش

نجوى بركات

إذ  بأكمله. ونحن،  العالُم  رآه  رأيــنــاه  رأيــنــا. ومــا  لقد 
معنون في فعله، بتنا على يقني 

ُ
رأينا ما فعلتموه وت

وطلبناه  النسيان  ولــو رجونا  ننسى، حتى  لن  أننا 
حــازمــني جـــاّديـــن. أنــتــم بالفعل ال حـــّد لــكــم وال حــّد 
بيحون ألنفسكم تجاوَز كل الخطوط، كسَر 

ُ
عليكم، ت

كل املــحــّرمــات، ثم الــدخــول إلــى قلب الــُجــرح، تحريك 
 امللح، ثم نكئه من جديد. هكذا 

ّ
الخنجر فيه، ثم رش

 فقدتها أجساُدكم، 
ٌ
إلى ما ال نهاية. ثّمة غّدة بشرية

ها 
َ
بطون حفرتم  كــلــمــاٌت  كم، 

ُ
عقول أضاعتها  مــعــاٍن 

وأبدتموها  جلوَدها،  وأحرقتم  أحشاءها  وأخرجتم 
 مثال 

ُ
حــمــة الــرَّ مــن قاموسكم الحياتّي. هــل مــا زالــت 

تعني لكم شيئا، وقد تجاوزتم معاني الذنب واإلثم 
والندم والرادع األخالقي؟  

لقد قتلتم شيرين أبو عاقلة. حسنا، ال جديد. أنتم 
 يوم، ثم تستأنفون تدّربكم على مزيٍد من 

ّ
تقتلون كل

ه أساًسا قام على فعل قتل. اقتل 
ّ
القتل. وجوُدكم كل

ك، 
َ
اقتله وانكر جريمت ، وأِقــم في مكانه.  الفلسطينيَّ

ه بيديك وعلى 
َ
بل انكر وجــوَده في األصل. من قتلت

مـــرأى مــن آخــريــن لــم يــكــن. هـــذه هــي بــبــســاطــة قــّوة 
ه 

َ
أّن مــن قتلت أنــت أوال  قـــّوة اإلقــنــاع. اقتنع  اإليــحــاء. 

هو ال شــيء، ومثلك، سيقتنع اآلخــرون أن من رأوه 
لم  ببساطة  ألنــه  يـــروه،  لــم  بدمائه،  يسقط مضّرجا 
يكن. فكيف يموُت من هو ال شيء، من لم يكن، من 
ل ثم ابــِك مّما فعله بك من 

ُ
. أجــل، اقت

ّ
هو مجّرد ظــل

مات بصخب، من دون وجل أو خفر. 
ْم، واستغرق في وصف رعبك من 

ّ
ابِك واشتِك وتظل

هــؤالء دمــاء  فــي  ــزل والضحية، ألن  عيف واألعـ
َّ

الض
مــراســَم  لهم  ُيقيمون  أهــال  لهم  وألّن  األرض،  تــلــّوث 
عـــزاء، وفيهم نــّدابــات ومــعــّزون وجــيــران، وألّن لهم 
 

َ
طلق

ُ
ك تملُك أن ت

ّ
مقابر ُيوارون في ثراها. فقط، لو أن

خفيهم إلى األبــد، رصاصا يجعلهم 
ُ
عليهم نيرانا ت

رون، يختفون في لحظٍة، يندثرون من غير أثر. 
ّ
يتبخ

هذي هي معضلتكم املستعصية، أّن الفلسطينّي، إذ 
يموت برصاصكم، يدخل غصًبا عنكم في أرضه، 
نباتها  فــي  ليعود  التي جــاء منها،  التربة  فــي  ُيــدفــن 

وشجرها ومائها وهوائها.  
ت وانهالت على حاملي 

ّ
لقد رأينا. هراواتكم التي ُجن

نعش شيرين، ضرًبا ورفًسا وشتًما، أياديكم التي 
 كــأنــمــا لتعاقبه 

َ
انــتــزعــت األعــــالَم وهــاجــمــت الــنــعــش

التي  املــيــتــة،  القتيلة،  فــيــه. شيرين  مــن  احــتــواء  على 
من  واجــتــمــعــت  الــعــيــون،  ورافــقــتــهــا  األذرع،  رفعتها 
حولها األجساد، وبكاها القاصي والداني، أكثر من 

وعجزكم  كراهيتكم  كــالب  تــراهــا  لــذا  تطيقوها،  أن 
تمزيق  ريد 

ُ
ت  

ً
انفلتت مسعورة قد  األعمى  وحقدكم 

ــتــــزاَع قــلــب املــشــهــد الــجــلــل  ، مـــحـــَو املـــأتـــم، انــ
َ

ـــعـــش
َّ
 الـــن

إلــى هنا  إنــمــا وصلتم  ــركــم بأنكم 
ّ
يــذك الـــذي ال يني 

منذ هنيهة، وأّن الوقت، الوقت الكبير الهادر مثل نهر 
يكفي  إذ  تركبوه،  أن  لكم  لــن يسمح  غــزيــر،  ق 

ّ
متدف

متثائًبا، حتى  نومه  من  أو يصحو   ،
ً

قليال يهتّز  أن 
تنزلقوا من فوقه متطايرين.   

 أقول لكم، كم بدْوتم هزالى، ضعفاء، خائفني 
ّ

والحق
ومغلوًبا على أمركم، تحت خوذكم وخلف دروعكم 

نا، لوال حزننا البليغ، لكان بإمكاننا 
ّ
وأسلحتكم. بل أن

أن نــضــحــك مــــن غــضــبــكــم، تـــقـــّدمـــكـــم وتــراجــعــكــم 
 االتجاهات، 

ّ
كبهلوانات، وتلويحكم بعصّيكم في كل

وقد بدوتم أشبه بحشرٍة عمالقٍة منقلبة على ظهرها 
النعش  الــهــواء، فيما حاملو  وأرجــلــهــا مــرفــوعــة فــي 

ومرافقوه يحمون من جنونكم ابنتهم شيرين.   
يا لشقائكم، يا لعاركم. لقد رأينا ما لن ُيمحى، ما لن 
ُينسى، ما ال يــزول. لحظات كتلك التي سّجلتموها 
بدم  قتلتموها  ســيــدة  تــابــوت  على  تهجمون  وأنــتــم 
 انـــزعـــاجـــكـــم مـــن قــولــهــا 

ّ
ــا مـــســـّوغ إال ــمــ بـــــارد ودونــ

لــوداعــهــا،  احــتــشــدوا  الــذيــن  أهلها  ثــم على  الحقيقة، 
ما  بقدر  وإجــرامــكــم،  وبطشكم  لقسوتكم  ســتــؤّرخ 
 
َ
ــٍن معركة مــنــذ زمـ ــم 

ُ
لــقــد خــســرت لغبائكم.  ســتــؤّرخ 

ًدا  مجدَّ أنتم تخسرون  وهــا  والحق،  والعدالة  الــبــراءة 
 الرحمة وحرمة املوت واحترام اإلنسان. أكاد 

َ
معركة

كم كنتم، ذات يوم، ضحّية عالٍم متوّحش 
ّ
ال أصّدق أن

إلى   
ُ
الضحية تتعّرف  ال  كيف  إذ  الضمير،  مــنــزوع 

ماتوا  الذين  لكّن  والشقاء؟  والظلم  القهر  أختها في 
رون 

ّ
تتنك إنما  ترتكبون،  بما  إنكم،  بل  أنتم،  ليسوا 

لــهــم. وهــــم، لـــو يــــرون مـــا تــفــعــلــون مــنــذ أن ســرقــتــم 
ولقالوا  والخزي،  بالخذالن  لكانوا شعروا  فلسطني، 

هم منكم براء!
ّ
إن

لقد رأينا

وأخيرًا

رأينا ما لن يُمحى، ما لن يُنسى، 
ما ال يزول. لحظات كتلك التي 
سّجلتموها وأنتم تهجمون 
على تابوت سيدة قتلتموها
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